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Սեմինարիայի տնային ուսումնասիրման ծրագրի 
նպատակն է օգնել ձեզ խորացնել Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի ձեր հասկացողությունը և կիրառել 
այդ ուսմունքները ձեր առօրյա կյանքում՝ սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության միջոցով: 
Ուսումնական այս տարվա համար դուք նախ 
կկատարեք Մորմոնի Գրքի այս տարվա ծրագրի 
սուրբգրքյան տեքստի ընթերցանության 
հանձնարարությունները, ապա կկատարեք առանձին 
դասերը: Շաբաթը մեկ անգամ դուք կհանդիպեք ձեր 
սեմինարիայի ուսուցչի հետ, կներկայացնեք ձեր 
աշխատանքը և կմասնակցեք շաբաթվա դասին: 

Սեմինարիան կրոնական կրթության ամենօրյա 
ծրագիր է: Ձեր սուրբ գրություններն աղոթքով ամեն 
օր ուսումնասիրելը պետք է դառնա ամենօրյա 
սովորույթ: Դուք պետք է աշխատեք ձեր սեմինարիայի 
հանձնարարությունների վրա ուսումնական 
յուրաքանչյուր օրը, եթե անգամ չեք հաճախում 
սեմինարիայի դասարան ամեն օր: Դասընթացը 
պահանջում է 35 մասի ուսումնասիրություն: Էջ viii-ում 
տրված ընթերցանության աղյուսակը ցույց է տալիս, 
թե ինչ դուք պետք է սովորեք յուրաքանչյուր մասում: 
Ձեր ուսուցիչը կօգնի ձեզ հասկանալ յուրաքանչյուր 
մասի վերջնաժամկետը: Այս ուսումնական ուղեցույցի 
յուրաքանչյուր դասը տևում է մոտ 30 րոպե՝ ի լրումն ձեր 
ամենօրյա սուրբ գրությունների ուսումնասիրությանը:

Բացի ձեր անձնական օրագրից դուք պետք է ունենաք 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության երկու 

օրագիր (կամ տետր), որտեղ պետք է գրի առնեք 
ուսուցման ուղեցույցի ձեր հանձնարարությունները: 
Ամեն շաբաթ, երբ հանդիպեք ձեր ուսուցչի հետ, դուք 
պետք է հանձնեք ձեր սուրբ գրությունների օրագիրը՝ 
այդ շաբաթվա լրացված հանձնարարություններով: 
Ձեր ուսուցիչը կկարդա ձեր հանձնարարությունները, 
կպատասխանի դրանց և կվերադարձնի սուրբ 
գրությունների ձեր օրագիրը հաջորդ շաբաթ: Դուք 
կարող եք նաև գրել ձեր պատասխանները թղթի 
վրա և ամրացնել այն արագակար թղթապանակում 
և ներկայացնել միայն այն էջերը, որոնք լրացրել եք 
տվյալ շաբաթվա համար: Այնուհետև, երբ ուսուցիչը 
վերադարձնի ձեր էջերը, կարող եք դրանք նորից կարել 
թղթապանակում: 

Այս ձեռնարկի օգտագործումը 
սեմինարիայի ամենօրյա ծրագրում
Այս ձեռնարկը կարող է օգտագործվել ուսուցիչների 
և ուսանողների կողմից սեմինարիայի ամենօրյա 
ծրագրում՝ դասերը խորացնելու կամ լրացուցիչ 
աշխատանք կատարելու նպատակով: Ինչևէ, այն 
նախատեսված չէ ամենօրյա սեմինարիայի բոլոր 
ուսանողների համար: Եթե ուսանողը լրացուցիչ 
աշխատանք պետք է կատարի՝ դասի համար 
միավորներ հավաքելու նպատակով, ուսուցիչը 
կարող է հանձնարարել նրան կատարել տնային 
ուսումնասիրման դասը, որը համապատասխանում է 
այն դասին, որը նա բաց է թողել:

Ծանոթություն սեմինարիայի տնային 
ուսումնասիրման ծրագրին
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Աստված օրհնում է հավատարիմներին և 
հնազանդներին: Խորհեք Աստծո պատվիրան-
ները պահելու ձեր հնազանդության աստիճանի 
մասին: Ինչպե՞ս կարող եք ավելի հնազանդ լինել: 
Հետևեք Հոգուց ստացած տպավորություններին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 2. ՕՐ 3

1 Նեփի 3–4
Ներածություն

Տերը պատվիրում է Լեքիին ուղարկել իր որդինե-
րին հետ՝ Երուսաղեմ՝ձեռք բերելու արույրե թիթեղ-
ները Լաբանից: Մինչդեռ Լամանն ու Լեմուելը չէին 
հասկանում, թե ինչպես կարող էին կատարել այս 
պատվիրանը, Նեփին հավատում էր, որ Տերը ուղի-
ներ կնախապատրաստեր Իր պահանջը ավարտին 
հասցնելու համար: Չնայած բազմաթիվ դժվարու-
թյունների, Նեփին հավատարմորեն շարունակում 
է անել այն, ինչ Տերը պատվիրել է իրեն: Արդյուն-
քում նա առաջնորդվում է Սուրբ Հոգու կողմից և 
հաջողությամբ ձեռք է բերում թիթեղները: Նեփիի 
փորձը ցույց է տալիս, որ կայուն հնազանդությունը 
թուլ է տալիս մեր դժվարին իրավիճակներում 
ապավինել Տիրոջ օգնությանը:

1 Նեփի 3.1–9, 19–20
Լեքիի որդիները վերադառնում են Երուսաղեմ
Երբևէ հանդիպե՞լ եք դժվարին իրավիճակի և 
մտածել, թե ինչպես այն կարող է լուծվել: Այսօրվա 
դասը կամրապնդի ձեր հավատքը և վճռականու-
թյունը՝ մնալու հնազանդ դժվարին իրավիճակնե-
րում: Սկսեք կարդալով 1 Նեփի 3.1–6, և ընդգծեք 
ձեր սուրբ գրություններում Լեքիին տված Տիրոջ 
պատվիրանը` նրա որդիների կատարման համար: 
Նաև ուշադրություն դարձրեք Տիրոջ պատվիրանին 
Լամանի ու Լեմուելի պատասխանի վրա՝ ի տար-
բերություն Նեփիի պատասխանի:

Տիրոջ պատվիրածի դժվարությունը հասկանալու 
համար, օգտակար է իմանալ, որ Երուսաղեմից 

դեպի Կարմիր ծով (Ագաբա ծոց) ընկած հեռա-
վորությունը կազմում է 180 մղոն`տաք, ամայի և 
գողերով լի երկրի միջով: Լեքին և իր ընտանիքն 
արդեն ճանապարհորդել էին երեք օր, դուրս գա-
լով այդ կետից (տես 1 Նեփի 2.5–6), և այժմ Տերը 
ասում էր, որ նրա որդիները պետք է վերադառնա-
յին Երուսաղեմ: Կարդացեք 1 Նեփի 3.7–8 և գտեք 
պատճառը, թե ինչու Նեփին տվեց Տիրոջ պատվի-
րանին հնազանդվելու իր համաձայնությունը:

Նեփին հաստատեց այն սկզբունքը, որ եթե մենք 
անենք այնպես, ինչպես Տերն է պատվիրում, 
ապա Նա ուղի կնախապատրաստի դա իրա-
գործելու համար: Երբ ուսումնասիրեք 1 Նեփի 3, 
մտածեք, թե Նեփիի խիզախության և վճռակա-
նության օրինակը ինչպես կարող է ոգեշնչել ձեզ 
լինել ավելի հնազանդ և արտահայտել ավելի մեծ 
հավատք Տիրոջ հանդեպ: Հատուկ ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես էր Նեփին գործում դժվարու-
թյունների ժամանակ: Նույնիսկ, երբ Նեփին չա-
րության էր հանդիպում, երբ նա և իր եղբայրները 
փորձում էին ձեռք բերել արույրե թիթեղները, նա 
որոշում էր չտրտնջալ (տես` 1 Նեփի 3.6):

Արույրե թիթեղները պարունակում էին «հրեաների 
հիշատակարանը» (1 Նեփի 3.3), որը նրանց սուրբ 
գրություններն էին: Նրանք պարունակում էին 
այսօրվա Հին Կտակարանի որոշ գրառումներ և 
տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ մարգարեա-
կան գրություններ: Կարդացեք 1 Նեփի 3.19–20, և 
ընդգծեք այն կարևոր բաները, որոնք պարունա-
կում էին արույրե թիթեղները և որոնք արժեքավոր 
էին Լեքիի ընտանիքի և սերունդների համար:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
1 Նեփի 3.7
Երեք անգամ կարդացեք 1 Նեփի 3.7 (կարող 
եք կարդալ այն ինչպես, որ ցանկանում 
եք`բարձրաձայն կամ մտքում): Փակեք ձեր սուրբ 
գրությունները և փորձեք պատասխանել հետևյալ 
հարցերին առանց հատվածին նայելու.

• Ո՞ւմ էր դիմում Նեփին:   
 

• Ի՞նչ Նեփին պարտավորվեց անել:   
 

• Ի՞նչ, ըստ Նեփիի, Տերը կաներ:   
 

Բացեք ձեր սուրբ գրությունները և վերանայեք 
1 Նեփի 3.7-ը և ձեր պատասխանները:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է.«Ես դարձնում եմ 
սա օրենք`Երբ Տերը պատվիրում է, ապա արա 
դա» (Եկեղեցու պատմություն 2.170): Կարող եք 

Տնային ուսումնասիրման ուսանողի ձեռնարկի օգտագործումը

Ծանոթություն 
սուրբգրքյան 

տեքստին
Այս ծանոթությունը յուրա-

քանչյուր դասի համար 
տալիս է որոշ պատմական 

տեղեկություն և սուրբգր-
քյան տեքստի ամփոփում: 

Պատասխանները 
ձեռնարկում 

գրանցելը
Երբեմն ձեզ կխնդրեն գրել 

ձեռնարկի պատասխան-
ները դատարկ տողերում 

կամ աղյուսակում:

Հատվածների 
խմբավորում և նյութի 

ամփոփում 
Հատվածների խմբա-

վորումն արտացոլում է 
բնական ընդհատումները, 

երբ գործողության կամ 
թեմատիկ փոփոխություն 

է կատարվում: Յուրա-
քանչյուր խմբավորում 

ուղեկցվում է այդ հատ-
վածներում պարունակվող 
իրադարձությունների կամ 

ուսմունքների համառոտ 
ամփոփմամբ: 

Սուրբ գրությունների 
սերտում

Մորմոնի Գրքի սերտման 
25 հատվածներից յու-

րաքանչյուրն առանձին 
տեղ է գտնում դասի մեջ, 
օգնելով ձեզ ավելի խորը 

սերտել այն: 
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հավերժական ճակատագրի համար» (Ensign կամ 
Լիահոնա, նոյ. 2010, 129):

Դուք կարող եք շրջանակի մեջ առնել «Տիրոջ հա-
մար» արտահայտությունը 1 Նեփի 71-ում: Մտածեք, 
թե ինչ նշանակություն ունի այդ արտահայտու-
թյունը մեր օրերում:

Հետևյալ ուսմունքները «Ընտանիք՝Հայտարարու-
թյուն աշխարհին» ուղերձից կարդալիս, փնտրեք 
Տիրոջ համար սերունդներ մեծացնելու լրացուցիչ 
ներշնչումներ.

«Մենք հայտարարում ենք, որ դեռևս ուժի մեջ է Իր 
զավակներին տված շատանալու և երկիրը լցնելու 
վերաբերյալ Աստծո պատվիրանը: . . .

Ծնողների սուրբ պարտականությունն է` դաս-
տիարակել երեխաներին սիրո և առաքինության 
մթնոլորտում, ապահովել նրանց նյութական և 
հոգևոր կարիքները, ուսուցանել նրանց սիրել և 
ծառայել մեկը մյուսին, պահել Աստծո պատվիրան-
ները և օրինապաշտ քաղաքացիներ լինել, որտեղ 
էլ, որ ապրեն: Ամուսիններն ու կանայք՝ մայրերն 
ու հայրերը հաշվետու կլինեն Աստծո առջև այս 
պարտականությունների իրականացման համար»: 
(Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2010, 129):

Կարդացեք 1 Նեփի 7.3–5 պարզելու համար, թե 
ինչպես Տերն օգնեց Լեքիի որդիներին կատարել 
Իր պատվիրանները: Ինչպե՞ս Տերն օգնեց Իսմա-
յելին և նրա ընտանիքին անապատում միանալ 
Լեքիի ընտանիքին:

 1. Ձեր ծնողին, Եկեղեցու ղեկավարին կամ ուսուցչին 
խնդրեք խորհուրդ տալ ձեզ երեք եղանակ, որոնցով 

երիտասարդներն այսօր կարող են պատրաստվել ամուսնու-
թյանը և «Տիրոջ համար» երեխաներին մեծացնելուն: Գրի 
առեք այդ խորհուրդները սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում:

1 Նեփի 7.6–15
Նեփին փորձում է համոզել իր եղբայրներին 
շարունակել անապատում իրենց ճամփորդությունը:
Կարդացեք 1 Նեփի 7.6–7 և պարզեք, թե ինչու 
անապատի իրենց ճանապարհորդության ընթաց-
քում Լամանը, Լեմուելը և Իսմայելի ընտանիքի որոշ 
անդամներ ապստամբեցին: Պատկերացրեք ձեզ Նե-
փիի դերում և այդ իրավիճակում: Մտածեք, թե ինչ 
կասեիք Լամանին, Լեմուելին և Իսմայելի ընտանի-
քին, որպեսզի համոզեք նրանց շարունակել իրենց 
ճանապարհորդությունը դեպի խոստումի երկիր:

Կարդացեք 1 Նեփի 7.8–12 և գտեք իր եղբայրնե-
րին տված Նեփիի հարցերը, որոնց միջոցով նա 
փորձում էր համոզել նրանց վերադառնալ Երու-
սաղեմ: Ըստ Նեփիի, ի՞նչ երեք ճշմարտություններ 

Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրությունը կարող է լի-
նել ավելի իմաստալից, եթե 
դուք ձեր մտքում պատկե-
րացնեք, թե ինչ է տեղի ու-
նենում: Պատկերացրեք, թե 
ինչպես կզգայիք կամ կգոր-
ծեիք, եթե դուք լինեիք սուրբ 
գրության մեջ նկարագրված 
իրադարձության մասնա-
կիցը: Սա նաև կարող է ձեզ 
օգնել հասկանալ, թե սուրբ 
գրության պատմությունը 
որքան նման կարող է լինել 
ձեր կյանքի իրավիճակնե-
րին, և նախապատրաստել 
ձեզ կիրառել սուրբ գրու-
թյուններում ուսուցանված 
ճշմարտությունները:

Պատկերացնել սուրբ 
գրությունները

էին իր եղբայրները 
մոռացել:

Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցերին.

 2. Ինչպե՞ս կարող 
էր այս երեք ճշմար-

տությունների վերհիշումը 
օգնել Լամանին և Լեմուելին 
հավատարիմ մնալ Տիրոջը:

 3. Թվեք 4–5 օրհնու-
թյուններ, որոնք դուք 

ստացել եք Տիրոջից: Ինչպե՞ս 
կարող է ձեզ համար Տիրոջ 
արածը հիշելը օգնել ձեզ հա-
վատարիմ մնալ Նրան:

Կարդացեք 1 Նեփի 
713–15 և տեսեք, 
թե, ըստ Նեփիի, ինչ 
կպատահեր Լամանի 
, Լեմուելի և Իսմայելի 
ապստամբ ընտանիքի 
հետ, եթե նրանք վերադառնային Երուսաղեմ:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի պարբերություն այն մասին, թե ին-

չու է այդքան կարևոր հիշել ձեզ համար Տիրոջ արածները, և 
Նրա առաջնորդությանը հետևելը:

1 Նեփի 7.16–22
Տերն ազատում է Նեփիին
Շարունակեք պատկերացնել ձեզ Նեփիի դերում, 
երբ կարդում եք 1 Նեփի 7.16: Ի՞նչ դուք կանեիք:

Նեփին աղոթեց: Կարդացեք նրա աղոթքը 1 Նեփի 
7.17–18-ում և պարզեք, թե ինչի համար Նեփին 
աղոթեց:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Նեփին աղոթեց 
ազատման համար «իր հավատքին համաձայն»: 
Այս հատվածներից սովորած դասերից մեկն այն 
է, որ Աստված պատասխանում է մեր աղոթք-
ներին համաձայն մեր հավատքի: Հավատքով 
աղոթել նշանակում է աղոթել Տիրոջ հանդեպ 
վստահությամբ և միշտ պատրաստ լինել գործելու:

Կարդացեք 1 Նեփի 7.17-ում Նեփիի աղոթքի և մեր 
սրտերը փոխելու Քավության զորության վերաբե-
րյալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը: Ընդգ-
ծեք ցանկացած արտահայտություն, որը կօգնի 
ձեզ հասկանալ, թե որքան կարևոր է հավատքով 
աղոթելուց հետո գործելու ցանկություն ունենալը:

Սուրբ գրությունների 
օրագրի 
հանձնարարությունները
Սուրբ գրությունների օրագրի 
հանձնարարությունները 
պետք է գրառվեն և ամեն շա-
բաթ հանձնվեն ուսուցչին՝ նրա 
կարծիքը ստանալու նպա-
տակով: Պատասխանների 
շուրջ լրջորեն մտածելը կօգնի 
ձեզ իմաստալից փորձառու-
թյուններ ունենալ՝ սովորելով 
և կիրառելով սուրբքգրքյան 
ճշմարտությունները:

Վարդապետություններ 
և սկզբունքներ
Սուրբգրքյան տեքստից բնա-
կանոն բխող ավետարանի 
վարդապետությունները և 
սկզբունքները դասում տրվում 
են թավագիր՝ օգնելու համար 
ձեզ արագ նկատել դրանք:

Օգնություն 
ուսումնասիրողին
Ուսումնասիրողին առա-
ջարկվող օգնությունը 
գաղափարներ և լրա-
ցուցիչ բացատրություն 
է տրամադրում, որոնք 
կարող են խորացնել սուրբ 
գրությունների ձեր ուսում-
նասիրությունը և հասկա-
ցողությունը: 



VIII

Մորմոնի Գրքի ընթերցանության աղյուսակ

Մասի 
համարը Հանձնարարված գլուխներ, որոնք ես կարդացել եմ այս շաբաթ Սուրբ գրությունների 

ընթերցանության օրերը

1

Տիտղոսաթերթ | Նախաբան | Երեք Վկաների Վկայությունը | Ութ Վկաների 
Վկայությունը | Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը | Համառոտ բացատրություն 
Մորմոնի Գրքի մասին | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

2 1 Նեփի 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

3 1 Նեփի 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

4 1 Նեփի 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

5 1 Նեփի 20 | 21 | 22 | 2 Նեփի 1 | 2 | 3 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

6 2 Նեփի 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

7 2 Նեփի 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

8 2 Նեփի 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Կ

9 2 Նեփի 32 | 33 | Հակոբ 1 | 2 | 3 | 4 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

10 Հակոբ 5 | 6 | 7 | Ենովս 1 | Հարոմ 1 | Օմնի 1 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

11 Մորմոնի Խոսքերը 1 | Մոսիա 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

12 Մոսիա 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

13 Մոսիա 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

14 Մոսիա 26 | 27 | 28 | 29 | Ալմա 1 | 2 | 3 | 4 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

15 Ալմա 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

16 Ալմա 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

17 Ալմա 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

18 Ալմա 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

19 Ալմա 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

20 Ալմա 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

21 Ալմա 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

22 Հելաման 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

23 Հելաման 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

24 3 Նեփի 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11.1–17 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

25 3 Նեփի 11.18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

26 3 Նեփի 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

27 3 Նեփի 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

28 4 Նեփի 1 | Մորմոն 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8.1–11 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

29 Մորմոն 8.12–41 | 9 | Եթեր 1 | 2 | 3 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

30 Եթեր 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

31 Եթեր 13 | 14 | 15 | Մորոնի 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1–19 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

32 Մորոնի 7.20–48 | 8 | 9 | 10 | Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ



IX

Բարի գալուստ Մորմոնի Գիրք

Ի՞նչ է Մորմոնի Գիրքը:
Մորմոնի Գիրքը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի 
մասին: Այն պարունակում է հին մարգարեների գրառում-
ները, որոնք տալիս են Ամերիկյան մայր-ցամաքում Իս-
րայելի տան ճյուղերից մեկի հետ Աստծո գործերի 
պատմությունը: Վերջին Օրերի Սրբերի համար Մորմոնի 
Գիրքը՝ Աստվածաշնչի, Վարդապետություն և Ուխտերի և 
Թանգագին Մարգարիտի հետ մեկտեղ սուրբ գրություն է 
համարվում: Մորմոնի Գիրքը հնադարյան Ամերիկյան 
մեծ քաղաքակրթությունների հիշատակարան է:

1830թ. Անգլիայում առաջին տպագրությունից ի վեր՝ 
Մորմոնի Գիրքը թարգմանվել է բազմաթիվ լեզուներով: 
Գրքի տպագրված օրինակների քանակը գերազանցել է 
150 միլիոնը: Աստծո մարգարեների կողմից այն նկա-
րագրվել է որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու «պորտաքար»: 

Ինչո՞ւ է Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրությունը 
կարևոր ինձ համար:
Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնն ուսուցանել է, որ մեզ 
սպասվում է Աստծուն ավելի մոտենալու օրհնությունը, 
եթե ուսումնասիրենք Մորմոնի Գիրքը անկեղծ սրտով.

«Արդյոք մեր սրտերում չկա՞ մի խորը ցանկություն՝ 
ավելի մոտենալ Աստծուն, ավելի նմանվել Նրան մեր 
ամենօրյա կյանքում, զգալ Նրա ներկայությունը մշտա-
պես: Եթե այո, ապա Մորմոնի Գիրքը, ավելին, քան որևէ 
այլ գիրք, կօգնի մեզ անել դա:

Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է մեզ ոչ միայն ճշմարտու-
թյունը, թեև իրականում այն անում է դա: Այն ոչ միայն 
բերում է վկայություն Քրիստոսի մասին, թեև իրականում 
անում է դա: Բայց այն ավելին է տալիս: Զորություն կա 
այդ գրքում, որը կսկսի ներթափանցել ձեր կյանքը այն 
պահից, երբ սկսեք գրքի լուրջ ուսումնասիրությունը: Դուք 
ավելի մեծ ուժ կգտնեք գայթակղությանը դիմակայելու 
համար: Դուք ուժ կգտնեք խաբեությունից խուսափելու 
համար: Դուք ուժ կգտնեք նեղ ու անձուկ ճանապարհին 
մնալու համար: Սուրբ գրությունները կոչվում են «կյանքի 
խոսքեր» (տես ՎևՈւ 84.85), և դա առավել ճշմարիտ է 
Մորմոնի Գրքի մասին: Երբ դուք սկսեք քաղց և ծարավ 
զգալ այդ խոսքերի համար, դուք կգտնեք ավելի ու ավելի 
առատ կյանք» (Մորմոնի Գիրքը՝ մեր կրոնի պորտա-
քարը, Ensign, Nov. 1986, 7):

Մորմոնի Գիրքը գրվել է այս օրվա և մեզ համար: Հնադա-
րյան մարգարե Մորմոնը, ում անունով կոչվել է գիրքը, և 
նրա որդի Մորոնին, կրճատել են դարերի պատմություն 
ունեցող գրառումները, կազմելով ոսկե թիթեղները, որոն-
ցից Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը թարգմանել է Մորմոնի 
Գիրքը: Աստված, ով գիտի վերջը ամենասկզբից, ոգեշն-
չել է Իր մարգարեներին, որպեսզի նրանք իմանային, թե 
ինչի կարիքը մենք կունենայինք մեր օրերում, և որ 

ներառեին դա իրենց կրճատումներում: Մորոնին՝ վեր-
ջինը Մորմոնի Գրքում գրող մարգարենից, կանխատեսել 
է մեր ժամանակները. «Ահա, ես խոսում եմ ձեզ հետ, 
կարծես դուք ներկա լինեք, և սակայն դուք ներկա չեք: 
Բայց ահա, Հիսուս Քրիստոսը ձեզ ցույց է տվել ինձ, և ես 
գիտեմ ձեր արարքները» (Մորմոն 8.35):

Նախագահ Բենսոնը նաև ուսուցանել է, որ Մորմոնի Գրքի 
ուսումնասիրությունը կօգնի մեզ տարբերել բարին չարից.

«Մորմոնի Գիրքը մարդկանց բերում է Քրիստոսի մոտ եր-
կու հիմնական եղանակներով: Առաջինը, այն պարզ ձևով 
պատմում է Քրիստոսի և Նրա ավետարանի մասին: Այն 
վկայում է Նրա աստվածային էության, Քավիչի անհրա-
ժեշտության և Նրան ապավինելու մեր կարիքի մասին: 
Այն վկայություն է բերում Անկման ու Քավության և ավե-
տարանի առաջին սկզբունքների, ներառյալ՝ կոտրված 
սիրտ և ապաշխարող հոգի ունենալու և հոգևոր վերած-
նունդ ապրելու անհրաժեշտության մասին: Այն հայտա-
րարում է, որ մենք պետք է արդարության մեջ դիմանանք 
մինչև վերջ և ապրենք Սրբի բարոյական կյանքով:

Երկրորդ, Մորմոնի Գիրքը բացահայտում է Քրիստոսի 
թշնամիներին: Այն հերքում է կեղծ վարդապետություն-
ները և դադարեցնում հակառակությունները (տես 
2 Նեփի 3.12): Այն ամրացնում է Քրիստոսի խոնարհ հե-
տևորդներին՝ մեր օրերում դևի չար ծուղակներին, ռազ-
մավարություններին և վարդապետություններին 
դիմակայելիս: Մորմոնի Գրքում նկարագրված ուրացու-
թյան տեսակները հատկանշական են այսօր ևս: Աստ-
ված՝ Իր անսահման կանխագիտակցությամբ, այնպես է 
ձևակերպել Մորմոնի Գիրքը, որպեսզի մենք կարողա-
նանք տեսնել սխալը և իմանալ, թե ինչպես պայքարել 
մեր ժամանակների կեղծ կրթական, քաղաքական, կրո-
նական և փիլիսոփայական գաղափարների դեմ» (“The 
Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, May 1975, 64):

Մորմոնի Գրքի մասին
Մորմոնի Գիրքը կազմված է 15 ավելի փոքր գրքերից: 
Դրանցից ութը սկսվում են վերնագրով, որը գրվել էր ոսկե 
թիթեղների վրա, որոնցից թարգմանել է Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթը. 1 Նեփի, 2 Նեփի, Հակոբ, Ալմա, Հելաման, 3 Նեփի, 
4 Նեփի և Եթեր: Մորմոնի Գրքի որոշ գլուխներ նույնպես 
կրում են վերնագիր, որը ներառված էր ոսկե թիթեղներում 
(բացի ներառված գլուխների մասին նախադասություն-
ները). Մոսիա 9, Մոսիա 23, Ալմա 5, Ալմա 7, Ալմա 9, 
Ալմա 17, Ալմա 21, Ալմա 36, Ալմա 38, Ալմա 39, Ալմա 45, 
Հելաման 7, Հելաման 13, 3 Նեփի 11, և Մորոնի 9:

Մորմոնի Գրքի յուրաքանչյուր գլխի սկզբում տրվում է 
այդ գլխի համառոտ ամփոփագիրը շեղագիր տառերով: 
Գլուխների այս ամփոփագրերը գրվել և ավելացվել են 
Առաջին Նախագահության ղեկավարության ներքո և 
չէին հանդիսանում Մորմոնի Գրքի ոսկե թիթեղների 
սկզբնական տեքստի մասը: 
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XI

Մորմոնի Գրքի հնարավոր վայրերը (դիրքերը իրար նկատմամբ)*

Սիդոն գետ

Հերմաունթս 
անապատ

Հարավային  
անապատ

Արևելյան  
անապատ

Անապատի նեղ շերտ

Հյուսիսային կողմի երկիր

Լիառատ

Զարահեմլա

Հյուսիսային ծով

Ցամաքի նեղ պարանոց

Ավերակներ

Հյուսիսային ծով

Մուղեք
Օմներ

Գեդ

Մորիանթոն
Լեքի

Երսոն

Մորոնի

Գեդեոն

Ամմոնիա

Մանթի բլուր
Նոյ

Սիդոմ Ամնիհու բլուր

Հուդա

Անթիփարայ Մինոն Ահարոն

Կումենի Զիզրոմ

Մելեք
Մանթի

Անթիոնում

Նեփիա

Առաջին ժառանգության հող

Նեփի (Լեքի-Նեփի)

Ամուղոն

Հելամ

Սիլոմ
Միդդոնի

Մորմոն

Արևմտյան ծով Արևելյան ծով

Մադիան
Երուսաղեմ

Սեմլոն
Իսմայել

Լեմուել

Սիմնիլոմ

Ռիփլա բլուր

* Մորմոնի Գրքի վայրերի 
հնարավոր դիրքերը իրար 
նկատմամբ հիմնված ներքին 
փաստարկների վրա։ Այս 
քարտեզի կետերը չպետք է 
համեմատվեն ներկա 
աշխարհագրական վայրերի հետ։
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1

ՄԱՍ 1. ՕՐ 1

Սուրբ 
գրություններն 
ուսումնասիրելը
Նախաբան

Այս դասի նպատակն է օգնել ձեզ սովորել, թե ինչ-
պես պետք է ուսումնասիրել սուրբ գրությունները, 
և հրավիրել Սուրբ Հոգուն ոգեշնչել և ուսուցանել 
ձեզ այդ անելիս: Այս դասը նաև կուսուցանի ձեզ 
հմտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի լավ 
հասկանալ սուրբ գրությունները և կիրառել դրանց 
ուսմունքները ձեր կյանքում: Այս դասն ուսումնա-
սիրելիս եղանակներ գտեք, որպեսզի հրավիրեք 
Սուրբ Հոգին մասնակցի ավետարանի ձեր ուսում-
նասիրության ընթացքում: 

Սովորեք ուսումնասիրելով և հավատքով
Պատկերացրեք, որ դուք ցանկանում եք բարելա-
վել ձեր ֆիզիկական վիճակը և խնդրում եք ձեր 
ընկերոջը մարզվել ձեզ համար: Որքանո՞վ կարող 
է ձեր ընկերոջ մարզումը ազդել ձեր ֆիզիկա-
կան վիճակի վրա: Կիրառելով այս օրինակը ձեր 
հոգևոր աճին, կարելի է ասել, որ ինչպես մեկ անձ 
չի կարող մարզվել մեկ ուրիշի փոխարեն, այնպես 
էլ մեկ անձ չի կարող սովորել ավետարանը մեկ 
ուրիշի փոխարեն: Յուրաքանչյուրս պատասխա-
նատու ենք ավետարանի ուսուցման և հոգևոր մեր 
անձնական աճի համար: 

Վարդապետություն և Ուխտեր 88.118- ում Տերը 
նկարագրել է, թե ինչպես պետք է ուսումնասիրել 
ավետարանը: Կարդալու ընթացքում գտեք, թե 
ինչ դուք պետք է անեք՝ ավետարանը սովորելու 
և հետևյալ հորդորը կատարելու համար. «Ուսում 
փնտրեք, այսինքն՝ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ուսումնասիրելով 
և նաև հավատքով - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »:

Ուսումնասիրելով և հավատքով ուսում 
փնտրելը պահանջում է անհատական ջանք: 
Ավետարանը աղոթքով ուսումնասիրելու ձեր ջան-
քերը կհրավիրեն Սուրբ Հոգուն ուսման ընթացքում: 
Այս տարի ավետարանի ձեր ուսումնասիրության 
ջանքերից են՝ աղոթելը հասկանալու համար, սե-
մինարիայի ձեր հանձնարարությունները կատա-
րելը, մյուսների հետ ավետարանով ապրելու ձեր 
վկայությամբ և փորձառություններով կիսվելը և 
ձեր սովորածը կյանքում կիրառելը:

Կարևոր ջանք, որը դուք կարող եք գործադրել 
հրավիրելու համար Սուրբ Հոգուն մասնակցել ձեր 
հոգևոր ուսման ընթացքին, դա ամենօրյա սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրությունն է: Սուրբ գրու-
թյունների ամենօրյա անհատական ուսումնասիրու-
թյունը օգնում է ձեզ լսել Տիրոջ ձայնը, որը խոսում 
է ձեզ հետ (տես ՎևՈւ 18.34–36): Երեց Ռոբերտ Դ. 
Հեյլսը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, խոս-
տացել է. «Երբ մենք ցանկանում ենք, որ [Աստված] 
խոսի մեզ հետ, մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ 
գրությունները, քանզի Նրա խոսքերը խոսվում են 
Նրա մարգարեների միջոցով: Այդ ժամանակ Նա 
կուսուցանի մեզ, մինչ մենք լսենք Սուրբ Հոգու 
հուշումներին» (“Holy Scriptures: The Power of God 
unto Our Salvation,” Ensign կամ Liahona, Nov. 2006, 
26–27).

Երբ կարդում եք սուրբ գրությունները և հրավիրում 
Սուրբ Հոգին ձեր ուսումնասիրության ընթացքում, 
դուք ստանում եք հոգևոր ավելի մեծ աճ, Աստծուն 
ավելի մոտ լինելու, ձեր կյանքում ավելի շատ հայտ-
նություն ստանալու, գայթակղությանը դիմանալու 
ավելի մեծ ուժ և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
մասին ավելի մեծ վկայության օրհնություններ:

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրություն
Նախագահ Մերիոն Գ. Ռոմնին՝ Առաջին Նա-
խագահությունից, առանձնացրել է սուրբ գրու-
թյունների կարևորագույն նպատակներից մեկը. 
«Սուրբ գրությունները գրվել են մեր օգտի հա-
մար սկզբունքները պահպանելու նպատակով» 
(“Records of Great Worth,” Ensign, Sept. 1980, 4): 
Մենք սովորում ենք ավետարանի սկզբունքները 
և վարդապետությունները, ուսումնասիրելով սուրբ 
գրությունները: Այդ սկզբունքները և վարդապետու-
թյունները կուղղորդեն մեզ, եթե մենք կիրառենք 
դրանք մեր կյանքում:

Սուրբ գրություններում պարունակվող անգին 
սկզբունքները և վարդապետությունները գտնելու 
համար ջանք և փորձ է հարկավոր: Երեց 
Ռիչարդ Գ. Սքոթը՝ Տասներկու Առա-
քյալների Քվորումից, համեմատել է 
սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րությունը թանկարժեք քարեր 
հանքերում որոնելու հետ. «Գտեք 
ճշմարտության ադամանդները, 
որոնք երբեմն պետք է խնամ-
քով հանվեն [սուրբ գրության] 
էջերից» (“Four Fundamentals for 
Those Who Teach and Inspire 
Youth,” in Old Testament Symposium 
Speeches, 1987 [1988], 1): Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության, կամ՝ քարհանման ընթացքը 
պարունակում է երեք կարևոր մաս. (1) մենք պետք 
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է հասկանանք սուրբ գրությունների պատմական 
տեղեկությունը և միջավայրը, (2) մենք պետք է 
առանձնացնենք ուսուցանվող սկզբունքները և 
վարդապետությունները, և (3) մենք պետք է 
կիրառենք այդ ճշմարտությունները մեր կյանքում:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Ինչո՞վ է 

նման ադամանդներ որոնողը նրան, ով քննում է սուրբ գրու-
թյունները, որպեսզի գտնի ավետարանի սկզբունքները և կի-
րառի դրանք իր կյանքում:

Հասկացեք սուրբ գրությունների 
պատմական տեղեկությունը և միջավայրը
Սուրբ գրությունների պատմական տեղեկությունը 
և միջավայրը հասկանալը պատրաստում է ձեզ 
պարունակվող ավետարանի ուղերձը հասկանա-
լուն: Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը խորհուրդ է 
տվել. «Ծանոթացեք սուրբ գրությունների կողմից 
ուսուցանվող դասերին: Իմացեք պատմությունը և 
միջավայրը. . . Ուսումնասիրեք դրանք, կարծես, 
խոսվել են հենց ձեզ համար, քանզի դա է ճշմար-
տությունը» («Եղեք ձեր լավագույն եսը», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2009, 68):

Սուրբ գրությունները կարդալիս, օգտակար է 
այսպիսի հարցադրումներ կատարել. «Ո՞վ է գրել 
այս տողերը: Ո՞ւմ համար են դրանք գրվել: Ի՞նչ 
է տեղի ունենում այս պատմության մեջ: Ինչո՞ւ է 
հեղինակը գրել այս տողերը»: Գլուխների վերնագ-
րերը (յուրաքանչյուր գլխից առաջ տրվող շեղագիր 
ամփոփումները) տալիս են գլխի հիմնական իրա-
դարձությունների ակնարկը և հաճախ պատաս-
խանում են այդ հարցերին:

Օգտակար է նաև կարդալ բարդ կամ անծանոթ 
բառերը բառարանում: Եթե սուրբ գրության որևէ 
արտահայտություն կամ հատված անհասկանալի 
է, էջի ստորին մասում տրված հղումները կարող 
են օգնել ավելի լավ դրանք հասկանալ:

Այդ գործիքները օգտագործելով` վարժվելու հա-
մար, կարդացեք 3 Նեփի 17.1–10, և գտեք հետևյալ 
հարցերի պատասխանները. «Ո՞վ է պատմողը: Ո՞ւմ 
է նա դիմում: Ի՞նչ է կատարվում»: Մի մոռացեք 
անդրադառնալ գլխի վերնագրին՝ տեղի ունեցող 
իրադարձությունների մասին արագ պատկերա-
ցում կազմելու համար:

 2. Օգտվելով 3 Նեփի 17.1- ի էջատակի ծանոթությու-
նից, պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրու-

թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. «Ի՞նչ ի նկատի 
ուներ Հիսուսը, երբ ասում է. «Ահա, իմ ժամանակը մոտ է»:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում ձեր բառերով գրեք, թե ինչ պատահեց, երբ 

Փրկիչը պատրաստվեց հեռանալ բազմությունից: Ինչո՞ւ Նա 
մնաց: Ի՞նչ Նա արեց մարդկանց համար:

Գտեք վարդապետությունները և 
սկզբունքները
Վարդապետությունները և սկզբունքները հա-
վերժական են՝ ավետարանի անփոփոխ ճշմար-
տություններ, որոնք ապահովում են մեր կյանքի 
ուղղությունը: Հնադարյան մարգարեները ուսու-
ցանում են մեզ այդ ճշմարտությունները իրադար-
ձությունների, պատմությունների կամ քարոզների 
միջոցով, որոնք նրանք գրի են առել սուրբ գրու-
թյուններում: 

Երբ դուք հասկանաք սուրբ գրության հատվածի 
պատմական տեղեկությունը և միջավայրը, դուք 
պատրաստ կլինեք գտնելու վարդապետությունները 
և սկզբունքները, որոնք այն ուսուցանում է: Երեց 
Ռիչարդ Գ. Սքոթը նկարագրել է սկզբունքները 
հասկանալու մի օգտակար եղանակ. «Սկզբունք-
ները կենտրոնացված ճշմարտություն է, փաթե-
թավորված տարբեր իրավիճակներում կիրառելու 
համար: Ճշմարիտ սկզբունքը որոշումները հստակ 
են դարձնում անգամ առավել շփոթեցնող և 
բարդ պայմաներում: Մեծ ջանք է պահանջվում, 
որպեսզի ձևակերպել մեր հավաքած ճշմար-
տությունը սկզբունքի պարզ արտահայտության 
մեջ» (“Acquiring Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 
1993, 86):

Ավետարանի որոշ սկզբունքներ պարզ են դառ-
նում, երբ օգտագործվում են այնպիսի արտահայ-
տություններ, ինչպես՝ «ահա մենք տեսնում ենք» 
կամ «այնուամենայնիվ»: Սակայն սկզբունքների 
մեծ մասը ուղղակիորեն չեն արտահայտված: 
Փոխարենը դրանք ցույց են տրված սուրբ գրու-
թյուններում մարդկանց կյանքի միջոցով: Այդ 
վարդապետությունները և սկզբունքները կարելի 
է բացահայտել հետևյալ հարցերի օգնությամբ. 
«Ո՞րն էր այս պատմության դասը կամ նշանակու-
թյունը: Ինչո՞ւ է հեղինակը ներառել այս պատմու-
թյունը կամ իրադարձությունը: Ի՞նչ էր ուզում մեզ 
սովորեցնել հեղինակը: Ի՞նչ ճշմարտություններ են 
ուսուցանվում սուրբ գրության այս հատվածում»:

 4. Որպեսզի վարժվեք 3 Նեփի 17.1–10- ում ուսուցան-
վող որոշ սկզբունքներ և վարդապետություններ 

գտնելու մեջ , սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք վարժություն ա կամ բ պատասխանները: Մի 
մոռացեք կարդալ վերնագիրը գլխի արագ ակնարկը ստա-
նալու համար:

 ա. Ո՞վ է խոսում այս տողերում: Ո՞ւմ է Նա դիմում: Ո՞րն է 
3 Նեփի 17.1–10- ի դասը կամ նշանակությունը:

 բ. Ի՞նչ է ցանկանում տողեր 1, 5–6, և 9–10- ի հեղինակը, որ 
մենք սովորեինք այս պատմությունից: Ի՞նչ կարևոր ճշմար-
տություններ դուք սովորեցիք այդ տողերից:
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Այդ տողերում բացահայտած ավետարանի 
ճշմարտություններից մեկն է. Տերը պատասխա-
նում է Իրեն մոտենալու մեր անկեղծ ցանկու-
թյուններին:

Կիրառեք վարդապետությունները և 
սկզբունքները
Երբ կհայտնաբերեք ավետարանի վարդապետու-
թյունները և սկզբունքները, դուք պատրաստ կլինեք 
գործելու և անելու որևէ բան կապված դրանց հետ: 
Ձեր սովորածը գործի կոչելով, դուք կզգաք Սուրբ 
Հոգու վկայությունը սկզբունքի ճշմարտության 
մասին (տես Մորոնի 10.4–5): Յուրաքանչյուր դաս, 
որն ուսուցանվում է տանը, սեմինարիայում և եկե-
ղեցում, Պարտականություն Աստծո առաջ ծրագրի 
յուրաքանչյուր վարժության և Անձնական Զարգաց-
ման յուրաքանչյուր փորձի մեջ, նպատակ ունի օգ-
նելու մեզ գործելու ըստ նրա, ինչ մեզ ուսուցանվել է:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է. 
«Ավետարանի ուսուցանման նպատակը 
. . . տեղեկությունը [սովորողների] 
ուղեղների մեջ լցնելը չէ . . . Նպատակն 
է՝ ոգեշնչել անձին մտածել ավետա-
րանի սկզբունքների մասին, զգալ 

դրանք և ապա անել որևէ բան՝ դրանցով ապրելու 
համար» (in Conference Report, Oct. 1970, 107):

Որպես օգնություն ձեր սովորած սկզբունքները 
կիրառելիս, տվեք հետևյալ հարցերը. «Ի՞նչ է Տերը 
ցանկանում, որ ես անեմ այս գիտելիքի հետ: Ի՞նչ 
հոգևոր տպավորություններ ես ստացա, որոնք կօգ-
նեն ինձ բարելավվել: Ի՞նչ փոփոխություն կարող է 
կատարել իմ կյանքում այս սկզբունքը: Ի՞նչ ես կա-
րող եմ սկսել կամ դադարել անել այժմ՝ այս ճշմար-
տությանը համաձայն ապրելու համար: Ինչպե՞ս 
կփոխվի իմ կյանքը դեպի ավելի լավը, եթե ես անեմ 
այն, ինչ ուսուցանում է այս սուրբ գրությունը»:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի կարճ պարբերություն, նկարագրե-

լով, թե ինչպես դուք կարող եք կիրառել մի սկզբունք կամ 
վարդապետություն, որը սովորել եք 3 Նեփի 17.1–10- ից:

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
հմտություններ և եղանակներ
Ուսումնասիրության հետևյալ հմտությունները և 
եղանակները օգտագործելը կօգնեն ձեզ հասկա-
նալ սուրբ գրությունների ենթատեքստը և գտնել 
ու կիրառել դրանց մեջ ուսուցանվող վարդապե-
տությունները և սկզբունքները: Այդ եղանակները 
կնշվեն ողջ ձեռնարկի մեջ: Կարդացեք յուրաքան-
չյուր հմտություն և ընտրեք մեկ կամ երկու հմ-
տություն, որոնք, ըստ ձեզ, ձեզ հարկավոր կլինեն 

ավելի հաճախ սուրբ գրությունների ձեր անձնա-
կան ուսումնասիրության ընթացքում:

Պատճառ և հետևանք: Գտեք եթե- հետո և 
որովհետև- հետևաբար կապերը: Օրինակներ. 
2 Նեփի 13.16–26; Ալմա 34.33:

Խաչաձև հղում: Խմբավորեք, կապեք կամ միա-
վորեք սուրբ գրությունների հատվածները՝ հստա-
կեցնելու իմաստը և կարողանալու հասկանալ այն: 
Օրինակ, համեմատեք Մոսիա 11.2–6, 14 և Թվոց 
17.14–20: Դուք կարող եք նաև օգտվել էջատակի 
ծանոթագրություններից՝ գտնելու համար սուրբգր-
քյան խաչաձև հղումները: Օրինակ. 3 Նեփի 
12.28–29, էջատակի ծանոթագրություն 29ա, հղում-
ներ Վարդապետություն և Ուխտեր 42.23:

Պարզեք միջավայրը: Սահմանեք սուրբգրքյան 
իրադարձությունների ով, ինչ, երբ, և որտեղ 
հարցերը: Օրինակ. Ալմա 31.1, 6–11; 32.1–6 տալիս է 
միաջավայրը Ալմա 32.21–43- ի համար:

Կարևոր բառեր: Խոսքերը և արտահայտություն-
ները, ինչպես օրինակ` «այնուամենայնիվ» կամ 
«ահա մենք տեսնում ենք», հրավերներ են կանգ 
առնելու և գտնելու գրվածի բացատրությունները: 
Օրինակներ. Ալմա 30.60; Հելաման 6.35–36; 3 Նեփի 
18.30–32:

Սուրբ գրություններում նշումներ կատարելը: 
Սուրբ գրություններում գունավորեք, շրջանակեք 
կամ ընդգծեք կարևոր խոսքերը և արտահայ-
տությունները՝ այդ հատվածին հատուկ իմաստ 
կցելու համար: Նաև գրի առեք կարևոր համա-
ռոտ մտքերը, զգացումները, ներշնչումները կամ 
սկզբունքները եզրագծերում: Դա կօգնի ձեզ հիշել, 
թե ինչու է այդ հատվածը կարևոր ձեզ համար: 

Անվան փոխարինում: Փոխարինեք սուրբ 
գրություններում որևէ անուն ձեր անունով: Օրի-
նակ. Նեփիի անվան փոխարեն գրեք ձեր անունը 
1 Նեփի 3.7- ում:

Խորհել: Խորհել նշանակում է խորապես մտածել 
որևէ բանի մասին: Խորհելը ներառում է հարցեր 
տալը և գնահատելը այն, ինչ գիտեք և այն, ինչ սո-
վորեցիք: Խորհելը հաճախ հանգեցնում է կյանքում 
սկզբունքը կիրառելու եղանակներ գտնելուն:

Կրկնվող խոսքեր: Կրկնվող խոսքերը կամ 
արտահայտությունները կարող են կարևոր լի-
նել ընթերցողի համար և պետք է ուշադրություն 
դարձնել դրանց վրա: Դրանք հուշում են, թե ինչ էր 
կարևոր հեղինակի համար: Օրինակներ. սոսկալի 
բառը 2 Նեփի 9.10, 19, 26–27, 39, 46–47- ում; հիշիր 
բառը Հելաման 5.6–14- ում:

Սուրբգրքյան տարբերություններ: Երբեմն 
մարգարեները իրար կողքի են դնում տարբեր 
մարդկանց մասին պատմությունները, տարբեր 
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մտքերը կամ իրադարձությունները: Դրանց միջև 
տարբերությունները ավելի են հեշտացնում գտնելը 
և հասկանալը ավետարանի ուսուցանվող կարևոր 
սկզբունքները: Գտեք տարբերություններ առանձին 
տողերում, սուրբգրքյան հատվածներում կամ գլուխ-
ներում: Օրինակներ. 2 Նեփի 2.27; Ալմա 47–48:

Սուրբգրքյան ցուցակներ: Սուրբ գրություննե-
րում ցուցակներ գտնելը կարող է օգնել ձեզ ավելի 
լավ հասկանալ, թե ինչ են ուսուցանում Տերը և 
Նրա մարգարեները: Երբ ցուցակներ գտնեք, կա-
րող եք համարակալել յուրաքանչյուր կետ: Օրի-
նակ. Նեփիացիների ամբարիշտ սովորույթների 
ցուցակը Հելաման 4.11–13- ում:

Սուրբգրքյան խորհրդանիշեր: Խոսքերը, 
ինչպիսին են՝ like, as, կամ likened unto օգնում են 
պարզել խորհրդանիշերը: Փորձեք որոշել, թե ինչ է 
նշանակում խորհրդանիշը: Օգտվեք էջատակի ծա-
նոթագրություններից, Աստվածաշնչի բառարանից 
և Թեմաների ցուցիչից, որպեսզի գտնեք խորհր-
դանիշի նշանակությունը: Օրինակ. Համեմատեք 
Հակոբ 5.3, 75–77 և Հակոբ 6.1–7:

Մտավոր պատկերացում: Կարդալիս մտքում 
պատկերացրեք, թե ինչ է տեղի ունենում: Հարցեր 
տվեք իրադարձության մասին և պատկերացրեք, 
թե ներկա էիք, երբ այդ ամենը տեղի էր ունենում: 
Օրինակ. Աշխատեք պատկերացնել, թե ինչ է տեղի 
ունենում Ենովս 1.1–8- ում:

Բառի սահմանումներ: Սուրբ գրություններում 
հաճախ են օգտագործվում մեզ անծանոթ բառեր: 
Երբ հանդիպում եք անծանոթ բառի, օգտվեք Աստ-
վածաշնչի բառարանից, ծանոթագրություններից 
կամ սովորական բառարանից, դրա նշանակու-
թյունը իմանալու համար:

 6. «Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության հմտու-
թյուններ և եղանակներ» նախորդ բաժնից ընտրեք և 

կիրառեք մեկ հմտություն: Սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես այդ հմտությունը օգ-
նեց ձեզ սուրբ գրությունների անհատական 
ուսումնասիրության ժամանակ: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես սովորեցի «Սուրբ գրությունները ուսումնասիրելը» դասը և 
ավարտեցի այն (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ. 

ՄԱՍ 1. ՕՐ 2

Փրկության 
ծրագիրը
Նախաբան

Մեր Երկնային Հայրը մեզ՝ Իր զավակների հա-
մար ծրագիր է պատրաստել, որը պետք է տանի 
մեզ բոլորին դեպի հավերժական երջանկություն 
և վեհացում: Նրա ծրագրի առանցքը կազմում է 
Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը: Քավությունը հաղ-
թահարում է Անկնման արդյունքները և հնարավոր 
է դարձնում, որ մենք ապաշխարենք և մաքրվենք 
մեր մեղքերից, որպեսզի ուրախություն ունենանք 
այս կյանքում և հավերժության մեջ:

Այս դասը համառոտ ակնարկ է տալիս Երկնա-
յին Հոր փրկության ծրագրի մասին: Այն կարող 
է օգնել ձեզ տեսնել, թե ինչպես են ավետարանի 
սկզբունքները, որոնք դուք կսովորեք այս տարի, 
կապված միմյանց և երկրի վրա ձեր նպատակի 
հետ: Փրկության ծրագրի մասին ձեր ընկալման 
աճի հետ կմեծանա ձեր հավատքը առ Աստված և 
Նրա Որդի՝ Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես նաև ծրագ-
րում ձեր մասը կատարելու ձեր ունակությունը: 
Փրկության ծրագիրը Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանի լրիվությունն է, որի նպատակն է մարդուն 
բերել անմահություն և հավերժական կյանք: Այն 
պարունակում է Արարումը, Անկումը և Քավու-
թյունը, Աստծո կողմից տրված բոլոր օրենքների, 
արարողությունների և վարդապետությունների 
հետ մեկտեղ: Այդ ծրագիրը բոլոր մարդկանց 
հնարավորություն է տալիս վեհանալու և հավերժ 
ապրելու Աստծո հետ» (տես Guide to the Scriptures, 
“Plan of Redemption,” scriptures.lds.org):
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Ծրագիրը օգնում է մեզ հասկանալ 
մահկանացու կյանքի մեր նպատակները
Երկնային Հոր փրկության ծրագիրը պատասխա-
նում է շատ հարցերի, որոնց մասին մարդիկ մտա-
ծում են իրենց կյանքի որոշակի շրջանում: Դուք 
երբևէ մտածե՞լ եք այս հարցերի շուրջ. «Որտեղի՞ց 
եմ ես եկել: Ինչու՞ եմ ես այստեղ: Ո՞ւր եմ ես գնա-
լու այս կյանքից հետո:»

Երկրի վրա ծնվելուց առաջ մենք ապրում էինք 
մեր Երկնային Հոր ներկայության մեջ որպես Նրա 
հոգևոր զավակներ: Մենք բառացիորեն Նրա զա-
վակներն ենք և Նա սիրում է մեզ: Փրկության Նրա 
ծրագիրը ուղի է յուրաքանչյուրիս համար՝ դառ-
նալու Նրա նման և վայելելու Նրա բոլոր օրհնու-
թյունները: Մենք հասկացել և ընդունել ենք Նրա 
ծրագիրը՝ երկիր գալուց առաջ:

Մորմոնի Գիրքը կենտրոնական դեր է խաղում 
փրկության ծրագիրը հասկանալու հարցում: 
Մորմոնի Գրքի մարգարեները օգտագործել են 
բազմաթիվ տարբեր արտահայտություններ, հղում 
կատարելով ծրագրին:

 1. Կարդացեք ստորև նշված սուրբ գրությունները և 
գտեք յուրաքանչյուր հատվածում Երկնային Հոր 

ծրագրի համար օգտագործվող անվանումը: Սուրբ գրություն-
ների ձեր օրագրում գրեք անվանումը սուրբգրքյան հղման 
դիմաց: Առաջինը ձեզ համար տրված է:

 ա. 2 Նեփի 9.6 «Մեծ Ստեղծողի ողորմած ծրագիրը»

 բ. 2 Նեփի 11.5  

 գ. Ալմա 12.25  

 դ. Ալմա 24.14  

 ե. Ալմա 42.8  

 զ. Ալմա 42.15  

Ողորմած, ազատում, փրկություն, երջանկություն 
և փրկագնում բառերը շեշտում են վարդապետու-
թյունը, ըստ որի Երկնային Հոր ծրագրի նպա-
տակն է Իր զավակներին բերել հավերժական 
փրկություն և երջանկություն: 

 2. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրություն-
ների ձեր օրագրում. Ինչպե՞ս իմանալ, որ Երկնային 

Հայրը ծրագիր ունի ձեր երջանկության և վեհացման համար, 
կարող է փոխել ձեր կյանքը:

Ազատ կամքի և Ադամի ու Եվայի Անկնման 
դերը Փրկության ծրագրում
Ադամն ու Եվան Երկնային Հոր առաջին զավակ-
ներն էին, որոնք եկան այս երկիր: Նա տեղավորեց 
նրանց Եդեմի այգում և տվեց նրանց ազատ կամք՝ 
«ինքնուրույն ընտրելու և գործելու ունակություն և 
արտոնություն» (Guide to the Scriptures, “Agency,” 

Տնային ուսուցման ընթաց-
քում դուք հնարավորություն 
կունենաք պատասխանելու 
հարցերի և կիսվելու ձեր 
մտքերով ձեր ուսուցչի հետ 
սուրբ գրությունների ձեր 
օրագրում: Ձեր մտքերը և 
տպավորությունները գրի 
առնելը, ինչպես նաև ձեռ-
նարկից հարցերի պատաս-
խանները գրելը, կարող է 
հայտնություն բերել և օգնել 
ձեզ հասկանալ սուրբ գրու-
թյան որոշակի հատվածը: 
Ձեզ հետ վերցրեք ձեր օրա-
գիրը շաբաթական տնային 
ուսուցման դասին, որպեսզի 
պատրաստ լինեք քննարկել 
ձեր սովորածը և ցույց տալ 
ուսուցչին ձեր կատարած 
աշխատանքը:

Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության 
օրագրեր

scriptures.lds.org): Նա 
պատվիրեց նրանց 
չուտել բարու և չարի 
գիտելիքի ծառի պտղից: 
Այդ պատվիրանին հնա-
զանդվելը նշանակում 
էր, որ նրանք կարող էին 
մնալ այգում, սակայն 
չէին կարող զարգանալ՝ 
մահկանացու կյանքի 
հակասությունները 
փորձելու միջոցով: 
Նրանք չէին կարող 
իմանալ ուրախություն, 
որովհետև չէին կարող 
զգալ վիշտ և ցավ:

Կարդացեք 2 Նեփի 
2.17–20 և տեսեք, թե 
ինչ պատահեց Ադամի 
և Եվայի հետ նրանից 
հետո, երբ նրանք ընտ-
րեցին չհնազանդվել 
Աստծո պատվիրանին: 
Տրված տարածքում 
նկարագրեք, թե ինչ 
ընտրեցին Ադամն ու 
Եվան և թե ինչ ազդե-
ցություն գործեց նրանց 
վրա այդ ընտրության, որը սովորաբար հայտնի է 
որպես Անկում, հետևանքներից երկուսը.   
  
 

Կարդացեք 2 Նեփի 2.22–26 և գտեք Ադամի և 
Եվայի ընտրության մյուս հետևանքները: Սուրբ 
գրություններում նշեք լրացուցիչ ճշմարտություններ, 
որոնք սովորեցիք Անկման հետևանքների մասին:

 3. Ձեր օրագրում ավարտեք հետևյալ պարբերու-
թյունը, նկարագրելով Ադամի և Եվայի Անկման հե-

տևանքները անձամբ ձեզ վրա: Ներառեք ընտրության, 
ազատ կամքի, ֆիզիկական մարմինների, մահվան, երեխա-
ների և մեղքի մասին մտքերը:

«Ադամի և Եվայի մեղսագործության պատճառով ես նույն-
պես ընկած վիճակում եմ և . . .»: 

Հիսուս Քրիստոսի դերը Փրկության 
ծրագրում
Մեղքը և մահը բաժանում են մեզ մեր Երկնային Հոր 
ներկայությունից: Մենք չենք կարող վերադառնալ 
Աստծո ներկայություն առանց աստվածային օգնու-
թյան: Մենք պետք է հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի 
և Նրա Քավության դերը փրկության ծրագրում, 
որպեսզի հավատք ունենանք Նրա հանդեպ և 
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հետևենք Երկնային Հոր ծրագրին: Ուսումնասիրեք 
Մոսիա 3.17–19, փնտրելով արտահայտություն-
ներ, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես է Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունը հաղթում Անկման ազդե-
ցությունը և օգնում մեզ երջանկություն ունենալ և 
վերադառնալ մեր Երկնային Հոր մոտ: Ամփոփեք 
այդ տողերը ձեր բառերով.   
  
 

Սկզբունքը, որը մենք սովորում ենք, հետևյալն է. 
Հիսուս Քրիստոսը կենտրոնական կերպար է 
փրկության ծրագրում, իսկ Նրա Քավությունը 
գործի է դնում Աստծո բոլոր զավակների հա-
մար ստեղծված ծրագիրը:

 4. Կարդացեք սուրբ գրությունների հետևյալ հատ-
վածները. 2 Նեփի 2.8; Մոսիա 3.7–11; 16.4–8; Ալմա 

34.9, 15–16; Մորմոն 9.13–14: Ձեր օրագրում մի պարբերու-
թյամբ բացատրեք, թե ինչ են դրանք ուսուցանում Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության կենտրոնական դերի մասին 

փրկության ծրագրում: Կարող եք ընդգծել ձեզ համար կա-
րևոր արտահայտությունները:

Մեր պատասխանատվությունը Փրկության 
ծրագրում
Երկնային Հայրը տվել է Իր կատարյալ ծրագիրը, 
որպեսզի մենք կարողանանք Իր և մեր սիրելիների 
հետ միասին ունենալ հավերժական երջանկություն 
և վեհացում: Հիսուս Քրիստոսը կատարել է Իր դերը 
ծրագրում, հաղթելով մահը և հնարավորություն 
մեզ տալով հաղթել մեղքը և վերադառնալ ու ապ-
րել կրկին մեր Երկնային Հոր հետ: Սակայն սա չի 
վերացնում ծրագրում մեր պարտականությունը:

 5. Ձեր օրագրում գրեք Փրկության ծրագրում իմ 
պարտականությունները, և թվեք, թե ինչ է ուսուցա-

նում հետևյալ սուրբ գրություններից յուրաքանչյուրը Քավու-
թյան զորությունը մեր կյանք հրավիրելու և փրկության 
ծրագրի օրհնությունները լիարժեք ճաշակելու մեր անձնա-
կան պատասխանատվության մասին. 
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 ա. 2 Նեփի 2.25–27

 բ. Մոսիա 3.12–13

 գ. Ալմա 12.24–25, 32–34

 դ. 3 Նեփի 27.13–14, 20–22, 27

Այդ սուրբ գրությունները կարող են մեզ օգնել հաս-
կանալ, որ եթե մենք ընտրենք ապրել Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանով և հետևել Աստծո 
ծրագրին, մենք կպատրաստվենք ստանալ հա-
վերժական կյանք Փրկչի Քավության միջոցով: 

 6. Պատկերացրեք, թե ձեզ խնդրել են ելույթ ունենալ 
եկեղեցում փրկության ծրագրի մասին: Վերը նշված 

հանձնարարության մեջ սուրբ գրություններից ձեր սովո-
րածը, ձեր օրագրում գրեք Երկնային Հոր ծրագրում մեր անձ-
նական պատասխանատվության մասին:

Մտածեք, թե ինչ կարող էիք ավելի լավ անել՝ 
Երկնային Հոր ծրագրում ձեր պարտականությունը 
կատարելու և ձեր կյանք Փրկչի զորությունը հրավի-
րելու համար: Կարող եք կիսվել ձեր մտքերով ձեր 
ծնողի, եղբոր կամ քրոջ, կամ մոտ ընկերոջ հետ: 

Փրկության ծրագիրը պատասխաններ և 
ուղղություն է տալիս
Փրկության ծրագիրը հասկանալը կարող է ուղղոր-
դել ձեզ, երբ որոշում եք կայացնում և պատաս-
խաններ փնտրում ձեր և մյուսների հարցերին:

 7. Ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից 
մեկին, բացատրելով, թե ինչպես է փրկության ծրագիր 

հասկանալը ուղղություն և պատասխաններ տալիս.

 ա. Ինչպե՞ս է իմանալը, որ դուք բառացիորեն Աստծո որդին 
կամ դուստրն եք, ազդում ձեր ինքնագնահատականի վրա: 

 բ. Ինչպե՞ս դուք կպատասխանեք մեկին, ով ասում է. «Սա 
իմ կյանքն է: Ես կանեմ այն, ինչ ցանկանում եմ»:

 գ. Ինչպե՞ս կարող է փրկության ծրագիրը հասկանալը օգնել 
որևէ մեկին հաղթահարել զգացումներն այն մասին, որ 
կյանքը միայն զվարճանք է և հաճույքի համար մեր ցանկու-
թյունների բավարարում:

 դ. Ինչպե՞ս կարող եք օգտագործել փրկության ծրագրի մա-
սին ձեր գիտելիքը՝ օգնելու նրան, ով փորձությունների մեջ է 
և կարծում է, թե Աստված չի սիրում իրեն:

Փրկության ծրագիրը հասկանալը կարող է օգ-
նել ձեզ հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին, 
որովհետև այն բացատրում է, թե ինչու մենք պետք 
է հնազանդվենք դրանց (see Ալմա 12.32):

 8. Կարդացեք 2 Նեփի 2.25 և ամփոփեք փրկության 
ծրագրի նպատակը, պատասխանելով հետևյալ հար-

ցին ձեր օրագրում. Ի՞նչ ճանապարհով է փրկության ծրա-
գիրը ուրախություն պարգևել ձեզ և ձեր ընտանիքին:

 9. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես սովորեցի «Փրկության ծրագիր» դասը և ավարտեցի այն 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 1. ՕՐ 3

Տիտղոսաթերթ, 
Նախաբան 
և Վկաների 
վկայությունները
Նախաբան

Պատկերացրեք, թե ձեր ընկերը հարցրել է, թե ինչու 
է պետք Մորմոնի Գիրքը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներին, եթե մենք 
արդեն ունենք Աստվածաշունչը: (Հավանաբար, 
դուք արդեն ունեցել եք այդ փորձառությունը:) Ի՞նչ 
դուք կասեիք ձեր ընկերոջը:

Մորմոնի Գիրքը սկսվում է տիտղոսաթերթով և նա-
խաբանով, որոնք բացատրում են այս սուրբ գրքի 
նպատակը, ներառյալ այն ազդեցությունը, որն 
այն գործում է մեր վկայության և Աստծո հետ մեր 
հարաբերությունների վրա: Մորմոնի ներածական 
էջերը պարունակում են նրանց վկայությունները, 
ովքեր տեսել են ոսկե թիթեղները, որոնցից գիրքը 
թարգմանվել է, և վկայություն են բերել դրա աստ-
վածային բնույթի մասին: 

Այս դասն ավարտելուց հետո, մտածեք այն 
մասին, թե ինչպես կարող եք առավել մեծ օգուտ 
քաղել այս տարի Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրու-
թյունից և թե ինչպես կարող է օգնել ձեզ Մորմոնի 
Գիրքը ավելի մեծ վկայություն զարգացնել Փրկչի 
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա վերականգնված ավե-
տարանի վերաբերյալ: 

Տիտղոսաթերթ
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է, որ հին 
ժամանակների մարգարե Մորոնին ներառել 
է ոսկե թիթեղների Մորմոնի Գրքի տիտղոսա-
թերթը. «Մորմոնի Գրքի տիտղոսաթերթը բառացի 
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թարգմանություն է, որը վերցվել է հավաքածուի 
կամ թիթեղների գրքի ամենավերջին, ձախ կողմի 
թերթից, որը պարունակում է գրառում, որը թարգ-
մանվել է, . . . և . . . ասում է, որ տիտղոսաթերթը, 
ոչ մի կերպ, չի հանդիսանում ոչ իմ, ոչ էլ որևէ այլ 
մարդու ժամանակակից ստեղծագործություն, ով 
ապրել է կամ ապրում է այս սերնդում» (Teachings 
of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 
60–61):

Տիտղոսաթերթի առաջին պարբերությունը կարդա-
լիս, գտեք բառեր և արտահայտություններ, որոնք 
օգտագործել է Մորոնին, որպեսզի վկայեր Մոր-
մոնի Գրքի առաջ գալու գործում Տիրոջ ներգրավ-
վածության մասին:

 1. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում բացատրեք, 
թե ինչու է կարևոր ձեզ համար իմանալը, թե ինչպես 

է Տերը ներգրավված եղել Մորմոնի Գիրքը գրելու և թարգմա-
նելու մեջ:

Տիտղոսաթերթի երկրորդ պարբերությունը կար-
դալիս, գտեք այն երեք հիմնական նպատակները, 
որոնց համար, ըստ Մորոնիի, գրվել է Մորմոնի 
Գիրքը: (Կարող եք նշել դրանք ձեր սուրբ գրու-
թյուններում:) «Իսրայելի տունը» վերաբերում է 
նրան, ովքեր Հակոբի հետնորդներն են, ինչպես 
նաև Տիրոջ եկեղեցու ուղտյալ անդամները (տես 
Աստվածաշնչի բառարան, «Իսրայել»): Բացի դա, 
«հրեաներ և հեթանոսներ» արտահայտությունը 
ներառում է Երկնային Հոր բոլոր զավակներին: 
Երկրորդ պարբերության մեջ անձնականացրեք 
տիտղոսաթերթի ուղերձը, փոխարինելով «Իսրա-
յելի տան մնացորդը» և «հրեաները և հեթանոս-
ները» ձեր անունով:

 2. Սուրբ գրքերի ձեր օրագրում բացատրեք, թե ինչ-
պես է Մորմոնի Գրքի նպատակներն իմանալը օգնում 

ձեզ հասկանալ գրքի կարևորությունը:

Նախագահ Էզրա Թավթ Բենսոնը հետևյալն է ասել 
Մորմոնի Գրքի «հիմնական առաքելության» կամ 
նպատակի մասին.

Մորմոնի Գրքի հիմնական առաքելությունը, ինչ-
պես գրված է գրքի տիտղոսաթերթում, համոզելն 
է «հրեային և հեթանոսին, որ Հիսուսը Քրիստոսն 
է՝ Հավերժական Աստվածը, որն իրեն հայտնում է 
բոլոր ազգերին»:

Ճշմարտության անկեղծ որոնողը կարող է վկա-
յություն ստանալ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, եթե 
աղոթքով խորհի Մորմոնի Գրքի ոգեշնչված 
բառերի շուրջ»:

Մորմոնի Գրքի բոլոր հատվածների կեսից ավելին 
վերաբերում են մեր Տիրոջը: Քրիստոսի անունը մեկ 
հատվածում որևէ տեսքով Մորմոնի Գրքում նշվում 
է ավելի հաճախ, քան անգամ Նոր Կտակարանում» 
(“Come unto Christ,” Ensign, Nov. 1987, 83):

Ինչպես ասվում է տիտղոսաթերթում, Մորմոնի 
Գիրքը վկայում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն 
է: Այս տարի ուսումնասիրելով Մորմոնի Գիրքը 
կենտրոնացեք նրա վրա, ինչ սովորում եք Հիսուս 
Քրիստոսի մասին, և աղոթքով հարցրեք Երկնա-
յին Հորը հաստատել այն, ինչ սովորում եք, Սուրբ 
Հոգու զորությամբ:

Մորմոնի Գրքի Նախաբան
Դուք երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչպես է կանգուն 
մնում կամարը կամրջի կամ շենքի կազմում 
առանց որևէ հենարանի: Երբ կամար է կառուց-
վում, երկու կողմերը կառուցվում են հենարանների 
օգնությամբ: Կամարի վերին մասի, այնուհետև, 
ուշադիր չափվում է, և մի քար, որը կոչվում է 
«պորտաքար», կտրվում է ճշգրտորեն այդ չափսով: 
Ապա պորտաքարը դրվում է իր տեղում և կամարը 
կարող է կանգուն մնալ առանց հենարանների: 
Պատկերացրեք, թե ինչ տեղի կունենա, եթե կա-
մարի պորտաքարը հանվի:

Պորտաքար
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Մորմոնի Գրքի նախաբանում կարդացեք վեցե-
րորդ պարբերությունը, որը սկսվում է այսպես 
«Հիշատակարանի վերաբերյալ. . .»: Այդ պար-
բերությունը կարդալիս փնտրեք երեք կարևոր 
սկզբունքներ, որոնք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը 
ուսուցանում էր Մորմոնի Գրքի մասին:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը ավելին է բա-
ցատրել այն մասին, թե ինչու է Մորմոնի Գիրքը մեր 
կրոնի պորտաքարը հանդիսանում: Մեջբերումը 
կարդալիս, ընդգծեք այն արտահայտությունները 
կամ նախադասությունները, որոնք կարող են օգնել 
ձեզ նկարագրել որևէ մեկին, թե ինչ կենտրոնական 
դեր է խաղում Մորմոնի Գիրքը մեր կրոնում:

«Կան երեք ճանապարհներ, որոնցով Մորմոնի 
Գիրքը մեր կրոնի պորտաքարն է: Այն Քրիստոսի 
մասին մեր վկայության պորտաքարն է: Այն մեր 
վարդապետության պորտաքարն է: Այն մեր վկա-
յության պորտաքարն է:

Մորմոնի Գիրքը Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր 
վկայության պորտաքարն է, իսկ Նա այն ամենի 
պորտաքարն է, ինչ մենք անում ենք: Այն բերում է 
վկայություն Նրա իրական լինելու մասին՝ զորու-
թյամբ և հստակությամբ: . . .

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 լրիվությունը: Եվ դրանք 
ուսուցանված են պարզ և հասարակ ձևով, որ-
պեսզի անգամ երեխան կարողանա սովորել 
փրկության և վեհացման ճանապարհները:. . .

Վերջապես, Մորմոնի Գիրքը վկայության պորտա-
քար է: Ինչպես կամարը փլուզվում է, եթե պորտա-
քարը հանվում է, այնպես է ողջ Եկեղեցին կանգուն 
մնում կամ ընկնում է Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիու-
թյան շնորհիվ: Եկեղեցու թշնամիները հստակ հաս-
կանում են դա: Այդ պատճառով են նրանք այդքան 
ծայրահեղությունների հասնում, փորձելով ապա-
ցուցել, որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ չէ, քանզի, 
եթե այն արժեքազրկվի, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը 
նույնպես կվարկաբեկվի: Ինչպեսև քահանայության 
բանալիներ, հայտնություններ և վերականգնված 
Եկեղեցի ունենալու մեր հայտարարությունները: 
Սակայն այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե Մոր-
մոնի Գիրքը ճշմարիտ է, և միլիոնավոր մարդիկ 
վկայում են, որ Հոգու վկայությամբ գիտեն, որ այն 
իսկապես ճշմարիտ է, ապա ընդունելի են դառնում 
Վերականգնումը և այն ամենը, ինչ կապված է 
դրա հետ» (“The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,” Ensign, Nov. 1986, 5–6):

 3. Կարդացեք Մորմոնի Գրքի նախաբանի ութերորդ 
պարբերությունը, որը սկսվում է այսպես. «Մենք հրա-

վիրում ենք բոլոր մարդկանց, ամենուրեք . . . ,” և տեսեք, թե 
ինչպես կարող եք իմանալ, թե արդյոք Մորմոնի Գիրքը ճշմա-
րիտ է: Պարբերությունը կարդալուց հետո ավարտեք հետևյալ 
նախադասությունը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում. Երբ մենք կարդում, խորհում և աղոթում ենք, 
Սուրբ Հոգին . . .

Ինչպես պորտաքարն է պահում կամարի մյուսի 
քարերը, Մորմոնի Գրքի մասին վկայությունը ամ-
րացնում է մեր վկայությունները ավետարանի այլ 
կարևոր սկզբունքների մասին: Կարդացեք նախա-
բանի իններորդ պարբերությունը, որը սկսվում է 
այսպես. «Նրանք, ովքեր ձեռք են բերում այս աստ-
վածային վկայությունը . . . », և ընդգծեք երեք լրացու-
ցիչ ճշմարտություն, որոնց մասին դուք վկայություն 
կստանաք, եթե հետևեք ութերորդ պարբերության 
խորհրդին: Երբ մենք կարդանք, խորհենք և 
աղոթենք Մորմոնի Գրքի մասին, Սուրբ Հոգին 
կվկայի, որ այն ճշմարիտ է, որ Հիսուսը Քրիս-
տոսն է, որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն էր 
և որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցին երկրի վրա Տիրոջ արքայությունն է:

 4. Ձեր օրագրում բացատրեք, թե ինչու է Մորմոնի 
Գիրքը կոչվում մեր կրոնի պորտաքարը:

Վկաների վկայությունները
Պատկերացրեք, թե դուք դատավոր եք, որը փորձում 
է պարզել ճշմարտությունը երկու կողմերի վիճա-
բանության մեջ: Ի՞նչ օգուտ կտա վկայի առկայու-
թյունը, որն եղածի ականատեսն է եղել: Ի՞նչ ավելի 
մեծ օգուտ կտա ավելի շատ վկաներ ունենալը:

Տերը մի քանի վկաների ցույց տվեց ոսկե թի-
թեղները, որոնցից Ջոզեֆ Սմիթը թարգմանում 
էր Մորմոնի Գիրքը: Կարդացեք «Երեք վկաների 
վկայությունը» և նշեք երեք կամ չորս արտահայ-
տություն, որոնցով նրանք վկայել են թիթեղների և 
Մորմոնի Գրքի աշխարհ գալու մասին: Ապա կար-
դացեք «Ութ վկաների վկայությունը»: Ուշադրություն 
դարձրեք երկու խմբերի փորձառությունների միջև 
տարբերությունների վրա, ինչպես երևում է ստորև 
բերված աղյուսակում: 

Օլիվեր Քաուդերի Դեյվիդ ՎիթմերՄարտին Հարիս
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Երեք վկաները Ութ վկաները

 1. Հրեշտակը ցույց տվեց 
նրանց թիթեղները, 
Ուրիմը և Թումիմը, լան-
ջապանակը, Լիահոնան 
և Լաբանի սուրը:

 1. Ջոզեֆ Սմիթը ցույց տվեց 
նրանց թիթեղները:

 2. Աստծո ձայնը հայտա-
րարեց գրառումների 
աստվածային բնույթի 
մասին:

 2. Նրանք բռնեցին 
(շոշափեցին) ոսկե 
թիթեղները:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչո՞ւ է 

կարևոր, որ բացի Ջոզեֆ Սմիթից կային ոսկե թիթեղների այլ 
վկաներ:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ձեր անձնական վկայությունը Մոր-

մոնի Գրքի, Ջոզեֆ Սմիթի և Հիսուս Քրիստոսի վերականգն-
ված ավետարանի մասին: Եթե զգում եք, որ դեռ չունեք ձեր 
անձնական վկայությունը, գրեք, թե ինչ եք անելու այս տարի 
Մորմոնի Գրքի մասին վկայություն ձեռք բերելու համար: Ձեր 
վկայությունը ամրացնելու համար կիսվեք ձեր գրածով 
ծնողի, ընտանիքի այլ անդամի կամ ընկերոջ հետ:

 7. Գրեք հետևյալը 
սուրբ գրությունների 

ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում՝ այսօրվա հանձ-
նարարության տակ.

Ես սովորեցի «Մորմոնի 
գրքի ներածական նյութեր» 
դասը և ավարտեցի այն 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր 
և ներշնչումներ, որոնցով 
ես կցանկանայի կիսվել իմ 
ուսուցչի հետ. 

Նախագահ Բոյդ Ք. Փա-
քերը՝ Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումից ուսուցանել 
է, թե ինչպես մենք կարող 
ենք զարգացնել վկայու-
թյունը, կիսվելով մյուսների 
հետ.
«Վկայությունը ձեռք է 
բերվում այն բերելու 
արդյունքում: . . .
Մի բան է վկայություն ստա-
նալը ձեր կարդացածից 
կամ մեկ ուրիշի ասածնե-
րից, և դա անհրաժեշտ 
սկիզբ է: Լրիվ այլ բան է, 
երբ Հոգին է հաստատում 
ձեր հոգու խորքում, որ այն, 
ինչի մասին դուք վկայել եք, 
ճշմարիտ է» (“The Candle of 
the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 
54–55):

Վկայություն 
զարգացնելը

ՄԱՍ 1. ՕՐ 4

Մորմոնի Գրքի 
ակնարկը
Նախաբան

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը նկարագրել է այն 
իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել 
Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու պահին: Ուսումնա-
սիրելով նրա պատմությունը դուք կխորացնեք 
ձեր վկայությունը նրա մարգարեական կոչման և 
Մորմոնի Գրքի աստվածային դերի մասին Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանի լրիվության վերականգն-
ման մեջ: Այս դասը կօգնի ձեզ նաև ավելի լավ 
ծանոթանալ նրա հետ, թե ինչպես է Մորմոնի 
Գիրքը գրվել հնում: Մորմոն և Մորոնի մարգարե-
ները վկայել են Տիրոջ առաջնորդության մասին, 
որին արժանացել են ոսկե թիթեղների վրա շատ 
այլ մարգարեների գրառումները գրելիս և միասին 
հավաքելիս: Ուսումնասիրելու ընթացքում ուշադ-
րություն դարձրեք, թե ինչպես է երևում Տիրոջ 
ձեռքը Մորմոնի Գրքի հայտնվելու գործում, և թե 
ինչ դեր կարող է խաղալ Մորմոնի Գիրքը՝ ձեր 
կյանքը առաջնորդելիս:

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը»
Ինչպե՞ս դուք կպատասխանեիք «Ինչպե՞ս է ձեր 
Եկեղեցին ստացել Մորմոնի Գիրքը» հարցին:

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը» գտնվում է 
ներածական նյութերում՝ Մորմոնի Գրքի սկզբում, 
և պարունակում է քաղվածքներ Ջոզեֆ Սմիթ- 
Պատմությունից, որը գտնվում է Թանկագին Մար-
գարիտում: Այն նկարագրում է Մորմոնի Գրքի 
աշխարհ գալը Մարգարեի սեփական խոսքերով: 
Դուք խրախուսվում եք կարդալ ամբողջ պատմու-
թյուն Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմությունից՝ ձեր ամենօրյա 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ժամանակ:

Քանի որ «Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը» 
չունի համարակալված հատվածներ, այս դասը 
հղում կկատարի Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմությանը, 
որպեսզի ձեզ համար ավելի հեշտ լինի գտնել 
ընթերցանության հանձնարարությունները: Մար-
գարե Ջոզեֆ Սմիթի վկայությունը ուսումնասիրելիս 
գտեք, թե ինչն է վկայում այն մասին, որ Մորմոնի 
Գիրքը առաջ է եկել Աստծո զորությամբ:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 1.29–35, 
42–43, և ընդգծեք Ջոզեֆ Սմիթին կատարած Մորո-
նիի այցի մանրամասները, որոնք կօգտագործեիք, 
եթե բացատրեիք այդ իրադարձությունները մեկ 
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ուրիշին: Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 1.34- ում գտեք, 
թե ինչ էր Մորոնին ասում այն մասին, թե ինչ էին 
պարունակում ոսկե թիթեղները:

 1. Ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 
Ի՞նչ մեկ միտք կընդգծեիք Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 

1.29–35, 42–43- ում, եթե կիսվեիք այս պատմությամբ մեկ ու-
րիշի հետ: Ինչո՞ւ է դա կարևոր ձեզ համար:

 2. Կարդացեք J Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 1.51–54, 
և գրեք ձեր մտքերը հետևյալ հարցերի մասին ձեր 

օրագրում. Ի՞նչ սովորեց Ջոզեֆ Սմիթը Մորոնի հրեշտակի 
ամենամյա այցերի ժամանակ: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր կա-
րևոր, որ Ջոզեֆը ստանար չորս տարի տևող հրահանգում՝ 
թիթեղները ստանալուց և թարգմանելուց առաջ:

Նախապատրաստության և հրահանգման որո-
շակի ժամանակահատվածից հետո 1827թ. Ջոզեֆ 
Սմիթին տրվեցին թիթեղները և պարտականու-
թյուն՝ թարգմանելու դրանք Աստծո պարգևով և 
զորությամբ: Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 
1.59–60, և գտեք այն հանձնարարությունը, որը 
տրվեց նրանց ոսկե թիթեղների կապակցությամբ:

«Համառոտ բացատրություն Մորմոնի 
Գրքի մասին»
Հասկանալու համար Մորմոնի Գրքի կառուց-
վածքը կարդացեք «Համառոտ բացատրություն 
Մորմոնի Գրքի մասին», որը գտնվում է «Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի վկյայությունը» բաժնից հետո: 
Համեմատեք ձեր կարդացածը այս դասի վեր-
ջում գտնվող նկարի հետ, որը պատկերում է, թե 
ինչպես են թիթեղների տարբեր հավաքածուները 
կազմում Մորմոնի Գիրքը: 

Շատ անհատներ են ծառայել որպես գրառում վա-
րողներ Նեփիացիների և Լամանացիների պատ-
մության մեջ, սկսած Լեքիից մինչև 1000 տարի անց 
մարգարե- պատմաբան Մորմոնը և նրա որդի՝ Մո-
րոնին: Մորմոնը առաջնորդվում էր Տիրոջ կողմից, 
կրճատելով այդ հին մարգարեների գրվածքները 
և իր ժողովրդի 1000- ամյա պատմությունը: Նրա 
կրճատումը գրվել է Մորմոնի թիթեղների վրա, 
որոնք հայտնի են նաև որպես ոսկե թիթեղներ: 
Մորմոնի մահից հետո նրա որդի Մորոնին ավար-
տում է գրառումը և թիթեղները թաքցվում են, մինչև 
որ նորից տրվում են Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին:

Հելաման 3.13–15 մի քանի հատվածներից մեկն 
է, որտեղ Մորմոնը նկարագրում է Նեփիացիների 
գրառումները կրճատելու ընթացքը: Այդ հատ-
վածը կարդալիս, ուշադրություն դարձրեք, որ կար 
գրված շատ ավելին, քան Մորմոնը և Մորոնին ի 
վիճակի էին ներառել ոսկե թիթեղների վրա:

Կարդացեք Մորմոնի Խոսքերը 1.9 և Մորմոն 8.34–
35: Ընդգծեք այն խոսքերը և արտահայտությունները, 

որոնք նկարագրում են, թե ինչպես Տերն օգնեց և 
ուղղորդեց Մորմոնին և Մորոնիին՝ Մորմոնի Գրքի 
գրվածքները կազմելիս:

 3. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Եթե դուք լի-

նեիք Մորմոնը կամ Մորոնին և պարտականություն ունենայիք 
կրճատելու մարգարեական գրվածքների հատորները, դարձ-
նելով այն մեկ գրծվածք, ինչպե՞ս կորոշեիք, թե ինչը թողնեիք 
ձեր կրճատ տարբերակի մեջ:

Այս հատվածներից մենք կարող ենք տեսնել, որ 
Մորմոնի Գիրքը գրողները տեսնում էին մեր 
օրերը և գրում էին այն մասին, ինչն առավել 
օգուտ կտար մեզ: Կարող եք նշել սա ձեր սուրբ 
գրություններում Մորմոն 8.35- ի կողքին:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը վկայել է, որ 
Մորմոնի Գիրքը գրվել է մեր օրերի համար, և բա-
ցատրել է, թե ինչպես դա իմանալը կարող է օգնել 
մեզ Մորմոնի Գիրքն ուսումնասիրելիս.

«Նեփիացիները երբեք չեն ունեցել գիրքը, ոչ էլ հին 
ժամանակների Լամանացիներն են այն ունեցել: 
Այն նախատեսված է մեզ համար: Մորմոնը գրել 
է այն Նեփիացիների քաղաքակրթության մայրա-
մուտին: Աստծո ներշնչմամբ, որը տեսնում է բոլոր 
բաները ամենասկզբից, նա կրճատել է դարեր 
պարունակող գրվածքները, ընտրելով պատմու-
թյուններ, քարոզներ և իրադարձություններ, որոնք 
առավել օգտակար կլինեն մեզ համար: . . .

Եթե նրանք տեսել են մեր օրը և ընտրել այն, ինչն 
առավել մեծ արժեք կունենար մեզ համար, ապա 
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ինչպե՞ս մենք պետք է ուսումնասիրենք Մորմոնի 
Գիրքը: Մենք պետք է շարունակ հարցնենք ինք-
ներս մեզ. «Ինչո՞ւ Տերը ոգեշնչեց Մորմոնին (կամ 
Մորոնիին, կամ Ալմային) ընդգրկել այս կամ այն 
հատվածը իր գրառումների մեջ: Ի՞նչ դաս կարող 
եմ ես սովորել դրանից, որը կօգնի ինձ ապրել այս 
օրը և այս տարիքում» (“The Book of Mormon—
Keystone of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 6):

Այս տեսակի հարցեր տալը, երբ ուսումնասիրում 
եք, կօգնի ձեզ գտնել այն սկզբունքները և վարդա-
պետությունները, որոնք Տերը համարում է մեծա-
գույն օգնություն ձեր կյանքում:

Մտածեք ձեր այսօրվա կյանքի մասին: Մտածեք 
այն հարցերի կամ իրավիճակների մասին, որոնց 
համար կցանկանայիք որոշ ուղղություն ստանալ 
Աստծուց: Դրանցից մեկ կամ երկուսը գրեք ձեր 
անձնական օրագրում (ոչ սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում, որը ցույց եք 
տալիս ուսուցչին): Ամեն օր Մորմոնի Գրքի ու-
սումնասիրության ժամանակ գտեք սկզբունքներ, 
որոնք առաջնորդություն և խորհուրդ են տալիս 
այդ իրավիճակների համար:

Սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսում-
նասիրության վերաբերյալ Նախագահ 
Գորդոն Բ. Հինքլին ասել է. «Դուք կարող 
եք մտածել, թե չափից դուրս զբաղված 
եք: Օրեկան տաս կամ տասնհինգ 
րոպե սուրբ գրությունների, հատկա-

պես Մորմոնի Գրքի հետ, կարող են ձեզ հրաշալի 
հասկացողություն պարգևել հավերժական մեծ 
ճշմարտությունների մասին, որոնք պահվել են 
Ամենազորի զորությամբ Իր զավակների օրհնու-
թյան համար: Երբ կարդաք, . . . , ավելի կմոտենաք 
Նրան, ով մեր փրկության հեղինակն է» (“Rise to the 
Stature of the Divine within You,” Ensign, Nov. 
1989, 97):

 4. Խորհեք այն մասին, թե ինչ նպատակ կարող եք 
դնել, որը կօգնի ձեզ քաղել առավալագույնը այս 

տարի Մորմոնի Գիրքը կարդալուց: Գրեք ձեր նպատակը ձեր 
օրագրում: Կարող եք կանոնավոր ժամանակ սահմանել՝ ձեր 
առաջընթացը գնահատելու համար:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես սովորեցի «Մորմոնի գրքի ակնարկ» դասը և ավարտեցի 
այն (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ. 
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Մորմոնի թիթեղների որոշ աղբյուրներ Մորմոնի թիթեղները, որոնք տրվել էին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին

Թիթեղները և դրանց կապը հրատարակված Մորմոնի Գրքի հետ

1 Նեփի
2 Նեփի
Հակոբ
Ենովս
Հարոմ
Օմնի

Լեքի
Մոսիա
Ալմա

Հելաման
3 Նեփի
4 Նեփի

Մորմոն 1- 7

Նեփիի փոքր 
թիթեղները

Նեփիի մեծ 
թիթեղները

Եթերի 
թիթեղները

Արույրե 
թիթեղները

Ներառում է ոչ 
կրճատված մասը

Նեփիի փոքր թիթեղները 
ներառելու Մորմոնի 

բացատրությունը

Կրճատված Մորմոնի կողմից

Մորոնին ավարտում 
է իր հոր գիրքը

Կրճատված Մորոնիի կողմից

Մորոնիի գրվածքները, 
ներառյալ 

տիտղոսաթերթը

Այս թիթեղներից շատ 
մեջբերումներ հայտնվում 

են Մորմոնի Գրքում

Մորմոնի թիթեղները 
(Ոսկե թիթեղներ)

Լեքիի գիրքը
(Մորմոնի կրճատումների 

մի մաս, 116 էջ 
թարգմանությունը 
կորցրել է Մարտին 

Հարիսը)

1 Նեփի -  Օմնի

Մորմոնի խոսքերը

Մորմոն 8- 9

Եթեր

Մորոնի

Կնքված մասը

Մոսիա – Մորմոն 7

* Ամսաթվերը ներկայացնում են մոտավոր ժամանակահատվածը 
թիթեղների յուրաքանչյուր հավաքածուի համար: 

† Ճշգրիտ հայտնի չէ, թե երբ է Եթեր մարգարեն ավարտել իր գրառումը, 
սակայն, ամենայն հավանականությամբ, մ.թ.ա. 589- րդ և մ.թ.ա.131- րդ 
տարիների միջև ընկած ժամանակ:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  

1 Նեփի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Երբ դուք ուսումնասիրեք 1 Նեփին, դուք 

կբացահայտեք, որ «Տիրոջ գորովագութ 

ողորմությունները բոլոր նրանց վրա է, ում նա 

ընտրել է, նրանց հավատքի շնորհիվ, դարձնելու 

նրանց հզոր» (1 Նեփի 1.20): Օրինակ, դուք 

կտեսնեք, ինչպես Աստված օգնեց Նեփիին ձեռք 

բերել արույրե թիթեղները, որպեսզի իր ընտանիքն 

ունենար սուրբ գրությունները, թե ինչպես 

Աստված փրկեց Նեփիին իր կյանքին սպառնացող 

վտանգից, և թե ինչպես Աստված օգնեց Լեքիին և 

իր ժողովրդին անապատում սովի ժամանակ, և 

օվկիանոսում ոչնչացման ժամանակ, անվտանգ 

հասցնելով ավետյաց երկիր:

Լեքին և իր ժողովուրդը զգացել են Աստծո 

ողորմածությունը և օգնությունը, երբ նրանք 

պահել են պատվիրանները: Լեքին և Նեփին 

տեսել են առաջնորդություն Աստծո կողմից և 

նրանք դա ստացել են սուրբ գրությունների, 

երազների, տեսիլքների և Լիահոնայի միջոցով: 

Նեփին տեսել է և գրի առել երկրագնդի 

պատմությունը, որը նրան ցույց էր տրվել Տիրոջ 

ամենագետ զորությամբ: Տեսիլքների միջոցով 

Նեփին տեսավ Հիսուս Քրիստոսի ապագա 

մկրտությունը, ծառայությունը և խաչելությունը:

Այս գրքում ուսումնասիրելով Լեքիի և Նեփիի 

փորձառությունները, դուք կիմանաք, թե ձեր 

կյանքում ինչպես փնտրել և ստանալ երկնային 

օրհնությունները:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Լեքիի որդի Նեփին գրել է այս գիրքը Աստծո 

պատվիրանին համաձայն, որպեսզի պահպաներ 

իր ժողովրդի հիշատակարանը: Հավանական է, 

Նեփին ծնվել է Երուսաղեմում կամ մոտակայքում: 

Նա ապրել է մարգարե Երեմիայի ծառայության 

և Թագավոր Սեդեկիայի թագավորման 

ժամանակներում:

Նեփին ուներ իր անձնական վկայությունը իր 

հոր խոսքերի մասին, որոնք վերաբերվում էին 

Երուսաղեմի կործանմանը և իր ընտանիքն 

այնտեղից հանելու կարիքին: Տիրոջ խորհրդին 

հետևելով, Նեփին դարձավ գործիք Տիրոջ 

ձեռքերում: Նա իր եղբայրների հետ երկու անգամ 

հնազանդորեն վերադարձավ Երուսաղեմ, 

առաջին անգամ արույրե թիթեղները ձեռք 

բերելու համար, իսկ ավելի ուշ Իսմայելի 

ընտանիքին համոզելու անապատում իրենց 

ընտանիքին միանալու համար: Տիրոջ օգնությամբ 

Նեփին կառուցեց նավ, որը նրա ընտանիքին 

և մյուսներին տարավ օվկիանոսից այն կողմ՝ 

խոստացված երկիր: Երբ Լեքին մահացավ, 

Նեփին դարձավ իր ժողովրդի ղեկավարը:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Նեփին գրել է հիշատակարանը, որը դարձավ 

1 Նեփի գիրքը, մոտավորապես մ.թ.ա— 750թ., 

երբ նա և իր ընտանիքը 30 տարի անց հեռացան 

Երուսաղեմից (տես՝ 2 Նեփի 5.28–31): Նա գրել է 

դա Նեփիի երկրում գտնվելու ժամանակ:

ՄԱՍ 2. ՕՐ 1

1 Նեփի 1
Նախաբան

Մորմոնի Գիրքը սկսվում է Նեփիի հիշատակա-
րանով իր հոր՝ Լեքիի մասին, ով հավատարմորեն 
կատարում էր իր դերը որպես մարգարե և իր ըն-
տանիքի քահանայության ղեկավար: Լեքիի ծառա-
յությունը հասկանալը, կարող է ձեզ օգնել ավելի 
լավ ընկալել մեր օրերի մարգարեների դերը: Նա 
մեկն էր այն «բազմաթիվ մարգարեներից, ովքեր 
հրեաներին մարգարեանում էին, որ նրանք ապաշ-
խարեն» (1 Նեփի 1.4): Քանի որ Լեքին հնազանդ 
էր Աստծուն և մարգարեացավ Երուսաղեմի կոր-
ծանման մասին, մարդիկ սկսեցին ծաղրել նրան 
և սպառնալ, որ կսպանեն: Այնուամենայնիվ, 
Լեքին ուրախանում էր Տիրոջ ողորմածությամբ 
և ազատություն շնորհելու զորությամբ: Երբ դուք 
ուսումնասիրեք 1 Նեփի 1.4, մտածեք թե ինչպես են 
Աստծո ողորմածությունն ու անձնական մասնակ-
ցությունը ի հայտ եկել ձեր անձնական կյանքում:

1 Նեփի 1.1–3
Նեփին սկսում է իր հիշատակարանը
Կարդացեք 1 Նեփի 1.1 և դուրս բերեք հիմնական 
բառերը և արտահայտությունները, որոնք նկա-
րագրում են, թե ինչպիսին էր Նեփիի կյանքը:

 1. Ձեր կարդացած հատված 1-ից սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրի առեք 

առնվազն մեկ նմանություն ձեր և Նեփիի կյանքի միջև:
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 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. «Ձեր 

կարծիքով, «տեսնելով շատ չարչարանքներ», ինչպե՞ս Նե-
փին կարողացավ «մեծապես հովանավորված լինել Տիրոջ 
կողմից իր բոլոր օրերում»:

1 Նեփի 1.4–20
Լեքին տեսիլք է 
տեսնում և զգուշացնում 
մարդկանց Երուսաղեմի 
կործանման մասին
Հիշեք այն պահը, երբ 
ձեր ծնողները կամ 
Եկեղեցու ղեկավար-
ները զգուշացրել են 
ձեզ վտանգի մասին: 
Ո՞րն էր նրանց այդպես 
վարվելու շարժառիթը:

Մեր Երկնային Հայրը 
սիրում է մեզ և ցանկա-
նում է, որ մենք ապա-
հովագրված լինենք 
մեղքից, որը ցավ է 
պատճառում մեզ: 
Եղանակներից մեկը, 
որով Աստված զգու-
շացնում է Իր զավակ-
ներին, մարգարեների 
միջոցով է: Մարգա-
րեները նախազգու-
շացնում են մեղքի 
մասին և ուսուցա-
նում փրկություն 
Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով: Երբ ուսում-

նասիրեք 1 Նեփի 1, ուշադրություն դարձրեք այս 
սկզբունքին: Նեփին սկսեց իր հիշատակարանը, 
ասելով, որ շատ մարգարեներ քարոզել են և նա-
խազգուշացրել ժողովրդին, թե ինչ կպատահի, եթե 
նրանք չապաշխարեն (տես 1 Նեփի 1.4): Կարդա-
ցեք 1 Նեփի 1.5–7 և սուրբ գրություններում նշեք, 
թե ինչպես և ինչի մասին Լեքին աղոթեց: Լեքիի 
աղոթքը Տիրոջը ցույց է տալիս, որ նա հավատում 
էր մարգարեների ասածներին:

Կարդացեք 1 Նեփի 1.8–10 և ներքոնշյալում շրջա-
նակի մեջ վերցրեք այն ամենը, ինչ Լեքին տեսավ 
տեսիլքում:

Աստված

Հիսուս Քրիստոս

Հրեշտակներ

Մյուս տասներկուսը

Կարդացեք 1 Նեփի 1.11–12 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ պատահեց Լեքիի հետ, երբ նա կար-
դաց իրեն հանձնված գիրքը: Այս տեսիլքի միջոցով 

Այս տարի որպես սեմի-
նարիայի ուսանող ձեր 
հնարավորություններից 
մեկը Մորմոնի Գրքի ըն-
թերցանությունն է: Սուրբ 
գրություններ կարդալը 
ուժեղացնում է ձեր կապը 
Աստծո հետ: Նախագահ 
Սփենսեր Վ. Քիմբալն ու-
սուցանել է. «Ես նկատել 
եմ, որ երբ իմ հարաբե-
րությունները Աստծո հետ 
դառնում են սովորական և, 
թվում է, ոչ մի աստվածային 
ականջ չի լսում և ոչ մի 
աստվածային խոսք չի ար-
տասանվում, ապա ես շատ, 
շատ հեռու եմ գտնվում: 
Երբ ես ընկղմվում եմ սուրբ 
գրությունների մեջ, հեռա-
վորությունը կրճատվում է 
և հոգևորը վերադառնում 
է» (Teachings of Presidents 
of the Church: Spencer W. 
Kimball [2006], 67):

Սուրբ գրությունների 
օրհնությունները

Տերը նախապատրաս-
տեց Լեքիին ապագա-
յում Երուսաղեմի 
ժողովրդին ծառայելուն: 
Կարդացեք 1 Նեփի 1.13 
և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ էր Լեքին 
մտածում Երուսաղեմի 
մասին: Կարդալու 
ընթացքում պատկե-
րացրեք ձեզ Լեքիի 
դերում և թե ինչպես 
ձեզ կզգայիք, եթե Տերը ասեր ձեզ, որ այս ամենը 
պետք է կատարվեր ձեր տան և քաղաքի հետ:

Իր ժողովրդի և քաղաքի կործանման մասին 
զգուշացված լինելը, անշուշտ, շատ դժվար էր 
Լեքիի համար: Այնուհանդերձ, կարդացեք 1 Նեփի 
1.14–15 և բացահայտեք, թե ինչու էր Լեքին ուրախ 
այն բանից հետո, երբ տեսավ անգամ, որ Երուսա-
ղեմը կործանվելու էր:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրի առեք ձեր մտքերը հետևյալ հարցի վերաբե-

րյալ. «Ինչպե՞ս կարող էր Լեքիի փորձը 1 Նեփի 1.5 – 15-ում 
ազդեցություն ունենալ իր ժողովրդին ուսուցանելու և նրանց 
ապաշխարհության հրավիրելու նրա ցանկության վրա»:

Երուսաղեմի կործանման մասին զգուշացվելուց 
հետո, Լեքին կիսվեց Երուսաղեմի ժողովրդի հետ 
իր սովորած բաների մասին: Նա նախազգուշացրեց 
նրանց, որ նրանք կոչնչացվեն, եթե չապաշխարեն: 
Կարդացեք 1 Նեփի 1.18–20 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես արձագանքեց Երուսաղեմի ժողո-
վուրդը: Պատկերացրեք, թե դուք թերթի խմբագիր եք 
և պետք է վերնագիր գրեք 1 Նեփի 1.18–20 մասին: 
Ի՞նչ վերնագիր կընտրեիք:   
 

Մտածեք հետևյալ արտահայտության մասին.

«Ինչպես հնադարյան մարգարեները, մարգարե-
ներն այսօր վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մա-
սին և սովորեցնում Նրա ավետարանը: Նրանք 
հայտնի են դարձնում Աստծո կամքը և ճշմարիտ 
էությունը: Նրանք համարձակորեն և պարզ են 
խոսում՝ մերժելով մեղքը և նախազգուշացնելով 
դրա հետևանքների մասին: Երբեմն նրանք կարող 
են ոգեշնչվել մարգարեանալ ապագա իրադար-
ձությունների մասին մեր բարօրության համար» 
(Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական 
վկայակոչում [2004], 135):

 4. Ձեր բառերով գրեք նախադասություն սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում, նկա-

րագրելով մարգարեի պատասխանատվությունը անկախ 
նրա հանդիպած ընդդիմությունից:
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Երբ Երուսաղեմում Նեփին գրում էր իր հոր փոր-
ձառությունների մասին, նա ընթերցողի համար 
ավելացրեց մի ուղերձ 1 Նեփի 1.20-ում, սկսե-
լով «Բայց ահա ես՝ Նեփիս ցույց կտամ ձեզ . . .» 
արտահայտությամբ: Այս հատվածը ներկայաց-
նում է այն թեման, որի վրա Նեփին շեշտ է դնում 
իր գրվածքի ընթացքում:: Ընդգծեք այս թեման 
1 Նեփի 1.20-ում, իսկ հետո կարդացեք Մորոնի 
10.3, փնտրելով նման թեմա: (Մորոնին Մորմոնի 
Գրքի վերջին մարգարեն էր: Նեփիի և Մորոնիի 
միջև ընկած ժամանակը շուրջ 1000 տարի էր:)

Ուշադրություն դարձրեք, որ Մորմոնի Գրքի առա-
ջին գլխի իր գրվածքներում Նեփին հայտարարել 
է, որ մեզ ցույց կտա «Տիրոջ գորովագութ ողորմու-
թյունները» (1 Նեփի 1.20): Մորմոնի Գրքի վերջին 
գլխում, Մորոնին ասել է, որ հիշենք, «թե Տերն 
ինչքան ողորմած է եղել» (Մորոնի 10.3):

Իր պատմության հենց սկզբից Նեփին 
ցանկանում էր, որ մենք ճիշտ հասկա-
նանք, որ Տիրոջ գորովագութ ողոր-
մությունները տարածվում են 
նրանց վրա, ովքեր գործադրում են 
հավատք առ Նա: Տասներկու Առա-

քյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը 
բացատրել է, թե ինչ են նշանակում մեր կյանքում 
Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները: Բացատրու-
թյունը կարդալուց ընդգծեք այն բառերն ու արտա-
հայտությունները, որոնք Երեց Բեդնարը 
օգտագործում է նկարագրելու համար «Տիրոջ 
գորովագութ ողորմությունները».

«Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները շատ անձ-
նական և անհատական օրհնություններ են`ուժ, 
պաշտպանություն, հավաստիացում, առաջնորդու-
թյուն, սիրալի բարություն, սփոփանք, աջակցու-
թյուն և հոգևոր պարգևներ, որոնք մենք ստանում 
ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: . . .

. . . Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները չեն 
հայտնվում պատահական կամ զուգադիպու-
թյամբ: Հավատարմությունը, հնազանդությունը 
և խոնարհությունը հրավիրում են գորովագութ 
ողորմությունները մեր կյանք, և հաճախ Տիրոջ 
ժամանակին է մեզ հնարավորություն տրվում ճա-
նաչել և արժեվորել այս կարևոր օրհնությունները» 
Ensign կամ Liahona, May 2005, 99–100):

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. «Տրիոջ 

գորովագութ ողորմությունների ինչպիսի՞ օրինակ եք տեսել 
ձեր կյանքում կամ ձեր ծանոթներից մեկի կյանքում»:

Սկսեք կամ շարունակեք գրառումներ անել Տիրոջ 
գորովագութ ողորմությունների մասին ձեր անձ-
նական օրագրում: Անելով այդ դուք ավելի շատ 
կզգաք Աստծո օրհնությունները ձեր կյանքում:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 1 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 2. ՕՐ 2

1 Նեփի 2
Նախաբան

Աստծո հայտնությանը մարդիկ արձագանքում 
են տարբեր ձևերով: Տերը երազում պատվիրել էր 
Լեքիին անապատում առաջնորդել իր ընտանիքին: 
Լամանը և Լեմուելը տրտնջացին Տիրոջ պատվի-
րանների դեմ, իսկ Նեփին տեսավ հաստատող 
վկայությունը: Նրանց տարբեր պատասխանների 
համեմատումը կօգնեն ձեզ կողմնորոշվել, թե 
ինչպես կիրառել ձեր ազատ կամքը, երբ շարժվում 
եք Տիրոջ ուղով:

1 Նեփի 2.1–7
Աստված պատվիրում է Լեքիին գնալ անապատ
Պատկերացրեք, որ դուք Լեքին եք, և Տերը ձեզ և 
ձեր ընտանիքին պատվիրել է թողնել ձեր տունը 
և ձեր ունեցվածքը: Դուք պետք է օրերով քայլեք և 
ձեզ հետ միայն վերցնեք ուտելիք ձեր ընտանիքի 
կարիքները բավարարելու համար: Մտածեք թե 
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ինչպես կպատասխանեիք այսպիսի հանձնարարու-
թյանը:

Կարդացեք 1 Նեփի 2.1–6 և փնտրեք այն հանգա-
մանքները, որոնք ստիպեցին Լեքիին և նրա ընտա-
նիքին մեկնել անապատ:

Ինչո՞ւ մարդիկ «ցանկանում էին սպանել Լեքիին» 
(տես 1 Նեփի 2.1):   
 

Ի՞նչ էր պատվիրել Տերը Լեքիին (տես 1 Նեփի 2.2):  
  
 

Լեքին ավետարանի այն սկզբունքի օրինակն է, որ 
երբ մենք հավատարիմ ենք և հնազանդ, Տերը 
մեզ կօգնի դժվարության պահերին:

 1. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում պատասխա-
նեք 1 Նեփի 2.4-ի մասին հետևյալ հարցին. Ի՞նչ կա-

րող եք սովորել Լեքիի ընտրությունների մասին, թե ինչ 
վերցնել, իսկ ինչ թողնել:

Ավելի լավ հասկանալու համար Լեքիի ճանապար-
հորդության աշխարհագրությունը, վերանայեք 
դասի վերջում գտնվող քարտեզը:

Կարդացեք 1 Նեփի 2.7 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ արեց Լեքին իր ընտանիքի հետ անապատ 
մեկնելուց հետո:: Ի՞նչ բառով կնկարագրեիք 
բնավորության այն կարևոր գիծը, որը դրսևորեց 
Լեքին:  

1 Նեփի 2.8–14
Լամանը և Լեմուելը տրտնջացին իրենց հոր դեմ
Լեքիի բոլոր չորս տղաները կատարեցին միև-
նույն ճամփորդությունը, բայց նրանք դա արեցին 
Աստծո պատվիրանների նկատմամբ տարբեր 
վերաբերմունքով:

Կարդացեք 1 Նեփի 2.8–10 և նշեք գետ և հովիտ 
բառերը:

 2. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում գրի առեք այն 
մտքերը հետևյալ հարցի շուրջ. «Ի՞նչ եք կարծում, Լե-

քին Ի՞նչ էր ցանկանում ուսուցանել Լամանին և Լեմուելին, 
համեմատելով նրանց գետի և հովտի հետ»:

Կարդացեք 1 Նեփի 2.11–14 և գտեք պատճառները 
ըստ որի Լամանը և Լեմուելը տրտնջացին իրենց 
Հոր դեմ: (Նշում. խստապարանոցություն բառը 
նշանակում է համառություն և հպարտություն:)

Պատճառներից մեկը, որ Սատանան առաջացնում 
է տրտունջ, դա մարդկանց խոչընդոտելն է հետևել 
կենդանի մարգարեներին, ոգեշնչված ղեկավար-
ներին և ծնողներին: Յոթանասունականից Երեց 
Հ. Ռոս Վորքմենը խոսել է տրտնջալու մասին: Նա 
ասել է. «Տրտունջը բաղկացած է երեք քայլերից, 
որոնցից ամեն մեկը առաջացնում է հաջորդը, նվազ-
ման ճանապարհից դեպի անհնազանդություն»:

Առաջինը, երբ մարդիկ տրտնջում են, 
նրանք օգտագործում են իրենց 
անձնական մտածելակերպը, հարցա-
կանի տակ դնելով կենդանի մարգա-
րեների ուսմունքները: «Առաջին 
հերթին նրանք կասկածում են իրենց 

մտքում, իսկ հետո սերմանում այդ կասկածները 
մյուսների ուղեղներում»:

Երկրորդը, նրանք ովքեր տրտնջում են, սկսում են 
«ռացիոնալացնել և արդարացնել իրենց հանձ-
նարարված քայլերը:. . . Այսպիսով, արդարացում 
գտնելով, նրանք դառնում են անհնազանդ:

Անխուսափելիորեն հետևում է երրորդ քայլը՝ 
ծուլությունը Տիրոջ պատվիրանները պահելիս [տես 
ՎևՈւ 58.29]: . . .
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ՀՄիջերկրական 
ծով

Իսմայելը 
մահացավ մի 
վայրում, «որը 
կոչվում էր Նաոմ» 
(1 Նեփի 16.34)

«Այդ ժամանակից 
ի վեր մենք 
ճանապարհորդում 
էինք մոտավորապես 
դեպի արևելք» 
(1 Նեփի 17.1)

«Կարմիր ծովի ափի 
սահմաններին» 
(1 Նեփի 16.14)

«Մոտավորապես 
հարավ-հարավարևելյան 
ուղղությամբ» (1 Նեփի 16.13)

«Կարմիր ծովի ծովախորշի 
ափի սահմանների մոտ» 
(1 Նեփի 2.5)

Լիառատ(?)

Կարմիր 
ծով

Արաբական 
անապատ

Երուսաղեմ

Հնդկական 
Օվկիանոս

Պարսից  
ծոց

Մեռյալ ծով

Գալիլեայի ծով
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«Ես հրավիրում եմ ձեզ կենտրոնանալ կենդանի 
մարգարեների այն պատվիրանների վրա, որոնք 
ձեզ շատ են անհանգստացնում: Արդյոք կասկա-
ծում եք, որ պատվիրանը կիրառելի է ձեր դեպքում? 
Դուք գտնում եք պատրաստ պատճառներ, թե 
ինչու չեք կարող կատարել պատվիրանները? Դուք 
հուսախաբված կամ նյարդայնացած եք նրանց 
վրա, ովքեր ձեզ հիշեցնում են պատվիրանների 
մասին? Դուք ծուլանում եք այն պահել? Զգուշացեք 
չարի խաբեությունից: Զգուշացեք տրտնջալուց» 
Ensign, Nov. 2001, 85–86):

 3. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրություն-
ների ձեր օրագրում. «Ի՞նչ կարող եք անել, եթե սկսեք 

տրտնջալ (բողոքել) պատվիրանների կամ Եկեղեցու չափա-
նիշների պատճառով:

1 Նեփի 2.16–19
Նեփին փնտրում է հասկացողություն Տիրոջ կողմից
Կարդացեք 1 Նեփի 2.16, 19 և նշեք, թե Նեփին ինչ 
էր ուզում և ինչ արեց, որպեսզի ընդուներ Տիրոջ 
պատվիրանները, որոնք տրվել էին իրեն իր հորից: 
Չնայած Նեփին չէր տրտնջում, խորհեք, թե այն, ինչ 
նա գրեց 1 Նեփի 2.16-ում Տիրոջ կողմից իր սիրտը 
փափկեցնելու մասին, ինչպես հուշեց, որ Երուսա-
ղեմից հեռանալը իր համար նույնպես դժվար էր:

 4. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում գրեք այն ժա-
մանակի մասին, երբ Նեփիի նման դուք կանչել եք 

Երկնային Հորը և Հոգու միջոցով և զգացել, որ ձեր սիրտը 
փափկել է Հոգու միջոցով կամ երբ դուք վկայություն եք ստա-
ցել Տիրոջ ասածների վերաբերյալ:

Նեփիի օրինակը ուսուցանում է մեզ հետևյալ 
ավետարանի սկզբունքը՝ Երբ մենք կանչում ենք 
առ Աստված, Նա կարող է փափկացնել մեր 
սրտերը Իր խոսքերին հավատալու համար:

Կարդացեք 1 Նեփի 2.17–18, և բացահայտեք 
Նեփիի ցանկությունները և գործողությունները 
նրանից հետո, երբ Տերը փափկացրեց նրա սիրտը: 
Մտածեք, թե ինչ դուք կարող եք սովորել Նեփիի, 
Սամի, Լամանի և Լեմուելի տարբեր արձագանքնե-
րից: Հետևյալը մի կարևոր ճշմարտություն է. Երբ 
մենք Սուրբ Հոգու միջոցով կիսվում ենք նրա-
նով, ինչ սովորել ենք, ուրիշները կհավատան 
մեր խոսքերին: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրի առեք այն մասին, երբ ինչ որ մեկի խոս-

քերը ստիպել են ձեզ հավատալ Աստծո խոսքին, ինչպես 
Սամը հավատաց Նեփիին:

Մտածեք ինչ-որ մեկի մասին, որի հետ կկարողա-
նայիք կիսվել նրանով, որի մասին ճշմարտությունը 

Հոգին օգնել է ձեզ իմանալ և զգալ: Դա կարող է 
լինել ձեր ընկերը, ընտանիքի անդամը, Եկեղեցու 
ղեկավարը կամ ուսուցիչը: Այս շաբաթ օգտվեք 
այդ մարդու հետ խոսելու և այդ վկայությամբ 
կիսվելու հնարավորությունից:

1 Նեփի 2.20–24
Տերը հավաստիացնում է Նեփիին, որ նա կբարգավաճի 
իր հնազանդության շնորհիվ
Գտեք և նշեք 1 Նեփի 2.20–21-ում պարունակվող 
խոստումը: Մորմոնի Գրքում այս խոստումը հան-
դիպում է 34 անգամ: Մորմոնի Գրքի ձեր ուսում-
նասիրության ընթացքում կտեսնեք, թե ինչպես են 
Նեփիին ուղղված Տիրոջ խոսքերը աբողջությամբ 
կատարվում: Վերջացրեք այսօրվա դասը 1 Նեփի 
2.22–24-ով:

Աստված օրհնում է հավատարիմներին և 
հնազանդներին: Խորհեք Աստծո պատվիրան-
ները պահելու ձեր հնազանդության աստիճանի 
մասին: Ինչպե՞ս կարող եք ավելի հնազանդ լինել: 
Հետևեք Հոգուց ստացած տպավորություններին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 2. ՕՐ 3

1 Նեփի 3–4
Նախաբան

Տերը պատվիրում է Լեքիին ուղարկել իր որդինե-
րին հետ՝ Երուսաղեմ՝ձեռք բերելու արույրե թիթեղ-
ները Լաբանից: Մինչդեռ Լամանն ու Լեմուելը չէին 
հասկանում, թե ինչպես կարող էին կատարել այս 
պատվիրանը, Նեփին հավատում էր, որ Տերը ուղի-
ներ կնախապատրաստեր Իր պահանջը ավարտին 
հասցնելու համար: Չնայած բազմաթիվ դժվարու-
թյունների, Նեփին հավատարմորեն շարունակում 
է անել այն, ինչ Տերը պատվիրել է իրեն: Արդյուն-
քում նա առաջնորդվում է Սուրբ Հոգու կողմից և 
հաջողությամբ ձեռք է բերում թիթեղները: Նեփիի 
փորձը ցույց է տալիս, որ կայուն հնազանդությունը 
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թուլ է տալիս մեր դժվարին իրավիճակներում 
ապավինել Տիրոջ օգնությանը:

1 Նեփի 3.1–9, 19–20
Լեքիի որդիները վերադառնում են Երուսաղեմ
Երբևէ հանդիպե՞լ եք դժվարին իրավիճակի և 
մտածել, թե ինչպես այն կարող է լուծվել: Այսօրվա 
դասը կամրապնդի ձեր հավատքը և վճռականու-
թյունը՝ մնալու հնազանդ դժվարին իրավիճակնե-
րում: Սկսեք կարդալով 1 Նեփի 3.1–6, և ընդգծեք 
ձեր սուրբ գրություններում Լեքիին տված Տիրոջ 
պատվիրանը` նրա որդիների կատարման համար: 
Նաև ուշադրություն դարձրեք Տիրոջ պատվիրանին 
Լամանի ու Լեմուելի պատասխանի վրա՝ ի տար-
բերություն Նեփիի պատասխանի:

Տիրոջ պատվիրածի դժվարությունը հասկանալու 
համար, օգտակար է իմանալ, որ Երուսաղեմից 
դեպի Կարմիր ծով (Ագաբա ծոց) ընկած հեռա-
վորությունը կազմում է 180 մղոն`տաք, ամայի և 
գողերով լի երկրի միջով: Լեքին և իր ընտանիքն 
արդեն ճանապարհորդել էին երեք օր, դուրս գա-
լով այդ կետից (տես 1 Նեփի 2.5–6), և այժմ Տերը 
ասում էր, որ նրա որդիները պետք է վերադառնա-
յին Երուսաղեմ: Կարդացեք 1 Նեփի 3.7–8 և գտեք 
պատճառը, թե ինչու Նեփին տվեց Տիրոջ պատվի-
րանին հնազանդվելու իր համաձայնությունը:

Նեփին հաստատեց այն սկզբունքը, որ եթե մենք 
անենք այնպես, ինչպես Տերն է պատվիրում, 
ապա Նա ուղի կնախապատրաստի դա իրա-
գործելու համար: Երբ ուսումնասիրեք 1 Նեփի 3, 
մտածեք, թե Նեփիի խիզախության և վճռակա-
նության օրինակը ինչպես կարող է ոգեշնչել ձեզ 
լինել ավելի հնազանդ և արտահայտել ավելի մեծ 
հավատք Տիրոջ հանդեպ: Հատուկ ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես էր Նեփին գործում դժվարու-
թյունների ժամանակ: Նույնիսկ, երբ Նեփին չա-
րության էր հանդիպում, երբ նա և իր եղբայրները 
փորձում էին ձեռք բերել արույրե թիթեղները, նա 
որոշում էր չտրտնջալ (տես` 1 Նեփի 3.6):

Արույրե թիթեղները պարունակում էին «հրեաների 
հիշատակարանը» (1 Նեփի 3.3), որը նրանց սուրբ 
գրություններն էին: Նրանք պարունակում էին 
այսօրվա Հին Կտակարանի որոշ գրառումներ և 
տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ մարգարեա-
կան գրություններ: Կարդացեք 1 Նեփի 3.19–20, և 
ընդգծեք այն կարևոր բաները, որոնք պարունա-
կում էին արույրե թիթեղները և որոնք արժեքավոր 
էին Լեքիի ընտանիքի և սերունդների համար:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
1 Նեփի 3.7
Երեք անգամ կարդացեք 1 Նեփի 3.7 (կարող 
եք կարդալ այն ինչպես, որ ցանկանում 
եք`բարձրաձայն կամ մտքում): Փակեք ձեր սուրբ 
գրությունները և փորձեք պատասխանել հետևյալ 
հարցերին առանց հատվածին նայելու.

• Ո՞ւմ էր դիմում Նեփին:   
 

• Ի՞նչ Նեփին պարտավորվեց անել:   
 

• Ի՞նչ, ըստ Նեփիի, Տերը կաներ:   
 

Բացեք ձեր սուրբ գրությունները և վերանայեք 
1 Նեփի 3.7-ը և ձեր պատասխանները:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է.«Ես դարձնում եմ 
սա օրենք`Երբ Տերը պատվիրում է, ապա արա 
դա» (Եկեղեցու պատմություն 2.170): Կարող եք 
գրել այս արտահայտությունը ձեր սուրբ գրքերում 
1 Նեփի 3.7-ի կողքին:

1 Նեփի 3.10-31
Լաբանը կողոպտում է Լեքիի ունեցվածքը և փորձում 
սպանել Նեփիին և նրա եղբայրներին
Աստված բազմաթիվ ձևերով օրհնում է մեզ, 
երբ մենք պահում ենք Նրա պատվիրանները: 
Արույրե թիթեղների ձեռքբերման Նեփիի փորձը 
վկայում է, որ Աստված նախատեսում է ուղիներ 
Իր պատվիրանների կատարման համար (տես 
1 Նեփի 3.7): Օգտագործեք հետևյալ աղյուսակը 
ուսումնասիրելու համար արույրե թիթեղները ձեռք 
բերելու Լեքիի որդիների առաջին երկու փորձերը: 
Պատասխանները գրեք յուրաքանչյուր փորձի 
համապատասխան սյունակում կամ կատարեք 
այս հանձնարարությունը ձեր սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության օրագրում:

Նշում. Նեփիի ժամանակներում վիճակ գցելը (տես 
1 Նեփի 3.11) համարվում էր ընտրություն կատա-
րելու սովորական ձև: Վիճակ գցելով Նեփին և իր 
եղբայրները փնտրում էին Տիրոջ առաջնորդու-
թյունը՝ կատարելու համար արույրե թիթեղները 
ձեռք բերելու պատվիրանը (տես Առակաց 16.33; 
Աստվածաշնչյան բառարան, «Վիճակ գցել»):

Հարցեր Առաջին փորձ 
(1 Նեփի 
3.10–18)

Երկրորդ փորձ 
(1 Նեփի 
3.21–31)

 1. Ո՞վ գնաց:
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Հարցեր Առաջին փորձ 
(1 Նեփի 
3.10–18)

Երկրորդ փորձ 
(1 Նեփի 
3.21–31)

 2. Նրանք ի՞նչ 
արեցին:

 3. Ինչպե՞ս եղ-
բայրները ար-
ձագանքեցին, 
երբ փորձը 
ձախողվեց:

 1. Արույրե թիթեղների ձեռք բերման առաջին փորձի 
ձախողումից հետո, Նեփին և իր եղբայրները «չափա-

զանց վշտացան» (1 Նեփի 3.14): Վերանայեք 1 Նեփի 3.15–
16և ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում 
նկարագրեք առաջին ձախողումից հետո Նեփիի պատաս-
խանի տարբերությունը իր եղբայրների պատասխանից:

 2. Երկրորդ փորձի մասին խորհելուց հետո (տես 
1 Նեփի 3.21–31), սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. «Ի՞նչ 
կերպով են զայրույթը, տրտունջը և անհավատությունը խան-
գարում լսել Աստծուն»:

1 Նեփի 4.1–26
Նեփին ձեռք է բերում արույրե թիթեղները
Սովորեք Լամանի և Լեմուելի հարցերը 1 Նեփի 3.31-
ում: Եթե դուք Նեփին լինեիք, ինչպե՞ս կպատասխա-
նեիք նրանց հարցերին: Կարդացեք 1 Նեփի 4.1–3, 
ուշադրություն դարձնելով իր եղբայրների հարցե-
րին Նեփիի պատասխաններին: Ի՞նչ եք կարծում, 
ինչու Նեփին ընտրեց Մովսեսի և Կարմիր ծովի 
օրինակը այս հարցերին պատասխանելիս: Այդ 
պատասխաններից գրեք այն արտահայտությունը, 
որը ձեզ ավելի է ոգեշնչել.   
 

Մովսեսը նույնպես հայտնվել էր անհնարին 
թվացող խնդրի առաջ, երբ պատվիրվեց Իսրայելի 
ժողովրդին դուրս բերել Եգիպտոսից: Չնայած 
բազմաթիվ փորձերին, նա չկարողացավ համո-
զել Փարավոնին բաց թողնել Իսրաելացիներին: 
Սակայն Մովսեսը շարունակեց անել այն, ինչ Տերը 
պատվիրել էր իրեն, և Տերը օգնեց նրան ազատել 
Իսրաելացիներին:

Նեփին կիրառեց Մովսեսի օրինակը իր անձնա-
կան հանգամանքներում և վստահ էր, որ Աստ-
ված նույնպես կպատրաստեր ուղի ինչ-որ ձևով 
արույրե թիթեղների ձեռբերման համար: Երբ կար-
դաք մնացածը, փնտրեք Նեփիի հնազանդ լինելու 
հաստատակամության և վճռականության օրինակ-
ները անկախ նախնական անհաջողություններից:

Դուք երբևէ անհրաժե՞շտ եք գտել անել մի բան, 
կամ զգացել եք ոգեշնչված անելու մի բան, որը 
սկզբում չգիտեիք թե ինչու, երբ և ինչպես անեիք: 
Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին նկատել է, որ հաճախ 
այդ իրավիճակներում «հենց սկզբից մենք ցանկա-
նում ենք տեսնել վերջը» նախքան մենք կհետևենք 
Տիրոջ ուղղությանը, և նա տվել է հետևյալ խոր-
հուրդը. «Դուք պետք է սովորեք քայլել լույսի եզրով, 
իսկ հետո մի քանի քայլ անել խավարի ուղղու-
թյամբ, դրանից հետո լույսը կերևա և ձեր ճանա-
պարհը ցույց կտա» (մեջբերում, Boyd K. Packer, “The 
Edge of the Light,” BYU Today, Mar. 1991, 23):

Կարդացեք 1 Նեփի 4.4–7 և գտեք, թե ինչպես 
Նեփին հավատքով քայլ արեց դեպի խավարը 
(անորոշը):

Ի՞նչն է հատկանշական «Այնուամենայնիվ ես առաջ 
գնացի» արտահայտության մեջ (1 Նեփի 4.7):   
 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք մի իրավիճակ, որտեղ երիտա-

սարդ տղամարդը կամ կինը կարող են ինչ-որ բան անել կամ 
Սուրբ Հոգու կողմից առաջնորդվել ինչ-որ բան անել նախօրոք 
չիմանալով հետևանքների մասին: Հավանաբար եղել է ժա-
մանակ, երբ դուք առաջ եք գնացել նախօրոք չիմանալով, թե 
ինչպես կամ երբ Աստված կօգնի: Եթե դա պատահել է, ապա 
այդ փորձառության մասին նշում արեք ձեր օրագրում: Դուք 
կարող եք նաև կիսվել դասարանի հետ:

Նեփին իմացավ, թե ինչու, երբ և ինչպես Տերը 
կօգներ իրեն ավարտին հասցնել արույրե թիթեղ-
ները ձեռք բերելու պատվիրանը միայն այն բանից 
հետո, երբ նա թույլ տվեց, որ Սուրբ Հոգին առաջ-
նորդեր իրեն, և այն բանից հետո, երբ նա որոշեց 
հավատքով առաջ գնալ: Կարդացեք 1 Նեփի 



22

4.8–26 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես Տերը 
օգնեց նրան ձեռք բերել արույրե թիթեղները:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում թվեք Սուրբ Հոգու կողմից Նեփիին տրված 

Լաբանին սպանելու պատճառները (տես 1 Նեփի 4.8–13):

 5. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. «Ի՞նչ սովո-

րեցիք Նեփիի արույրե թիթեղների ձեռքբերման համար 
արված վերջնական ջանքերի մասին, որը կօգնի ձեզ դիմա-
կայել կյանքում հանդիպած դժվարություններին»:

Եթե ձեր կյանքում հանդիպում են պահեր, երբ 
չգիտեք, թե ինչպես, ինչու և երբ, հիշեք Նեփիի 
կյանքից ներկայացված սկզբունքները. Երբ մենք 
հավատք ենք կիրառում Աստծո նկատմամբ և 
փնտրում ենք Նրա կամքը, նույնիսկ երբ մենք 
չենք կարող տեսնել արդյունքը, Նա Սուրբ 
Հոգու միջոցով կառաջնորդի մեզ:

Մեկնաբանություն և պատմական 
տեղեկություն
Լաբանին սպանելու հրամանը
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որը Տերն 
է սահմանում ճիշտ ու սխալի չափորոշիչները. 
«Աստված ասել է՝մի սպանիր» [Ելից 20.13], մեկ 
ուրիշ անգամ Նա ասել է՝ «Ամբողջապես ոչնչաց-
րեք» [Երկրորդ Օրինաց 20.17]: Սա այն սկզբունքն 
է, ըստ որի երկինքները կառավարվում են հայտ-
նության միջոցով ըստ արքայության զավակների 
հանգամանքների: Այն, ինչ Աստված պահանջում 
է, ճիշտ է, անկախ նրանից, թե ինչ է դա, թեև մենք 
չենք տեսնում պատճառը մինչև որ իրադարձու-
թյունը տեղի է ունենում: Եթե առաջին հերթին մենք 
փնտրենք Աստծո արքայությունը, ամեն լավ բան 
կավելացվի» (Եկեղեցու պատմություն 5.135):

Մեզ ավելի հեշտ կհասկանանք, թե ինչու էր Տերը 
պահանջել սպանել Լաբանին, եթե հաշվի առնենք 
հետևյալը. Տերը Լաբանին տվել էր առնվազն երկու 

հնարավորություն կամավոր կերպով հանձնելու 
արույրե թիթեղները, բայց Լաբանը «չէր ցանկանում 
ականջ դնել Տիրոջ պատվիրաններին» (1 Նեփի 
4.11): Լաբանը գող և ստախոս էր, և նա փնտրում 
էր Լամանի և Լեքիի մյուս չորս որդիների մահը, 
որը Մովսեսի օրենքով պատժվում էր մահով (տես 
Ելից 21.14): Տերը գիտեր, որ կարևոր էր Լեքիի և 
նրա սերունդների համար ունենալ սուրբ գրու-
թյունների հիշատակարանը, նույնիսկ, եթե հանուն 
դրա «մեկ մարդ պատժվի» (1 Նեփի 4.13):

Արույրե թիթեղները ոչ միայն օրհնել են Մորմոնի 
Գրքի մարդկանց և ազգերին, այլ նաև պահպանել 
և փոխանցել են մեր օրեր հնագույն մարգարեների 
ուսմունքները, որոնց մի մասը արտագրվել է ոսկյա 
թիթեղների վրա, որտեղից էլ Մորմոնի Գիրքը թարգ-
մանվել է (ինչպես օրինակ Եսայիայի մեջբերումները 
և Զենոսի այլաբանությունը): Մորմոնի Գրքի միջո-
ցով արույրե թիթեղների այս ուսմունքները օրհնել են 
և շարունակում են օրհնել միլիոնավոր մարդկանց 
և ազգերի կյանքը ամբողջ աշխարհով մեկ: Ի վերջո, 
այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ Նեփին կանգնած 
Լաբանի գլխավերևում հետևեց Հոգու հուշումներին:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնն առաջարկել է 
«երեք կարճ թեսթեր», որոնք կօգնեն մեզ չխաբվել 
դժվարին պահերին.

«1. Ի՞նչ են ասում ստանդարտ աշխա-
տությունները այդ մասին: «Օրենքին 
ու վկայության թող հարցնեն, Եթե այս 
խօսքին համաձայն չխօսին, անոնք 
ամենևին լույս չունին», - ասել է Եսա-
յիան: (Եսայիա 8.20:) . . .

Մենք պետք է ջանասիրաբար ուսումնասիրենք 
սուրբ գրությունները: Մեզ համար շատ կարևոր 
են Մորմոնի Գիրքը և Վարդապետություն և Ուխ-
տերը: . . .

2. Երկրորդ ցուցումը. Ի՞նչ են ասում այս մասին 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահները, 
մասնավորապես՝ ապրող Նախագահը: . . .

Երկրի վրա կա միայն մեկ մարդ, ով խոսում է 
Եկեղեցու անունից: (Տես ՎևՈւ 132.7; 21.4:) Այդ 
մարդը [Եկեղեցու] Նախագահն է: Քանի որ նա մեզ 
է փոխանցում Տիրոջ խոսքը մեր օրերում, նրա խոս-
քերը ավելի անմիջական կարևորություն ունեն մեզ 
համար, քան մահացած մարգարեների խոսքերը: 
Երբ նա խոսում է Սուրբ Հոգու ազդեցության տակ, 
նրա խոսքերը դառնում են սուրբ գրություններ: 
(Տես ՎևՈւ 68.4:) . . .

Նախագահը կարող է խոսել ցանկացած թեմայով, 
որը նա, զգում է, կարևոր է Սրբերի համար: . . .

3. Երրորդ և վերջին թեսթը դա Սուրբ Հոգին է՝ 
Սուրբ Հոգու թեսթը: Հոգու միջոցով մենք «. . .կարող 
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ենք իմանալ բոլոր բաների ճշմարտության մասին» 
(Մորոնի 10.5): Այս թեսթը կարող է արդյունավետ 
լինել միայն այնդեպքում, եթե այդ անձի մոտ 
Աստծո հետ հաղորդակցվելու ուղիները մաքուր 
են, առաքինի են և մեղքից չաղտոտված» (in 
Conference Report, Oct. 1963, 16–17):

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 3–4 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 2. ՕՐ 4

1 Նեփի 5–6; 9
Նախաբան

Մարգարե Լեքիի կինը` Սարիան, վախենում էր, որ 
իր որդիները Երուսաղեմից չեն վերադառնա: Լեքին 
մխիթարեց նրան, արտահայտելով իր հավատքը 
Տիրոջ նկատմամբ: Երբ նրա որդիները վերադար-
ձան արույրե թիթեղներով, Սարիան ձեռք բերեց 
ուժեղ վկայություն այն մասին, որ Աստծո ձեռքը 
առաջնորդում և պահպանում էր իր ընտանիքին: 
Երբ Լեքին ուսումնասիրեց արույրե թիթեղները, նա 
«լցվեց Հոգով և սկսեց մարգարեանալ իր սերնդի 
վերաբերյալ» (1 Նեփի 5.17): Այս դասը ուսումնա-
սիրելու ընթացքում մտածեք ձեր անձնական սուրբ 
գրությունների ուսումնասիության մասին և թե ինչ 
կարող եք անել, որպեսզի ստանաք այն զորու-
թյունը, որը գալիս է Աստծո խոսքը փնտրելուց:

1 Նեփի 5.1–9
Լեքիի որդիները անապատից ապահով վերադառնում 
են իրենց ընտանիք
Ճամփորդությունը դեպի Երուսաղեմ և վերա-
դարձը, հավանաբար, Նեփիից և իր եղբայրներից 
պահանջեց մի քանի շաբաթ: Հիշեք այն ժամա-
նակի մասին, երբ ձեր եղբայրը, քույրը, ծնողները 
կամ ձեզ ծանոթ մեկ ուրիշ անձնավորություն տնից 
հեռացել էր երկար ժամանակով՝ միսիայի, ուս-
ման, կամ բանակային ծառայության նպատակով: 
Ինչպիսի՞ վերաբերմունք կամ մտահոգություններ 
եք դուք ունեցել (կամ, ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ 
մտահոգություններ են ունեցել ձեր ծնողները), երբ 

երկար ժամանակով բաժանված են եղել սիրելի-
ներից: Կարդացեք 1 Նեփի 5.1–3 և բացահայտեք 
Լեքիի հանդեպ Սարիայի դժգոհությունները իր 
որդիների Երուսաղեմ վերադառնալու վերաբերյալ:

Կարդացեք 1 Նեփի 5.4–6 և տեսեք, թե ինչպես է Լե-
քին պատասխանում Սարիայի դժգոհություններին:

 1. Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրու-

թյան ձեր օրագրում ձեր 
բառերով վերարտադրեք Լե-
քիի պատասխանը իր կնոջը:

Անդրադարձեք 
հետևյալ հարցերին.

• Ի՞նչը ձեզ տպավորեց 
իր կնոջը` Սարիային 
ուղղված Լեքիի պա-
տասխանում:

• Ինչպե՞ս էին 
Լեքիի խոսքերը 
արտահայտում 
այն հավատքը և 
քաջությունը, որը նա 
ձեռք էր բերել իրենց 
տրված Աստծո հայտնություններից:

Համաձայն 1 Նեփի 5.6-ի, ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ 
Լեքիի վկայությունը Սարիայի վրա:   
 

Լեքիի և Սարիայի այս օրինակից մենք կարող 
ենք սովորել այն ճշմարտությունը, որ Տերը օրհ-
նում է մեզ վստահությամբ, երբ մենք հետևում ենք 
Նրա ներշնչմանը, և մենք կարող ենք մխիթարել 
և ուժեղացնել ուրիշներին, արտահայտելով մեր 
հավատքը Աստծո հանդեպ:

 2. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում նկարագրեք մի 
դեպք, երբ դուք զգացել եք Տիրոջ մխիթարիչ վստահու-

թյունը ձեր դժվարին ժամանակներում, երբ կիսվել եք ձեր վկա-
յությամբ՝ մխիթարելով և զորացնելով ուրիշներին, կամ երբ 
մխիթարվել և զորացվել եք մեկ ուրիշի հավատքի խոսքերով:

Կարդացեք 1 Նեփի 5.7–9 և տեսեք, թե ինչ ազդե-
ցություն ունեցավ Սարիայի հավատքի վրա այս 
փորձառությունը:

• Ի՞նչ սովորեց Սարիան այս փորձառությունից:  
  
 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. «Ի՞նչ 

նմանություն ունի Սարիայի վկայությունը 1 Նեփի 5.8-ում՝ 
 Նեփիի վկայության հետ 1 Նեփի 3.7-ում:

Սուրբ գրությունները հաս-
կանալու մի ձև է սկզբունք-
ները ձեր իսկ սեփական 
բառերով վերարտադրելը: 
Գրավոր կամ բանավոր 
կերպով վերարտադրելով 
ձեր կարդացածը կօգնի ձեզ 
հասկանալ սուրբ գրություն-
ների ճշմարտությունները: 
Դա նաև հնարավորություն է 
տալիս Տիրոջ Հոգուն վկայել 
ճշմարտությունների մասին:

Վերարտադրել 
ձեր բառերով 
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1 Նեփի 5.10–22
Լեքին փնտրում է արույրե թիթեղները
Նեփին և իր եղբայրները վտանգի են ենթարկել 
իրենց կյանքը, զոհաբերել են իրենց ընտանիքների 
հարստությունները, ճանապարհորդել են հեռուն 
և աստվածային կերպով պաշտպանված են եղել 
արույրե թիթեղների համար իրենց ճանապարհոր-
դության ընթացքում: Եթե դուք Լեքիի ընտանիքի 
անդամ լինեիք, ինչպե՞ս նրանց ջանքերը կազդեին 
արույրե թիթեղների բովանդակությունն ուսումնա-
սիրելու ձեր ցանկության վրա:

Իր որդիների անվնաս վերադարձից հետո, Լեքին 
սկսեց ուսումնասիրել արույրե թիթեղների բովան-
դակությունը: Կարդացեք 1 Նեփի 5.11–14 և ընդգ-
ծեք, թե ինչ էին պարունակում արույրե թիթեղները:

Կարդացեք 1 Նեփի 5.17–20 և տեսեք, թե ինչ-
պես է արույրե թիթեղների ուսումնասիրությունը 
ներգործություն ունենում Լեքիի վրա: Այս հատ-
վածներից սովորածի հիման վրա, ինչպե՞ս 
կավարտեիք հետևյալ սկզբունքը (տես 1 Նեփի 
5.17). Սուրբ գրքերը ուսումնասիրելիս, մենք 
կարող ենք լինել   
 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռոբերտ 
Դ. Հեյլսը հաստատել է այս ճշմարտությունը.

«Երբ մենք ուզում ենք խոսել Աստծո հետ, մենք աղո-
թում ենք: Եվ երբ մենք ուզում ենք, որ Նա խոսի մեզ 
հետ, մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ գրություն-
ները. քանզի Նրա խոսքերը ասվել են Նրա մարգա-
րեների միջոցով: Նա այնուհետև կուսուցանի մեզ, 
մինչ մենք լսենք Սուրբ Հոգու հուշումներին:

Եթե դուք վերջին ժամանակներում չեք լսել ձեզ 
հետ խոսող Նրա ձայնը, վերադարձեք սուրբ 
գրություններին նոր աչքերով և նոր ականջներով: 
Նրանք մեր հոգևոր հենարանն են» (Holy Scriptures: 
The Power of God unto Our Salvation,” Ensign կամ 
Liahona, Nov. 2006, 26–27):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք 

սուրբ գրությունները ուսումնասիելիս զգացել եք Տիրոջ Հոգին:

Կարդացեք 1 Նեփի 5.21–22և տեսեք, թե ինչու էին 
թիթեղները «մեծ արժեք» Լեքիի և նրա ընտանիքի 
համար:

«As I Search the Holy Scriptures» օրհներգում 
(Hymns, no. 277), և գտեք այն օրհնությունները, 
որոնք կարող են գալ սուրբ գրությունները քննե-
լու արդյունքում:: Անդրադարձեք սուրբ գրու-
թյունների ձեր ամենօրյա ընթերցանությանը: 
Ինչպե՞ս կարող եք բարելավել ձեր սուրբ գրքերի 

ուսումնասիրությունը:   
 

Մեր մահկանացու կյանքի՝ մեր անապատի միջով 
ճանապարհորդելիս սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության մեջ իմաստություն կա: Հիշեք, որ 
արույրե թիթեղները ձեռք են բերվել հավատքի 
և զոհաբերության միջոցով, և որ առանց սուրբ 
գրությունների Լեքին և իր ընտանիքը չէին 
ստանա անհրաժեշտ օրհնություններ իրենց ճամ-
փորդության ընթացքում (տես 1 Նեփի 5.22): Երբ 
քննեք սուրբ գրությունները, դուք կլցվեք Տիրոջ 
Հոգով և կստանաք ուժ և հավատք՝ պահելու Նրա 
պատվիրանները:

1 Նեփի 6.1–6
Նեփին համոզում է բոլորին գալ դեպի Հիսուս 
Քրիստոսը
Ընտրեք ձեր տանը եղած մի գիրք կամ ձեզ ծանոթ 
մի գիրք: Ձեր կարծիքով, ո՞րն էր հեղինակի նպա-
տակը այդ գիրքը գրելիս: Ինչպե՞ս է հեղինակի 
նպատակի մասին իմանալը օգնում ձեզ ընթերցա-
նության ժամանակ:

Կարդացեք 1 Նեփի 6.3–6 և ընդգծեք այս գիրքը 
գրելու Նեփիի նպատակը: «Աբրահամի Աստված, 
Իսահակի Աստված, Հակոբի Աստված» արտահաը-
տությունը (հատված 4) վերաբերում է Եհովային, 
ով Հիսուս Քրիստոսն է: Նեփիի նպատակը շարու-
նակել են բոլոր նրանք, ում գրվածքները գտնվում 
են Մորմոնի Գրքում. Մորմոնի Գրքի նպատակ-
ներից մեկը բոլոր մարդկանց համոզելն է, 
որպեսզի գան դեպի Հիսուս Քրիստոսը:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք, թե ինչպես իր հիշատակա-
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րանը գրելու Նեփիի նպատակը հասկանալը կարող է ազդել 
Մորմոնի Գրքի ձեր ուսումնասիրության վրա:

1 Նեփի 9
Նեփին պատրաստում է երկու կարգի 
հիշատակարաններ
1 Նեփի 9-ում (տես նաև գլուխ 6), Նեփին բացատ-
րում է, որ նրան պատվիրվել էր պատրաստել 
երկու կարգի հիշատակարաններ, որոնք հայտնի 
են Նեփիի փոքր և մեծ թիթեղներ անվանումնե-
րով: Փոքր թիթեղները պետք է պարունակեինիր 
ժողովրդի հոգևոր պատմությունը՝մարգարեների 
ծառայությունները և Տիրոջ հայտնությունները, իսկ 
մեծ թիթեղները՝ աշխարհիկ պատմությունը (տես 
1 Նեփի 9.2–4): Նեփին օգտագործում է «այս թի-
թեղներ» և «այն թիթեղներ» արտահայտությունները, 
որոնք վերաբերվում են երկու կարգի հիշատակա-
րաններին, որոնք Տերը նրան պատվիրել էր պատ-
րաստել: Ձեր սուրբ գրություններում էջի եզրերին 
1 Նեփի 9-ի կողքին նման մի գրություն գրեք, որը 
կօգնի ձեզ հիշել, թե որ հիշատակարանի մասին է 
Նեփին խոսում. «այս թիթեղներ» = փոքր թիթեղներ 
(հոգևոր); «այլ թիթեղներ» = մեծ թիթեղներ (աշ-
խարհիկ):

Երբ սկսեք ուսումնասիրել Մորմոնի Գիրքը, դուք 
կհասկանաք, թե ինչու Նեփին պահեց երկու 
կարգի հիշատակարաններ: Նեփին ներշնչված էր 
փոքր թիթեղների վրա ստեղծել իր հոր պատմու-
թյան կրճատումը՝ կարճ տարբերակը (տեղ գտած 
1 Նեփի 1–8-ում): Շուրջ 1000 տարի անց մարգարե 
Մորմոնը Տիրոջ կողմից առաջնորդվեց ներառելու 
Նեփիի փոքր թիթեղները ոսկյա թիթեղների մեջ 
(տես Մորմոնի խոսքերը 1.7): Այս երկու մարդիկ էլ 
չգիտեին, թե ինչու էին դա անում (տես 1 Նեփի 9.5), 
բայց նրանք կատարեցին Տիրոջ պատվիրանը:

 6. Երբ ձեր անձնական ուսումնասիրության ընթաց-
քում կարդաք1 Նեփի 9, անդրադարձեք և գրի առեք 

սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում, թե 
ինչու է այդքան կարևոր հնազանդվել Տիրոջը, նույնիսկ, եթե 
ամբողջությամբ չենք հասկանում պատճառները:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 5–6 և 9 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ:

Նեփին և իր եղբայրները խոսում են Իսմայելի ընտանիքի հետ

ՄԱՍ 3. ՕՐ 1

1 Նեփի 7
Նախաբան

Նեփիի անձնուրաց նվիրվածությունը Տիրոջը ար-
տահայտված է 1 Նեփի 7-ում: Իր եղբայրների հետ 

նա հնազանդվեց Տիրոջ պատվիրանին՝ վերադառ-
նալ Երուսաղեմ և Իսմայելի ու նրա ընտանիքի 
հետ գալ դեպի անապատ: Անապատ վերադարձի 
ճանապարհին Լամանը, Լեմուելը և Իսմայելի 
ընտանիքից մի քանի հոգի ապստամբում են Նե-
փիի դեմ և ցանկանում վերադառնալ Երուսաղեմ: 
Երբ նրանք պարաններով կապում և ծրագրում 
են սպանել Նեփիին, նա աղոթում է հավատքով և 
ազատվում Տիրոջ կողմից և անկեղծորեն ներում է 
նրանց, ովքեր հետապնդում էին իրեն: Երբ կար-
դաք այս դասը, խորհեք, թե ինչպես կարող եք 
հավատարմորեն արձագանքել պատվիրաններին 
և դժվարություններին, ինչպես Նեփին արեց:

1 Նեփի 7.1–5
Տերը պատվիրեց Լեքիի որդիներին վերադառնալ 
Երուսաղեմ Իսմայելի և նրա ընտանիքի հետևից:
Մտածեք ձեր ընտանիքի մասին, և խորհեք, թե 
ինչու են ընտանիքները կարևոր Աստծո ծրագրում:

Կարդացեք 1 Նեփի 7.1–2 և պարզեք, թե Տերը ինչ 
պատվիրեց Լեքիին, որպեսզի նրա որդիներն 
անեին, և թե ինչու էր Նա ցանկանում, որ նրանք 
դա անեին: (Կարող է օգտակար լինել իմանալը, 
որ սերունդ բառը 1 Նեփի 71-ում վերաբերում է 
զավակներին և ժառանգներին:)
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Մի ճշմարտություն, որ մենք սովորում ենք այս 
հատվածներից այն է, որ Տերը պատվիրում է 
ամուսնանալ և մեծացնել երեխաներին Տիրոջ 
համար: Երբ ուսումնասիրում եք 1 Նեփի 7, ինք-
ներդ ձեզ հարց տվեք, թե ինչու են ամուսնությունը 
և ընտանիքը այդքան կարևոր, որ Տերը պատվիրեց 
Նեփիին և նրա եղբայրներին դիմանալ երկար և 
դժվարին օրեր՝ անապատի միջով դեպի Երուսա-
ղեմ վերադառնալու համար:

Կարդացեք «Ընտանիք՝Հայտարարություն աշխար-
հին» փաստաթղթից հետևյալ նախադասությունը 
և քննարկեք, թե ժամանակակից մարգարեները 
ինչ են հայտարարել ամուսնության կարևորու-
թյան վերաբերյալ. «Մենք՝ Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին Նա-
խագահությունը և Տասներկու Առաքյալների 
Խորհուրդը, պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ 
տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը հաստատվել 
է Աստծո կողմից և, որ ընտանիքն ամենակարևոր 
դերն ունի Արարչի ծրագրում՝ Իր զավակների 
հավերժական ճակատագրի համար» (Ensign կամ 
Լիահոնա, նոյ. 2010, 129):

Դուք կարող եք շրջանակի մեջ առնել «Տիրոջ հա-
մար» արտահայտությունը 1 Նեփի 71-ում: Մտածեք, 
թե ինչ նշանակություն ունի այդ արտահայտու-
թյունը մեր օրերում:

Հետևյալ ուսմունքները «Ընտանիք՝Հայտարարու-
թյուն աշխարհին» ուղերձից կարդալիս, փնտրեք 
Տիրոջ համար սերունդներ մեծացնելու լրացուցիչ 
ներշնչումներ.

«Մենք հայտարարում ենք, որ դեռևս ուժի մեջ է Իր 
զավակներին տված շատանալու և երկիրը լցնելու 
վերաբերյալ Աստծո պատվիրանը: . . .

Ծնողների սուրբ պարտականությունն է` դաս-
տիարակել երեխաներին սիրո և առաքինության 
մթնոլորտում, ապահովել նրանց նյութական և 
հոգևոր կարիքները, ուսուցանել նրանց սիրել և 
ծառայել մեկը մյուսին, պահել Աստծո պատվիրան-
ները և օրինապաշտ քաղաքացիներ լինել, որտեղ 
էլ, որ ապրեն: Ամուսիններն ու կանայք՝ մայրերն 
ու հայրերը հաշվետու կլինեն Աստծո առջև այս 
պարտականությունների իրականացման համար»: 
(Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2010, 129):

Կարդացեք 1 Նեփի 7.3–5 պարզելու համար, թե 
ինչպես Տերն օգնեց Լեքիի որդիներին կատարել 
Իր պատվիրանները: Ինչպե՞ս Տերն օգնեց Իսմա-
յելին և նրա ընտանիքին անապատում միանալ 
Լեքիի ընտանիքին:

 1. Ձեր ծնողին, Եկեղեցու ղեկավարին կամ ուսուցչին 
խնդրեք խորհուրդ տալ ձեզ երեք եղանակ, որոնցով 

երիտասարդներն այսօր կարող են պատրաստվել 

ամուսնությանը և «Տիրոջ համար» երեխաներին մեծացնե-
լուն: Գրի առեք այդ խորհուրդները սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում:

1 Նեփի 7.6–15
Նեփին փորձում է համոզել իր եղբայրներին 
շարունակել անապատում իրենց ճամփորդությունը:
Կարդացեք 1 Նեփի 
7.6–7 և պարզեք, թե 
ինչու անապատի իրենց 
ճանապարհորդության 
ընթացքում Լամանը, 
Լեմուելը և Իսմայելի ըն-
տանիքի որոշ անդամ-
ներ ապստամբեցին: 
Պատկերացրեք ձեզ Նե-
փիի դերում և այդ իրա-
վիճակում: Մտածեք, թե 
ինչ կասեիք Լամանին, 
Լեմուելին և Իսմայելի 
ընտանիքին, որպեսզի 
համոզեք նրանց շա-
րունակել իրենց ճանա-
պարհորդությունը դեպի 
խոստումի երկիր:

Կարդացեք 1 Նեփի 
7.8–12 և գտեք իր 
եղբայրներին տված 
Նեփիի հարցերը, որոնց 
միջոցով նա փորձում էր 
համոզել նրանց վերա-
դառնալ Երուսաղեմ: 
Ըստ Նեփիի, ի՞նչ երեք ճշմարտություններ էին իր 
եղբայրները մոռացել:

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 2. Ինչպե՞ս կարող էր այս երեք ճշմարտությունների 
վերհիշումը օգնել Լամանին և Լեմուելին հավատարիմ 

մնալ Տիրոջը:

 3. Թվեք 4–5 օրհնություններ, որոնք դուք ստացել եք 
Տիրոջից: Ինչպե՞ս կարող է ձեզ համար Տիրոջ արածը 

հիշելը օգնել ձեզ հավատարիմ մնալ Նրան:

Կարդացեք 1 Նեփի 713–15 և տեսեք, թե, ըստ 
Նեփիի, ինչ կպատահեր Լամանի , Լեմուելի և 
Իսմայելի ապստամբ ընտանիքի հետ, եթե նրանք 
վերադառնային Երուսաղեմ:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի պարբերություն այն մասին, թե 

 ինչու է այդքան կարևոր հիշել ձեզ համար Տիրոջ արածները, 
և Նրա առաջնորդությանը հետևելը:

Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրությունը կարող է լի-
նել ավելի իմաստալից, եթե 
դուք ձեր մտքում պատկե-
րացնեք, թե ինչ է տեղի ու-
նենում: Պատկերացրեք, թե 
ինչպես կզգայիք կամ կգոր-
ծեիք, եթե դուք լինեիք սուրբ 
գրության մեջ նկարագրված 
իրադարձության մասնա-
կիցը: Սա նաև կարող է ձեզ 
օգնել հասկանալ, թե սուրբ 
գրության պատմությունը 
որքան նման կարող է լինել 
ձեր կյանքի իրավիճակնե-
րին, և նախապատրաստել 
ձեզ կիրառել սուրբ գրու-
թյուններում ուսուցանված 
ճշմարտությունները:

Պատկերացնել սուրբ 
գրությունները
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1 Նեփի 7.16–22
Տերն ազատում է Նեփիին
Շարունակեք պատկերացնել ձեզ Նեփիի դերում, 
երբ կարդում եք 1 Նեփի 7.16: Ի՞նչ դուք կանեիք:

Նեփին աղոթեց: Կարդացեք նրա աղոթքը 1 Նեփի 
7.17–18-ում և պարզեք, թե ինչի համար Նեփին 
աղոթեց:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Նեփին աղոթեց 
ազատման համար «իր հավատքին համաձայն»: 
Այս հատվածներից սովորած դասերից մեկն այն 
է, որ Աստված պատասխանում է մեր աղոթք-
ներին համաձայն մեր հավատքի: Հավատքով 
աղոթել նշանակում է աղոթել Տիրոջ հանդեպ 
վստահությամբ և միշտ պատրաստ լինել գործելու:

Կարդացեք 1 Նեփի 7.17-ում Նեփիի աղոթքի և մեր 
սրտերը փոխելու Քավության զորության վերաբե-
րյալ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը: Ընդգ-
ծեք ցանկացած արտահայտություն, որը կօգնի 
ձեզ հասկանալ, թե որքան կարևոր է հավատքով 
աղոթելուց հետո գործելու ցանկություն ունենալը:

«Ըստ երևույթին, գիտե՞ք, թե ինչի 
մասին առաջնահերթ ես կաղոթեի, 
եթե կապված լինեի իմ եղբայրների 
կողմից: Իմ աղոթքում ես կցանկա-
նայի, որ ինչ որ վատ բան պատահեր 
իմ եղբայրների հետ, և վերջում կա-

վարտեի «ազատիր ինձ իմ եղբայրների ձեռքից» 
կամ, այլ կերպ ասած, «Խնդրում եմ, հեռու տար ինձ 
այս խառնաշփոթից, հենց հիմա» խոսքերով: Ինձ 
համար հետաքրքիրն այն էր, որ Նեփին այնպես 
չաղոթեց, ինչպես ես կաղոթեի, որպեսզի իր 
կարգավիճակը փոխվեր: Այլ նա աղոթեց, որպեսզի 
ուժ ստանար փոխելու այդ իրավիճակը: Եվ թույլ 
տվեք ասել, որ նա պատշաճ ձևով աղոթեց, քանի 
որ նա գիտեր, հասկանում էր և զգացել էր Փրկչի 
քՔվության բարենպաստ զորությունը: . . .

Եղբայրներ և քույրեր, այս իրավիճակի կիրառու-
թյունը յուրաքանչյուրիս համար միանգամայն 
պարզ է: Երբ դուք և ես սկսում ենք հասկանալ Քա-
վության բարենպաստ զորությունը մեր կյանքում, 
մենք պետք է աղոթենք ուժի համար, որպեսզի փո-
խենք իրավիճակը, այլ ոչ թե աղոթենք իրավիճակի 
փոփոխության համար: Մենք կդառնանք ներգոր-
ծողներ, ովքեր «գործում են», այլ ոչ թե ներգործվող-
ներ, ում վրա ներգործում են (2 Նեփի 2.14)», (“ ‘In 
the Strength of the Lord’ (Մորմոնի Խոսքեր 1.14; 
Մոսիա 9.17; Մոսիա 10.10; Ալմա 20.4),” in Brigham 
Young University 2001–2002 Speeches [2002], 124):

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ե՞րբ եք ձեր կյանքում հավատքով աղոթել և ստացել 
 Տիրոջ կողմից ձեր աղոթքի պատասխանը:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եք հետևել Նեփիի օրինակին, որն աղո-
թեց և փնտրեց ուժ փոխելու իր հանգամանքները, ոչ թե, որ 
հանգամանքները փոխվեն:

Երբ Նեփին ազատվեց իր կապանքներից, իր եղ-
բայրները կրկին փորձեցին հարձակվել նրա վրա: 
Կարդացեք 1 Նեփի 7.19–21 և պարզեք, թե ինչը 
Նեփիի վերաբերմունքի մեջ տպավորություն գոր-
ծեց ձեզ վրա: Ձեր ընտանիքի հետ կապված հիշեք 
մի դեպք, որը ներում էր պահանջում: Մտածեք, թե 
ինչու է այդքան կարևոր ընտանիքի անդամների 
համար ցանկություն ունենալ ներել միմյանց:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 7 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ:

ՄԱՍ 3. ՕՐ 2

1 Նեփի 8
Նախաբան

1 Նեփի 8-ում մենք կարդում ենք կենաց ծառի 
Լեքիի տեսիլքը: Նա ուրախություն է զգում, երբ ճա-
շակում է ծառի պտղից, որը խորհրդանշում է Քա-
վության օրհնությունները: Այնուհետև, նա տեսավ 
տարբեր խմբերի մարդկանց, ովքեր տարբեր կերպ 
էին վերաբերվում ծառին և պտուղներին: Օգնելու 
համար պատրաստվել այս դասին, դուք կարող 
եք երգել կամ կարդալ «Երկաթյա ձող» օրհներգը 
(Hymns, no. 274): Երբ ուսումնասիրում եք այս 
գլուխը, խորհեք, թե ինչ մեծ ուրախություն է Քա-
վությունը պարգևել ձեզ և ինչ պետք է դուք անեք 
այժմ և հետագայում, որպեսզի ստանաք բոլոր 
դրա օրհնությունները: Մտածեք, թե ինչ խոչընդոտ-
ների կարող եք հանդիպել, որպեսզի արժանանաք 
այս օրհնություններին:
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1 Նեփի 8.1–18
Լեքին ճաշակում է կենաց 
ծառի պտուղներից 
և հրավիրում իր 
ընտանիքին անել նույնը:
Մտածեք, թե երբ եք 
զգացել անձամբ ձեր 
հանդեպ Տիրոջ սերը: 
Մտածեք, թե ձեր արած 
ընտրությունները 
ինչպես են ազդում 
Տիրոջը մոտ լինելու և 
Նրա սերը զգալու ձեր 
ունակության վրա: 
1 Նեփի 8 ուսումնասի-
րելիսմ տեսեք, թե ինչ է 
այն ուսուցանում ձեզ և 
թե ինչից պետք է խու-
սափեք Տիրոջը ավելի 

մոտ լինելու և նրա սերը ձեր կյանքում ավելի ուժեղ 
զգալու համար:

Կարդացեք 1 Նեփի 8.2 և պարզաբանեք, թե Լեքին 
անապատում ինչ փորձություն ունեցավ: Կար-
դացեք 1 Նեփի 8.5–12 և տեսեք թե որն էր Լեքիի 
երազի առանցքը կամ կենտրոնական կերպարը:

Կենտրոնական կերպարը գտնելուց հետո, թվեք մի 
քանի խոսք կամ արտահայտություն, որոնք Նեփին 
օգտագործեց նկարագրելու համար պտուղը 
1 Նեփի 8.10–11-ում:   
 

Առաջին Նախագահությունը 
ուսուցանել է, որ «օրհներ-
գերը հրավիրում են Տիրոջ 
Հոգուն» և «ստեղծում են 
ակնածանքի զգացում» 
(Hymns, ix).: Եթե օրհներգ 
երգելը կամ լսելը անհար-
մար է ձեր ուսման վայրում, 
ապա օրհներգի բառեր 
կարդալը կամ մտքում 
կրկնելը նույնպես կարող է 
օգտակար լինել:

Երաժշտությունը 
ներառեք ձեր 
ուսումնասիրության 
մեջ

Տերը հաճախ օգտագործում է առարկաներ, 
որոնց մենք ծանոթ ենք, որպես խորհրդանիշեր, 
որպեսզի օգնի մեզ հասկանալ հավերժական 
ճշմարտությունները: Որպեսզի դուք ավելի հեշտ 
հասկանաք, թե ինչ են խորհրդանշում երազի միջի 
ծառը և պտուղները, կարդացեք հետևյալ ուղերձը 
գրված Տասներկու Առաքյալնեի Քվորումի անդամ 
Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելի կողմից. «Կենաց ծառը . . . 
Աստծո սերն է (տես 1 Նեփի 11.25): Աստծո սերը իր 
զավակների հանդեպ առավել խորն արտահայտ-
ված է մեր Փրկիչ՝ Հիսուս Քրիստոսի պարգևի մեջ. 
«Որովհետեւ Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհքը 
որ իր միածին Որդին տուաւ.» (Հովհաննես 316): 
Աստծո սերը ճաշակելը նշանակում է ճաշակել Հի-
սուսի «Քավությունից և ազատություններից (ազա-
տություն մեղքից և սահմանափակումներից) և 
ուրախություններ, որ այն կարող է բերել» (“Lessons 
from Laman and Lemuel,” Ensign, Nov. 1999, 8):

Պարզաբանելու համար ներկայացված ավետա-
րանի սկզբունքը 1 Նեփի 8.10–12-ում, ընդգծեք ձեր 
սուրբ գրություններում, թե ինչ արեց Լեքին պտղի 
հետ 1 Նեփի 8.11-ում և ընդգծեք նաև 1 Նեփի 
8.12-ի արդյունքները: Մտածեք, թե ինչպես կարող 
եք «ճաշակել» Քավությունից, ինչպես Լեքին «ճաշա-
կեց» պտղից:

Լեքիի փորձը ցույց է տալիս, որ դեպի Հիսուս 
Քրիստոս գալը և Նրա Քավությունից ճաշա-
կելը բերում է երջանկություն և ուրախություն:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ հարցին. «Երբ է Փրկչի 

Քավությունը ձեզ պարգևել երջանկություն և ուրախություն:

Խորհեք, թե ինչու մենք Լեքիի նման պետք է ցան-
կանանք, որ մեր ընտանիքը և ընկերները նույնպես 
զգան Քավության օրհնությունները այն բանից 
հետո, երբ մենք զգացել ենք այն: Կարդացեք 
1 Նեփի 8.3–4, 13–18 և տեսեք, թե Լեքիի ընտանի-
քից քանի հոգի ընդունեցին կենաց ծառի պտղից 
ճաշակելու Լեքիի հրավերը:

Մենք չենք կարող իմանալ, թե արդյոք ուրիշները 
կճաշակեն Աստծո սիրուց: Այնուամենայնիվ, Լեքիի 
նման, մենք կարող ենք հրավիրել և խրախուսել 
նրանց: Մտածեք, թե ինչպես կարող եք հրավիրել 
կամ խրախուսել ինչ-որ մեկին, ով ձեզ ծանոթ է, 
գալ դեպի Քրիստոսը և ստանալ Քավության օրհ-
նությունները:
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1 Նեփի 8.19–35
Լեքին տեսնում է ուրիշների հաջողությունը և 
անհաջողությունը, երբ նրանք առաջ են գնում դեպի 
կենաց ծառը, որպեսզի ճաշակեն պտուղը:
Ավելի ուշ 1 Նեփիում դուք կկարդաք, թե ինչպես 
Նեփիին նույնպես ցույց տրվեց կենաց ծառի 
տեսիլքը: Նա գրի առավ, թե տեսիլքի մեջ տարբեր 
խորհրդանիշներ և պատկերներ ինչ են նշանա-
կում: Հետևյալ աղյուսակի մեջ գտեք խորհրդանի-
շերը և նրանց մեկնաբանությունը: Օգտագործեք 
ձեր սուրբ գրությունները հետևյալ վարժությունը 
անելու համար: Դուք արդեն սովորել եք առաջին 
երկու խորհրդանիշերի մեկնաբանությունը:

Լեքիի տեսիլքի  
խորհրդանիշներից մեկը

Խորհրդանիշերի  
մեկնաբանությունը,  
որը տրվեց Նեփիին

Ծառը (տես 1 Նեփի 8.10; 
որը կոչվում է կենաց ծառ 
1 Նեփի 15.22-ում)

Աստծո սերը  
(տես 1 Նեփի 11.25)

Ծառի պտուղը (տես 
1 Նեփի 8.10–12)

Աստծո պարգևներից 
ամենամեծը՝ —Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունն է 
(տես 1 Նեփի 15.36)

Ջրի (կեղտոտ) մի գետ 
(տես 1 Նեփի 8.13)

  
  
(տես 1 Նեփի 12.16; 15.27)

Երկաթյա ձող  
(տես 1 Նեփի 8.19)

  
 
 (տես 1 Նեփի 11.25; 
15.23–24)

Խավարի մեգ  
(տես 1 Նեփի 8.23)

  
  
(տես 1 Նեփի 12.17)

Մեծ ու ընդարձակ շենք 
(տես 1 Նեփի 8.26)

  
  
(տես 1 Նեփի 11.36; 12.18)

Կարող է նաև օգտակար լինել ձեր սուրբ գրու-
թյուններում նշումներ անել ամեն մի խորհրդա-
նիշի համար (պատասխանները գտնվում են 
վերոնշյալ աղյուսակի երկրորդ սյունակում), այն 
հատվածների դիմաց, որտեղ այդ խորհրդա-
նիշերը գտնվում են (հատվածները գտնվում են 
աղյուսակի առաջին սյունակում):

Երբ դուք կարդաք հետևյալ մեջբերումները Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ Երեց Բոյդ 
Կ. Փաքերի ուղերձից, ընդգծեք նրա ասածները, թե 

Ձեր սուրբ գրությունների 
նշումները ավելի հասանելի 
կարող են լինել, քան թղթի 
վրա կամ ձեր օրագրում 
կատարված նշումները: 
Խորհրդանիշների մեկնա-
բանությունները, խաչաձև 
հղումները և ձեր սուրբ 
գրություններում այլ տե-
ղեկությունները կարող են 
սուրբ գրությունները ավելի 
հասկանալի դարձնել և 
հետագայում նրանցով 
ուսուցանել:

Նշագրեք սուրբ 
գրությունները

ինչու է այդքան կարևոր 
մեզ համար Լեքիի 
տեսիլքի ուսումնասի-
րությունը.

«Կարող է մտածեք, 
թե Լեքիի երազը կամ 
տեսիլքը կարևոր չէ 
ձեզ համար, բայց դա 
այդպես չէ: Դուք դրա 
մեջ եք, մենք բոլորս էլ 
դրա մեջ ենք: . . .

Լեքիի երազը կամ 
տեսիլքը երկաթյա ձողի 
մասին իր մեջ պարփա-
կում է այն ամենը, ինչը 
Վերջին Օրերի Սրբերը 
պետք է հասկանան 
կյանքի քննության մա-
սին» (“Finding Ourselves 
in Lehi’s Dream,” Ensign, Aug. 2010, 22):

Երբ ուսումնասիրեք 1 Նեփի 8-ի մնացած մասը, 
մտածեք, թե ինչպես ձեր սովորածը կօգնի ձեզ 
«հասկանալ կյանքի իմաստը»: Կարդացեք 1 Նեփի 
8.21–33 և տեսեք, թե ինչպես են գետը, խավարի 
մեգը և մեծ ու ընդարձակ շենքը խոչընդոտ հանդի-
սանում Լեքիի տեսիլքի միջի մարդկանց համար՝ 
ճաշակելու կամ վայելելու կենաց ծառի պտուղը: 
Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում նշեք այն կա-
րևոր բառերը կամ արտահայտությունները, որոնք 
վերաբերվում են այդ խոչընդոտներին և մարդ-
կանց վրա նրանց թողած ազդեցություններին:

Ւնչպիսի՞ն կարող են լինել Լեքիի տեսած խոչըն-
դոտները մեր կյանքում այսօր: Ընդգծեք հետևյալ 
խոչընդոտներից յուրաքանչյուրը, որոնք կարող են 
խանգարել գալ դեպի Փրիկչը և ունենալ ուրախու-
թյուն՝ պոռնոգրաֆիա, ձգտելը հավանության կամ 
գովասանքի արժանանալ ուրիշների կողմից, հակ-
վածությունները, եսասիրությունը, ագահությունը, 
ուրիշներին նախանձելը, չաղոթելը և սուրբ գրու-
թյուններ չուսումնասիրելը, չափից ավելի էլեկտրո-
նային խաղերի չարաշահումը, որևէ միջոցառման 
կամ սպորտի չարաշահումը, անազնվությունը, և 
ուրիշների արածները կրկնելը: Մտածեք այսօրվա 
նմանատիպ խոչընդոտների մասին: 

Հետևյալ ավետարանչական սկզբունքը մի եղանակ 
է, որով դուք կարող եք ամփոփել այն, ինչ սովո-
րել եք 1 Նեփի 8.21–33-ում խոչընդոտների մասին: 
Հպարտությունը, աշխարհամոլությունը և գայ-
թակղություններին ենթարկվելը կարող են ձեզ 
հեռու պահել Քավության օրհնություններից:
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 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք վերը նշվածի ամփոփումը և զգաց-

մունքները դրա ճշմարտացիության և ձեր կյանքում դրա 
իրականացման եղանակների մասին:

Խորհեք, թե ինչպես աշխարհի աղտոտվածությունը, 
Սատանայի գայթակղությունները, և աշխարհի 
հպարտությունը կարող են կանխել կամ դանդա-
ղեցնել ձեր հոգևոր աճը:

Քննեք կրկին 1 Նեփի 8.21–33 հատվածները: 
Այս անգամ գտեք հետևյալ հարցերի 
պատասխանները.

• Որքանո՞վ էր երկաթյա ձողը (Աստծո խոսքը, որը 
ներառում է սուրբ գրությունները, մարգարեների 
և Եկեղեցու ղեկավարների ոգեշնչված խոսքերը 
և անձնական հայտնությունը) կարևոր նրանց 
համար, ովքեր ճաշակեցին պտուղը:

• 1 Նեփի 8.30-ում ո՞ր արտահայտությունն է 
նկարագրում այն, թե ինչ մենք պետք է անենք, 
որպեսզի Աստծո խոսքը մեզ անվտանգ հասցնի 
կենաց ծառին: 

 3. Սուրբ գրությունների ձեր ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչպես Աստծո խոսքը կարող է 

առաջնորդել մեզ և հեռու պահել գայթակղությունից:

Այս հատվածները ուսուցանում են ավետարանի 
հետևյալ սկզբունքները. Եթե մենք ամուր կառ-
չենք Աստծո խոսքից, ապա դա կօգնի մեզ 
հաղթահարել գայթակղությունները և աշխար-
հիկ ազդեցությունները: Աստծո խոսքից ամուր 
կառչելը օգնում է մեզ ավելի մոտենալ Տիրոջը 
և ստանալ Քավության օրհնությունները:

 4. Ձեր կյանքում այս ապացույցները տեսնելու հա-
մար, ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

օրագրում պատասխանեք հետևյալ մեկ կամ երկու հարցերին. 

 ա. Ե՞րբ է Աստծո խոսքը ձեզ առաջնորդել և հեռու պահել գայ-
թակղությունից, հպարտությունից կամ աշխարհամոլությունից:

 բ. Ե՞րբ է Աստծո խոսքը օգնել ձեզ ավելի մոտենալ Փրկչին:

Լեքին հորդորեց իր ընտանիքին «սիրող ծնողի 
ողջ զգացումով, որ նրանք ականջ դնեն իր խոսքե-
րին» (1 Նեփի 8.37): Նա ցանկանում էր, որպեսզի 
ինչպես ինքը, նրանք նույպես կարողանային զգալ 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության ուրախությունը և 
օրհնությունները:

 5. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրի առեք մի նպատակ, որը կբարելավի 

Աստծո խոսքն ուսանելու ձեր ունակությունը:

Եթե դուք հետևեք և ամուր կառչեք Աստծո խոսքից, 
դուք կհաղթահարեք խոչընդոտները, որոնք կարող 

են թույլ չտալ ձեզ ճաշակել Քավությունից և իրա-
կան ուրախություն ստանալ: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 8 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ. 

ՄԱՍ 3. ՕՐ 3

1 Նեփի 10–11
Նախաբան

Լեքիի ուսմունքները կենաց ծառի մասին և նրա 
մարգարեությունները Հրեաների մասին մեծաց-
րեցին Նեփիի ցանկությունը տեսնելու, լսելու և 
իմանալու համար բաները, որոնք հայրը տեսել էր: 
Մինչ Նեփին խորհում էր իր հոր ասածների շուրջ, 
նա «Տիրոջ հոգու կողմից տարվեց հեռու» (1 Նեփի 
11.1) և նույնպես տեսավ կենաց ծառի տեսիլքը: Իր 
տեսիլքում նա նաև տեսավ Փրկչի կյանքը, ծա-
ռայությունը և մահը. Նեփին մեր հանդեպ Փրկչի 
սիրո վկան եղավ: Երբ ուսումնասիրեք այս դասը, 
մտածեք, թե ինչ կարող եք սովորել անձնական 
հայտնություն փնտրելու Նեփիի օրինակից: Նաև, 
անդրադարձեք Փրկչի կյանքին և առաքելությանը 
և բոլորիս հանդեպ Նրա մեծ սիրուն:

1 Նեփի 10.1–16
Լեքիի մարգարեությունը
Կենաց ծառի մասին իր տեսիլքից, Նեփին մարգա-
րեացավ ապագա իրադարձությունների վերաբե-
րյալ: Նրա մարգարեությունները գրված են 1 Նեփի 
101–16-ում: Կարդացեք 1 Նեփի 10.4–6 և ձեր օրագ-
րում նշեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

• Ըստ Լեքիի մարգարեության, ե՞րբ պետք է Մե-
սիան՝ Փրկիչը գար:

• Լեքիի խոսքերով, ի՞նչ կպատահի նրանց հետ, 
ովքեր չեն «ապավինում այս Քավչին»:

1 Նեփի 10.17–11.6
Նեփին ցանկանում է տեսնել, լսել և իմանալ այն նույն 
ճշմարտությունները, որոնք իր հայրը գիտեր
Դիտարկեք հետևյալ սցենարները և մտածեք, 
թե ինչպես մարդիկ, նույն իրավիճակներում 
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հայտնվելով, կարող են տարբեր փորձառություններ 
ունենալ. Երեք երիտասարդներ այցելում էին միև-
նույն եկեղեցի: Նրանցից մեկը մտածում էր, որ ժո-
ղովը ձանձրալի էր և ժամանակի կորուստ էր: Մյուսը 
մտածում էր, որ ժողովը լավն էր, բայց դրանից ոչինչ 
չսովորեց: Երորդը զգում էր Սուրբ Հոգով վեհացած և 
ստացավ անձնական ոգեշնչում և առաջնորդություն, 
բացի նրանից, ինչ ուսուցանվեց ժողովի ժամանակ:

Երբ դուք կարդաք 1 Նեփի 10.17–11:6, ուշադրու-
թյուն դարձրեք, թե ինչ արեց Նեփին, որը նրան 
թույլ տվեց ստանալ լրացուցիչ հայտնություն , 
բացի այն, ինչ իր հայրն էր ուսուցանել:

Կարդացեք 1 Նեփի 10.17, և ընդգծեք այն, թե ինչ 
զգաց Նեփին Լեքիի տեսիլքի մասին լսելուց հետո:

Կարդացեք 1 Նեփի 10.19, և գտեք այն արտահայ-
տությունը, որ ուսուցանում է, թե ինչպես են Աստծո 
հրաշքները տրվում մեզ:

Ըստ 1 Նեփի 10.19-ի, նրանք, ովքեր ջանասիրա-
բար փնտրում են, ստանում են Աստծո հրաշքները: 
Մտածեք, թե ինչ է նշանակում ջանասիրաբար 
փնտրելը:   
 

Նեփին ջանասիրաբար հայտնություն փնտրե-
լու հիանալի օրինակ էր: Կարդացեք 1 Նեփի 
10.17–19 և 11.1–6 և ներքոնշյալ աղյուսակի երեք 
թեմաներից՝ ցանկություններ, հավատք և խորհա-
տածում, ընտրեք երկուսը և ձեր պատասխանները 
համապատասխան հարցերի դիմաց գրեք աղյու-
սակի մեջ:

Ցանկություններ Ի՞նչ էր Նեփին ցանկանում իմանալ:  

Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս են մեր 
ցանկությունները ազդում հայտնություն 
ստանալու մեր կարողության վրա:  

Ի՞նչ եք ցանկանում իմանալ Աստծուց:  

Հավատք Որո՞նք են այն բաները, որոնց 
Նեփին հավատում էր և որոնք 
հայտնություններ բերեցին:  

Ինչպե՞ս են այս համոզմունքները 
ազդում հայտնություններ ստանալու 
մեր ունակության վրա:  

Դուք հավատո՞ւմ եք նրան, ինչ Տերը 
հայտնել է ձեզ:  

Խորհատածում 
(ինչ-որ 
բանի մասին 
խորապես 
մտածել, ձեր 
սիրտը և միտքը 
բացել Սուրբ 
Հոգու համար)

Ի՞նչ պատահեց, երբ Նեփին նստած 
խորհում էր (տես 1 Նեփի 11.1):  

Ձեր կարծիքով, խորհելը ինչպե՞ս 
կարող է բերել հայտնություն:  

Ինչ կարող եք անել՝ ձեր կյանքում 
ավետարանի մասին ավելի շատ 
խորհելու համար:  

Ամփոփեք Նեփիի փորձից ձեր սովորած ավետա-
րանի սկզբունքը և ավարտեք հետևյալ նախադասու-
թյունը. Աստված հայտնում է ճշմարտությունը 
բոլոր նրանց, ովքեր  
 .

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագ-
րում գրեք այս հարցերի պատասխաններից մեկը 

կամ երկուսը.

 ա. Ե՞րբ եք զգացել, որ Աստված պատասխանում է ձեր 
աղոթքներին կամ Հոգուց հուշումներ եք ունեցել՝ Աստծո կող-
մից օգնություն կամ առաջնորդություն փնտրելու ձեր ջանա-
սիրության արդյունքում:

 բ. Ո՞րն է Աստծուց ներշնչանք ստանալու եղանակներից 
մեկը, երբ դուք փնտրում եք ջանասիրաբար:

1 Նեփի 11.7–36
Նեփին Հիսուս Քրիստոսի բարեհաճության 
ականատեսն է
Նեփին իր տեսիլքի ժամանակ շարունակում 
է խորհել և փնտրել աստվածային առաջնոր-
դություն: Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերի ուղերձը 
և պարզաբանեք, թե, ըստ նրա, որն էր Նեփիի 
տեսիլքի գլխավոր իմաստը.

«Մեսիայի մասին մարգարեությունները տեղ են 
գտել Հին կտակարանում: Բայց Մորմոնի Գիրքը 
արձանագրում է այդ իրադարձության տեսիլքը, 
որին հավասար նկարագրություն չկա Հին Կտա-
կարանում:

Այն բանից հետո, երբ մարգարե Լեքին լքեց Երու-
սաղեմը, նա ունեցավ կենաց ծառի տեսիլքը: Նրա 
որդի Նեփին աղոթեց դրա իմաստը իմանալու 
համար: Պատասխանի ընթացքում նա ունեցավ 
Քրիստոսի հիշարժան տեսիքը:

Այդ տեսիլքում նա տեսավ.

 Կույսին, մի երեխա գրկած իր ձեռքերում,

 Նրան, ով կպատրաստեր ճանապարհը`— 
 Հովհաննես Մկրտիչին,

 Աստծո Որդու ծառայությունը,
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 Տասներկու ուրիշների, որոնք հետևում էին 
Մեսիային,

 Երկինքները բացված և հրեշտակները սպասա-
վորելիս նրանց,

 Մարդկանց բազմություններ, ովքեր օրհնվեցին և 
բժշկվեցին,

 Քրիստոսի խաչելությունը,

 Աշխարհի իմաստությունը և հպարտությունը, 
որ ընդդիմանում էին նրա աշխատանքին: (Տես 
1 Նեփի 11.14–36:)

«Այդ տեսիլքը Մորմոնի Գրքի կարևորագույն 
ուղերձն է» (“The Things of My Soul,” Ensign, May 
1986, 60–61):

Հրեշտակը օգնեց Նեփիին մեկնաբանել կենաց 
ծառի իմաստը, իսկ հետո հարցրեց «Իմացա՞ր 
իմաստը ծառի, որ հայրդ տեսել էր» (1 Նեփի 11.21): 
Վերանայեք ծառի իմաստը, ընդգծելով Նեփիի և 
հրեշտակի ծառի մասին օգտագործած արտահայ-
տությունները 1 Նեփի 11.21–24-ում:

Կարդացեք 1 Նեփի 11.16 և ընդգծեք Նեփիին ուղղ-
ված նախկին հարցը, որ տվել էր հրեշտակը: Դուք 
կարող եք գրել ձեր սուրբ գրություններում, որ բա-
րեհաճություն բառը նշանակում է կամովին իջնել 
բարձր դիրքից՝ օգնելու և օրհնելու ուրիշներին:

1 Նեփի 11.17-ում գտեք 
հրեշտակի հարցին 
Նեփիի պատասխանը: 
Ի՞նչ գիտեր Նեփին: 
Ի՞նչ նա չգիտեր: 
Նեփիի պատասխա-
նից հետո հրեշտակը 
ցույց տվեց, որ Հիսուս 
Քրիստոսի բարե-
հաճությունը դրսևո-
րում է Աստծո սերը 
մեր հանդեպ:

Բարեհաճություն բառի 
իմաստը հասկանա-
լուց հետո կարդացեք 
1 Նեփի 11.13–21, 
և կարդացեք Երեց 
Ջերալդ Ն. Լանդի 
հետևյալ մեջբերումը, 
ով այդ ժամանակ 

ծառայում էր որպես Յոթանասունական, և խոր-
հեք, թե ինչպես է Փրկչի ծնունդը ցույց տալիս իր 
սերը և իր ներողամտությունը մեր հանդեպ. « Ահա 
Հիսուսը` Աստվածագլխի անդամը, Հոր առաջնեկը, 
Արարիչը, Հին կտակարանի Եհովան, այժմ լքում է 
իր աստվածային և սուրբ կարգավիճակը, զրկելով 
իրեն բոլոր այդ փառքից և վեհությունից և մտնելով 
այդ փոքրիկ նորածնի մարմնի մեջ`անօգնական, 

Շատ կարևոր է ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնա-
սիրության ընթացքում 
սահմանումներ տալ բարդ 
բառերին: Դա կօգնի ձեզ 
ավելի լավ հասկանալ 
դրանք: Ստուգեք էջա-
տակի հղումները, օգտվեք 
բառարանից կամ կարծիք 
հարցրեք ծնողից կամ 
ուսուցչից, եթե հանդիպում 
եք անհասկանալի բառերի: 
Օգտակար կլինի գրել 
դրանց նշանակությունը ձեր 
սուրբ գրություններում:

Սահմանեք բարդ 
բառերը ամբողջովին կախված իր հորից և մորից: Որ Նա 

չի գա երկրի հոյակապ պալատների և մանուշա-
կագույնի [իշխանության նշան] մեջ փաթաթված 
և զարդերով շաղախված, բայց Նա կգա կայուն 
համեստ, որը կզարմացնի: Փոքրիկ հրաշք, որի 
մասին հրեշտակը կասի Նեփիին՝ «Նայիր և տես 
Աստծո բարեհաճությունը» (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation [1991], 16):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչ է ձեզ համար նշանակում, որ 

Հիսուս Քրիստոսը «կիջնի իր աստվածային գահից» («I Stand 
All Amazed», Hymns, no. 193) և նախաերկրային կյանքում Իր 
փառավոր կոչումից՝ ծնվելու համար որպես փոքրիկ երեխա:

Կարդացեք 1 Նեփի 11.27, և մտածեք, թե ինչպես 
է Փրկչի մկրտությունը նույնպես ցույց տալիս Նրա 
բարեհաճությունը: Չնայած Նա մեղավոր չէր, 
Նա մկրտվեց և ցույց տվեց Իր հնազանդությունը 
Աստծո օրենքներին: Մեզ օրինակ ցույց տալով, 
Նա նաև ցույց տվեց մեզ Իր սերը:

Կարդացեք 1 Նեփի 11.28–31, և մտածեք, թե ինչ-
պես է մյուսներին Հիսուս Քրիստոսի կյանքի ծա-
ռայությունը ցույց տալիս Նրա բարեհաճությունը: 
Ուշադրություն դարձրեք, թե ում Փրկիչը ծառայեց 
և բժշկեց:
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 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես է 1 Նեփի 11.28–31-ում 

ձեր կարդացածը ցույց տալիս Փրկչի սերը Իր ժողովրդի 
նկատմամբ: Ձեր կարծիքով, ինչպես է մեր օրերում այս 
ամենը կապված ձեր հանդեպ Նրա սիրո հետ:

Կարդացեք 1 Նեփի 11.32–33, և խորհեք, թե Հիսուս 
Քրիստոսի խաչելությունը ինչպես է ցույց տալիս 
Նրա բարեհաճությունը: Կարդացեք Երեց Ըրլ 
Ս. Թինջեյի հետևյալ ուղերձը, ով այդ ժամանակ 
ծառայում էր Յոթանասունի նախագահությունում, 
և տեսեք, թե, նրա խոսքերով, ինչպես է Քրիստոսի 
Քավությունը ցույց տալիս Նրա սերը և օրհնում ձեզ.

«Որպես այն մեկը, ով ընտրված էր Քավության պա-
հանջները բավարարելու, Հիսուս Քրիստոսը իջավ 
. . . որպեսզի գայթակղվեր, փորձվեր, ծաղր ու 
ծանակի ենթարկվեր, դատվեր և խաչվեր, չնայած 
Նա իշխանություն ուներ խուսափելու նման ներ-
գործություններից:

«Նախագահ Ջոն Թեյլորը նկարագրել 
է Քրիստոսի ներողամտությունը այս 
հիանալի բառերով. «Դա անհրաժեշտ 
էր, որ Նա իջներ բոլոր բաներից 
ներքև, որպեսզի Նա կարողանար 
բարձրացնել ուրիշներին բոլոր 
բաներից վեր . . .» [The Mediation and 

Atonement (1882), 144]:

Քրիստոսի տառապանքները Գեթսեմանիի 
պարտեզում մարմնավորում են Քրիստոսի ամե-
նահրաշալի հատկանիշը`Նրա կատարյալ սերը: 
Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Նա իսկապես 
սիրում է բոլորիս: . . .

Քավությունը մի իրադարձություն է, որը թույլ է 
տալիս մեզ հաշտվել Աստծո հետ: . . . Ընտանիքի 
առումով, դա նշանակում է միավորվել իրար հետ 
և Աստծո հետ ու Նրա Որդի`Հիսուս Քրիստոսի 
հետ: Դա նշանակում է, որ բաժանումից եկող 
տխրությունը կդառնա ուրախություն՝ վերամիա-
վորման միջոցով» (“The Great Plan of Happiness,” 
Ensign կամ Liahona, May 2006, 73–74):

Հիսուս Քրիստոսի քավությունը Նրա բարեհաճու-
թյան կարևոր մասն էր և մեր հանդեպ նրա մեծ 
սիրո արտահայտումն էր:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի բարե-

հաճությունը ազդել Նրա հանդեպ ձեր սիրո և զգացմունք-
ների վրա:

Վերջացրեք այսօրվա ուսուցումը երգելով, լսե-
լով կամ կարդալով «I Stand All Amazed» (Hymns, 
no. 193) օրհներգի բառերը: Ուշադրություն դար-
ձրեք այն արտահայտություններին, որոնք ար-
տահայտում են ձեր այսօրվա սովորածը: Խորհեք, 

թե ինչու են Հիսուս Քրիստոսի Քավության օրհնու-
թյունները «ամենաբաղձալին» և «ամենահաճելին» 
ձեզ համար (տես 1 Նեփի 11.22–23): Նեփիի նման, 
եթե դուք ջանասիրաբար փնտրեք հասկանալ 
հայտնության միջոցով, դուք ավելի կմոտեցվեք 
Տիրոջը և կզգաք Նրա զոհաբերության զորու-
թյունը ձեր կյանքում և այն ուրախությունը, որը 
այն բերում է:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 10–11 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 3. ՕՐ 4

1 Նեփի 12–14
Նախաբան

Նեփիի տեսիլքի գրառումը, որը սկասվում է 
1 Նեփի 11-ով, շարունակվում է 1 Նեփի 12–14-ում: 
Իր տեսիլքում Նեփին տեսավ ահավոր ողբերգու-
թյուններ, որնց թվում էր իր սերնդի ամբողջական 
կործանումը: Նա տեսավ ամբարիշտներին, ով-
քեր Աստվածաշնչի պարզ և արժեքավոր մասեր 
կորցնում էին, որի արդյունքում շատերը հոգեպես 
սայթաքում էին: Սակայն Նեփիի տեսիլքը նաև 
նրանց ապագայի նկատմամբ մեծ հույս էր տալիս: 
Նա տեսավ Կոլումբոսին և Ամերիկայի գաղութա-
ցումը: Նա տեսավ, որ Աստված ուղի կնախապատ-
րաստեր ավետարանի վերականգնման համար, 
այդ թվում՝ նաև վերականգնելով շատ պարզ ու 
արժեքավոր ճշմարտություններ, որոնք կորցվել 
էին: Նեփին տեսավ, թե ինչպես վերջին օրերում 
Տերը կօգնի և կպաշտպանի նրանց, ովքեր արդա-
րամիտ են ապրել: Երբ ուսումնասիրեք 1 Նեփի 
12–14-ը, խորհեք ձեր կյանքում Մորմոնի Գրքի 
պարզ և վերջին օրերի այլ սուրբ գրությունների 
արժեքավոր բաների կարևորության մասին: Եթե 
դուք ձգտեք ապրել արդարամիտ և պատվեք 
Աստծո հետ կապած ձեր ուխտերը, դուք նույնպես 
կարող եք հաղթել չարին:
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1 Նեփի 12
Նեփին տեսնում է Նեփիացիների և Լամանացիների 
ապագան
1 Նեփի 12-ում Նեփին նկարագրում է, թե ինչ էր նա 
տեսել իր սերունդների ապագայի վերաբերյալ և 
թե ինչպես նրանք կներգործվեն խավարի մեգի և 
մեծ ու ընդարձակ շենքի ազդեցությունից: Նա օգ-
տագործում է սերունդներ բառը, որը վերաբերվում 
է իր ժառանգներին:

Նեփին տեսավ, որ իր ժառանգներից ոմանք 
կընդունեն Քավության օրհնությունները: Սակայն, 
նա տեսավ նաև, որ իր սերունդները կկործանվեն 
Լամանացիների կողմից: Կարդացեք 1 Նեփի 12.19 
և ընդգծեք պատճառները, թե ինչու Նեփիացիները 
կործանվեցին: Մտածեք, թե ինչպես դուք կարող 
եք պաշտպանվել հպարտությունից և հեռու մնալ 
դևի գայթակղություններից:

1 Նեփի 13.1–9
Նեփին տեսավ մեծ և պիղծ եկեղեցին
Շրջանի մեջ առեք հետևյալ մարզաձևերից մեկը, 
որոնց դուք մասնակցել կամ որոնք դիտել եք, և 
ավելացրեք այլ մարզաձևերը, որոնց դուք մաս-
նակցել կամ որոնք դիտել եք:

Ֆուտբոլ

Կրիկետ

Բասկետբոլ

Բեյսբոլ

Սեղանի թենիս

Մեծ թենիս

Ռեգբի

Հոկեյ

Վոլեյբոլ

Ամերիկյան ֆուտբոլ

Պռոֆեսիոնալ սպորտում թիմերը հաճախ ուսում-
նասիրում են հակառակորդի նախկին խաղը 
և ռազմավարությունը՝ մինչև մրցակցությունը: 
Հակառակորդի նպատակը, մեթոդները և ռազմա-
վարությունը հասկանալը կարող է մեզ նախա-
պատրաստել պաշտպանվել նրանցից:

1 Նեփի 13-ում Նեփին նկարագրեց, թե ինչ է տեսել 
նրանց մասին, ովքեր վերջին օրերում դեմ կլինեն 
Աստծո Եկեղեցուն: Կարդացեք 1 Նեփի 13.1–6, 
և պարզեք, թե ինչի ստեղծումը տեսավ Նեփին 
հեթանոսների ազգերի մեջ, և թե ինչ ասաց այդ 
մասին հրեշտակը:

Այս «մեծ և պիղծ եկեղեցին», որը 
Նեփին տեսավ, իրենից չէր ներկա-
յացնում մեկ որոշակի խումբ, հավա-
քույթ կամ եկեղեցի: Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրուս 
Ռ. Մակքոնկին սահմանել է այն 

որպես «բոլոր . . .կազմակերպությունները անկախ 
անունից կամ գործունեությունից, . . . որոնք 

ստեղծված են մարդկանց հեռու պահել Աստծուց 
և Նրա օրենքներից, և այդպիսով՝ Աստծո թագա-
վորությունում իրենց փրկությունից» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 137–38): Դուք կարող եք 
Երեց Մակքոնկիի մեկնաբանությունը գրել 
1 Նեփի 13.4–6 հատվածի կողքին:

Կադացեք 1 Նեփի 13.8–9 և պարզեք մեծ և պիղծ 
եկեղեցու ցանկությունները և շարժառիթները:

 1. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Ի՞նչ եք 

կարծում, ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Սատանան կազմա-
կերպում է իր ուժերը, որպեսզի մեզ հեռու տանի Աստծուց և 
Նրա օրենքներից:

Երբ դուք ուսումնասիրեք 1 Նեփի 13, դուք կտես-
նեք, թե ինչ ձևով է մեծ և պիղծ եկեղեցին ցան-
կանում կործանել նրանց, ովքեր փնտրում էին 
Փրկչին:

1 Նեփի 13.10–42
Նեփին տեսավ հեթանոսներին Աստվածաշնչի, Մորմոնի 
Գրքի և վերջին օրերի այլ սուրբ գրությունների հետ:
Մեծ և պիղծ եկեղեցու հետևանքների հետ պայքա-
րելու համար Տերն ուղի էր նախապատրաստել Իր 
ավետարանի վերականգնման համար: 1 Նեփի 13-
ում տեսավ այնպիսի իրադարձություններ, ինչպի-
սիք են Կոլումբոսի և ուխտավորների խոստումի 
երկիր գալը, քանի որ «Աստծո Հոգին . . . վայր 
իջավ ու ներգործեց նրանց վրա» (տես 1 Նեփի 
13.12–13): Նա նաև տեսավ Ամերիկայի անկախու-
թյան պատերազմը, երբ «հեթանոսները, որոնք 
դուրս էին եկել գերությունից», կռվեցին արյունա-
կից հեթանոսների դեմ, որոնք «ի մի էին հավաքվել 
. . . ճակատամարտելու նրանց դեմ», բայց նրանք 
«ազատվել էին Աստծո զորությամբ, բոլոր մյուս 
ազգերի ձեռքից» (տես 1 Նեփի 13.16–19):
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Կարդացեք 1 Նեփի 13.20–23 և տեսեք, թե վաղ հե-
թանոսական գաղութատերերը խոստումի երկրում 
ինչ գիրք ունեին, որը տեսավ Նեփին:

Գրեք «Աստվածաշունչ» ձեր սուրբ գրություններում՝ 
1 Նեփի 13.20 հատվածի կողքին: Նեփին բացատ-
րել է, որ Աստվածաշունչը կունենա «մեծ արժեք» 
մեզ համար (1 Նեփի 13.23) և երբ այն ի սկզբանե 
գրված է եղել, «այն պարունակում էր Տիրոջ ավե-
տարանի լրիվությունը» (1 Նեփի 13.24): Օգտա-
գործեք 1 Նեփի 13.26–27, 29, որպեսզի լրացնեք 
հետևյալ ամփոփման բացթողումները.

Մեծ և պիղծ եկեղեցին հանել է «շատ մասեր, 
որոնք -------------------- ամենա --------------------նաև 
բազմաթիվ -------------------- և նրանք հանել են 
Տիրոջ » Աստվածաշնչից (1 Նեփի 13.26): Նրանք 
արել են այս բաները -------------------- . . . ճշմարիտ 
ուղիները, որ նրանք կարողանան -------------------- 
աչքերը և -------------------- սրտերը մարդկանց 
զավակների» (1 Նեփի 13.27): Այդ բաների 
պատճառով, որոնք հանվել են «շատ-շատերը 
--------------------» (1 Նեփի 13.29):

Այն բանից հետո, երբ կլրացնեք բաց թողնված 
տեղերը, կրկին կարդացեք վերոնշյալը:

 Մեծ և պիղծ եկեղեցու նպատակներից մեկն է՝ 
«խեղաթյուրել Տիրոջ ճշմարիտ ուղիները» (1 Նեփի 
13.27), հանելով շատ պարզ ու արժեքավոր ճշմար-
տություններ: «Խեղաթյուրել» նշանակում է ստիպել 
հրաժարվել կամ շեղել ճշմարտությունից: Մտածեք 
«Տիրոջ ճշմարիտ ուղիներից» հրաժարվելու կամ 
շեղվելու բացասական հետևանքների մասին:

Պատասխանեք հետևյալ հարցերին 
օգտագործելով ձեր սուրբ գրությունները.

• Համաձայն 1 Նեփի 13.34-ի, Տերը ի՞նչ ի հայտ 
կբերի իր ողորմածության շնորհիվ: (Օգտակար 
է իմանալ, որ «Գառը» վերաբերվում է Փրկչին՝ 
Հիսուս Քրիստոսին:)   
 

• 1 Նեփի 13.35–36-ում, Փրկչի խոսքերով, ի՞նչ 
կթաքցվի՝ հեթանոսներին ի հայտ գալու համար:  
  
 

• 1 Նեփի 13.36-ում, հրեշտակի խոսքերով, ի՞նչ է 
գրված հիշատակարանում, որը թաքցված է Մո-
րոմոնի գրքում:   
 

• Բացի Մորմոնի Գրքից, ի՞նչ «ուրիշ» գրքերի մասին 
կարող է խոսվել 1 Նեփի 13.39-ում:   
 

Կարդացեք 1 Նեփի 13.40–41 և ընդգծեք այն 
մասերը, որտեղ խոսվում է, թե Մորմոնի Գիրքը և 
այս «ուրիշ» գրքերը ինչ ի հայտ կդարձնեն մարդ-
կությանը: Կարևոր է ուշադրություն դարձնել, որ 
մենք պետք է գանք դեպի Փրկիչը «համաձայն այն 
խոսքերի, որոնք կհաստատվեն Գառի բերանով» 
(1 Նեփի 13.41)—:

Նեփիի տեսիլքի այս հատվածից, մենք իմանում 
ենք, որ Մորմոնի Գիրքը և վերջին օրերի սուրբ 
գրությունները վերականգնել են պարզ և 
արժեքավոր ճշմարտություններ, որոնք մեզ 
օգնել են հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը 
Աստծո Որդին է, և թե ինչպես կարող ենք գալ 
դեպի Նա:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին.

 ա. Ինչպե՞ս են Մորմոնի Գրքի և վերջին օրերի այլ սուրբ 
գրությունների պարզ և արժեքավոր ճշմարտությունները ազ-
դել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր վկայության վրա:

 բ. Ինչպե՞ս են դրանք օգնել ձեզ հասկանալ և ապրել Նրա 
ավետարանով:

Ժամանակ հատկացրեք 
գնահատելու համար, 
թե որքանով է սուրբ 
գրությունների ձեր 
ուսումնասիրությունն 
օգնում ձեզ մոտենալ 
Փրկչին:

1 Նեփի 14.1–17
Նեփին տեսնում է 
պատերազմ մեծ և պիղծ 
եկեղեցու և Աստծո Գառի 
Եկեղեցու միջև:
1 Նեփի 14-ում մենք 
կարդում ենք մեծ ու 
պիղծ եկեղեցու և 
Աստծո Գառի Եկեղեցու 
միջև տեղի ունեցած պատերազմի մասին: Կարդա-
ցեք 1 Նեփի 14.10–13 և տեսեք, թե որ կողմն ուներ 
ավելի շատ մարդ: Ուշադրություն դարձրեք 1 Նեփի 
1412-ում, թե ինչու Գառի Եկեղեցու թվաքանակը 
քիչ է, և ինչու մեծ ու պիղծ եկեղեցին կարողացավ 
հավաքել այդքան մեծ բազմություն:

Ինչպե՞ս կզգաք, եթե դուք պատերազմում թվով 
շատ լինեք: Կարդացեք 1 Նեփի 14.14 և ըդգծեք 
այն արտահայտությունները, որոնք ցույց են 
տալիս օգնությունը, որը «Գառի եկեղեցու սրբերը» 
և «Տիրոջ ուխտյալ ժողովուրդը» կստանան դևի դեմ 
պատերազմի ժամանակ:

Սուրբ գրությունների մասին 
ձեր մտքերը գրելիս բավա-
րար ժամանակ ձեզ տրա-
մադրեք: Չնայած նրան, 
որ փորձում եք ավարտել 
հանձնարարությունը, 
ուշադիր խորհեք հարցի 
շուրջ: Որոշ հարցեր պա-
հանջում են ժամանակ՝ լավ 
պատասխանելու համար: 
Գրելիս փնտրեք Սուրբ Հոգու 
առաջնորդությունը:

Սուրբ գրությունների 
ձեր մտքերը գրի առեք



36

Կարևորագույն ավետարանի մի սկզբունք, որն 
ուսուցանվում է 1 Նեփի 14.1–17–ում, այն է, որ եթե 
մենք ապրում ենք արդար և պահում մեր ուխ-
տերը, ապա Աստծո զորությունը կօգնի մեզ 
հաղթել դևին:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք կարճ պարբերություն, բացատրելով, 

թե ինպես է «Տիրոջ ուխտյալ ժողովրդից» լինելով և «զինված 
լինելով արդարությամբ» (ապրելով արդար), օգնել հաղթա-
նակել գայթակղությունների դեմ, որոնք կարող էին հեռացնել 
ձեզ Աստծուց և Նրա օրենքներից:

Նեփին տեսավ, որ վերջին օրերում նրանք ովքեր 
աջակցում էին մեծ և պիղծ եկեղեցուն, կմատնվեն 
«լիակատար կործանման» (1 Նեփի 14.3): Կարող 
եք համոզված լինել, որ Աստծո թագավորությունը 
կհաղթանակի վերջին օրերում:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 12–14 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ. 

ՄԱՍ 4. ՕՐ 1

1 Նեփի 15
Նախաբան

1 Նեփի 15-ում դուք կտեսնեք հակադրություն` անձ-
նական հայտնություն ստանալու Նեփիի ջանասեր 
ջանքերի և իր եղբայրների անհավատ ջանքերի 
միջև: Այս գլուխը կարդալիս խորհեք Տիրոջ կողմից 
պատասխաններ և առաջնորդություն ստանալու 
համար ձեր կատարած ջանքերի մասին:

1 Նեփի 15.1–11
Նեփիի եղբայրները բողոքում են, որ չե հասկանում 
Լեքիի տեսիլքը
Շատ բաներ պահանջում են ջանքեր մեր կողմից 
նախքան մենք կկարողանանք վայելել պտուղները: 
Մտածեքմի իրադարձության մասին, որին մաս-
նակցել եք, —օրինակ՝ դպրոցական աշխատանքը, 
երաժշտական գործիքներով նվագելը, կամ մարմ-
նամարզությունը, և խորհեք ձեր ներդրած ջանքերի 
և արդյունքների մասին: Նման օրինաչոփություն 

գտեք 1 Նեփի 15-ում: Ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչպես է ջանքեր ներդնելը կապված հոգևոր 
ճշմարտություններ սովորելու և Տիրոջից հայտնու-
թյուն ստանալու հետ:

Իր հոր տեսիլքը և ուսմունքները հասկանալու, իսկ 
հետո իր անձնական հայտնությունը ստանալու 
համար ջանասիրաբար աղոթելուց հետո Նեփին 
վերադառնում է իր հոր վրանը: Այնտեղ նա գտնում 
է իր եղբայրներին իրար հետ վիճելուց: Ուսումնա-
սիրեք 1 Նեփի 15.1–3 և պարզեք, թե ինչ էին նրանք 
քննարկում:

1 Նեփի 15.6–7-ում ընդգծեք, թե ինչն էր անհանգս-
տացնում Նեփիի եղբայրներին, որը վեճի պատ-
ճառ էր հանդիսացել: Համաձայն 1 Նեփի 15.3-ի, 
ինչո՞ւ էր նրանց համար այդքան դժվար Լեքիի 
ուսմունքները հասկանալը:   
 

Կարդացեք 1 Նեփի 15.8 և ընդգծեք այն հարցը, 
որը Նեփին տվեց իր եղբայրներին: Ինչո՞ւ էր այդ 
հարցադրումը տրամաբանական Նեփիի համար 
այն բանից հետո, ինչ նա տարավ:

Ընդգծեք եղբայրների պատասխանը 1 Նեփի 
15.9-ում: Հատվածի մեջ համար բառը նշանակում 
է քանի որ Այլ կերպ ասած, Նեփիի եղբայրները 
բացատրեցին. «Մենք Տիրոջը չենք հարցրել, քանի 
որ նա մեզ հետ չի խոսել»:

 1. Պատկերացրեք, թե դուք ունեք ընկեր, ով չի հարց-
նում Տիրոջը առաջնորդության համար, որովհետև նա 

չի հավատում, որ Նա կպատասխանի: Ուսումնասիրեք 
1 Նեփի 15.11 և խորհեք իր եղբայրներին տված Նեփիի պա-
տասխանի շուրջ՝ Տիրոջից պատասխաններ ստանալու վե-
րաբերյալ: Այնուհետև, ձեր սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության օրագրում գրեք խրախուսիչ նամակ ձեր 
ընկերոջը, հրավիրելով նրան հավատքով դիմել Աստծուն: 
Նամակում կիսվեք Նեփիի խորհրդով և աղոթքի մասին ձեր 
անձնական զգացմունքներով: 

Ավետարանի մեկ սկզբունք, որ կարող ենք սովո-
րել Նեփիի և իր եղբայրների գործողություններից, 
այն է, որ եթե մենք հարցնում ենք Տիրոջը 
հավատքով և հնազանդվում ենք Նրա պատ-
վիրաններին, ապա մենք պատրաստ կլինենք 
ստանալ մեծ առաջնորդություն ու հայտնու-
թյուն Նրանից: 

 2. Նշված հարցերից ընտրեք մեկը և պատասխանեք 
սուրբ գրությունների ձեր օրագրում.

 ա. Ի՞նչ կասեիք Եկեղեցու նոր անդամին հասկանալու հա-
մար, թե մեզանից ինչ է պահանջվում Տիրոջ կողմից ուսու-
ցանվելու և առաջնորդվելու համար:
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 բ. Ինչպե՞ս են հոգևոր ճշմարտություններ սովորելու և Տիրոջ 
առաջնորդությունը փնտրելու ջանքերը ազդել Հոգին զգալու 
և ավետարանը հասկանալու ձեր ունակության վրա:

Հաջորդ օրվա ընթացքում վերը նշված հանձնա-
րարությամբ կիսվեք ծնողի, ընտանիքի այլ ան-
դամի, Եկեղեցու ղեկավարի կամ ուսուցչի հետ: 
Այդ անելիս հրավիրեք նրան կիսվել ձեզ հետ իր 
փորձառությամբ, երբ Երկնային Հոր օգնությունը 
և առաջնորդությունը ստանալու համար ջանք և 
հավատք է ներդրել:

1 Նեփի 15.12–20
Նեփին բացատրում է Իսրայելի ցրումը և հավաքումը
Նեփիի եղբայրները շփոթված էին ձիթենու և հե-
թանոսների մասին Լեքիի մարգարեությամբ և ուս-
մունքներով (տես՝ 1 Նեփի 15.7, տես նաև 1 Նեփի 
10.12–15): Նեփին բացատրեց, որ ձիթենու բնական 
ճյուղերի ցրվելը խորհրդանշում է Իսրայելի տան 
ֆիզիկական և հոգևոր ցրումը (Աստված ուխտում է 
ժողովրդին)՝ նրանց անհնազանդության պատճա-
ռով: Այդ պառակտված վիճակում, նրանք կորցրել 
էին ավետարանի մասին գիտելիքը, նաև իրենց 
ինքնությունը, որպես Իսրայելի տան անդամներ: 
Վերջին օրերում Իսրայելի տան հավաքման մի 
մասն է կազմում այն, որ մարդիկ ամբողջ աշխար-
հով մեկ կընդունեն վերականգնված ավետարանը 
և կհասկանան, որ Տիրոջ ուխտյալ ժողովուրդն են 
(տես 1 Նեփի 15.14–15):

Կարդացեք 1 Նեփի 15.14 և նշեք, թե վերջին օրե-
րում ինչ կնշանակի Իսրայելի ցրվելը:

Նեփին ուսուցանել է, որ նրանք ովքեր միանում 
են Եկեղեցուն, կարծես, պատվաստվում են «իս-
կական ձիթենուն» (1 Նեփի 15.16): Նա նաև ասաց, 
որ ինչպես Իսրայելի ցրումը, այս հավաքումը կամ 
պատվաստումը կգա «հեթանոսների միջոցով» 
(1 Նեփի 15.17): Օգտակար կլինի հասկանալ, որ 
«սուրբ գրություններում հեթանոսներ բառն ունի 
տարբեր նշանակություններ: Երբեմն, դրանով 
բնորոշում են ոչ Իսրաելական ծագում ունեցող 
անձանց, երբեմն՝ ոչ հրեական ծագում ունեցող, 
իսկ երբեմն՝ ազգերին, որոնք ավետարան չունեն, 
նույնիսկ եթե Իսրաելացիների արյուն կա նրանց 
մեջ: Այս վերջին մեկնաբանումը ավելի հատկան-
շական է Մորմոնի Գրքում օգտագործված բառին» 
(Սուրբ գրությունների ողղեցույց, «Հեթանոսներ», 
scriptures.lds.org):

Տերը պահում է Իր խոստումները և հիշում է Իր զա-
վակների հետ կապած ուխտերը: Նա ցանկանում 
է, որ Իր բոլոր զավակները ստանան հավերժա-
կան ավետարանի օրհնությունները (տես 1 Նեփի 
15.18): Ձեր ընկերների և ընտանիքի հետ ավե-
տարանով կիսվելու ձեր ջանքերը և պատվավոր 

միսիա ծառայելու ձեր պարտավորվածությունը 
օգնում են իրականացնել Լեքիի մարգարեությունը:

1 Նեփի 15.21–36
Նեփին իր անձնական փորձից պատասխանում է Լեքիի 
տեսիլքի վերաբերյալ իր եղբայրների հարցերին:
1 Նեփի 15 գլխի մնացած մասը վերաբերում է 
Լեքիի երազի մասին Նեփիի եղբայրների հար-
ցերին: Նրանք հարցնում էին. «Ի՞նչ է նշանակում 
երկաթյա ձողը, որը տեսել էր մեր հայրը, որը 
տանում էր դեպի ծառը»:1 Նեփի 15.23 Կարդացեք 
Նեփիի պատասխանը 1 Նեփի 15.24–25-ում և գտեք 
օրհնությունները, որոնք խոստացվում են նրանց, 
ովքեր ջանասիրաբար ականջ են դնում է Աստծո 
խոսքին: Աստծո խոսքի զորության մասին Նախա-
գահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի հետևյալ ուղերձի մեջ 
ընդգծեք այն արտահայտությունները, որոնք նման 
են Նեփիի ուսուցանածին.

• «Աստծո խոսքը մեզ ոչ միայն կտանի դեպի 
պտուղը, որը բաղձալի է բոլորից առավել, այլ 
Աստծո խոսքի մեջ և Աստծո խոսքով մենք կարող 
են գտնել ուժ՝ դիմակայեու գայթակղությանը, 
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ուժ՝ խափանելու Սատանայի և նրա համախոհ-
ների աշխատանքը:

• Աստծո խոսքը . . . ունի զորություն՝ ամրապնդե-
լու սրբերին և զինելու նրանց Հոգով, որպեսզի 
նրանք կարողանան դիմակայել չարին, գործել 
բարիք և գտնել ուրախություն այս կյանքում:

• Արդարակեցության մեջ առաջանալը, 
խաբեությունից խույս տալը և գայթակղությանը 
դիմակայելը, մեր առօրյա կյանքում 
առաջնորդություն ստանալը, հոգին 
ապաքինելը` սրանք միայն մի քանիսն են 
Տիրոջ խոստումներից, որոնք տրվել են նրանց, 
ովքեր կընդունեն Նրա խոսքը: Որքան էլ 
ջանասեր լինենք այլ ոլորտներում, որոշակի 
օրհնություններ կարելի է գտնել միայն սուրբ 
գրություններում, միայն գալով դեպի Տիրոջ 
խոսքը և կայուն մնալով խավարի մեգի միջով 
դեպի կենաց ծառը մեր ճանապարհին» (“The 
Power of the Word,” Ensign, May 1986, 80, 82):

Շատ կարևոր է, որ մենք պահենք Աստծո խոսքը՝ 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության, աղոթքի 
և ներշնչված մարգարեներին լսելու միջոցով:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք մի թռուցիկ, որը խթանում է Աստծո 

խոսքը: Չմոռանաք ներառել այն օրհնությունները, որոնք Նե-
փին խոստացավ նրանց, ովքեր ամուր կբռնեն Աստծո խոս-
քից: Դուք կարող եք նաև թվարկել աղբյուրները, որտեղ 
կարելի է գտնել Աստծո խոսքի մասին:

Գրեք հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ գրություննե-
րում 1 Նեփի 15.24–25-ի կողքին. Ամեն օր Աստծո 
խոսքն ուսումնասիրելը և դրան հետևելը 
ամրացնում է մեզ Սատանայի գայթակղու-
թյունների դեմ: 

 4. Ուժեղացնելու համար ձեր վկայությունը այս 
սկզբունքի վերաբերյալ, սուրբ գրությունների ուսում-

նասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ մեկ 
կամ երկու հարցերին.

 ա. Սուրբ գրությունների անձնական ուսումնասիրության ըն-
թացքում ի՞նչ փորձառություն եք ունեցել, որն օգնել է ձեզ 
հասկանալ, որ այդ սկզբունքը ճշմարիտ է:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, որ այդ սկզբունքը ճշմարիտ է:

Լեքիի երազում նրանք, ովքեր ամուր բռնել էին եր-
կաթյա ձողը, ապահով հասնում են կենաց ծառին 
խավարի մեգի միջոցով: 1 Նեփի 15.26-ում Նեփիի 
եղբայրները խնդրեցին նրան բացատրել կենաց 
ծառին մոտ գտնվող գետի իմաստը: 1 Նեփի 
15.27–29-ում գտեք, թե ինչ էր գետը խորհրդանշում:

Կարդացեք 2 Նեփի 15.32–36: Ինչո՞ւ էին Նեփիի 
եղբայրները մտահոգված այս ուսմունքներով:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Լեքիի երազի և Նեփիի մեկնաբանության ո՞ր հատվածնե-
րում է երևում Աստծո սերը և մտահոգությունը Նեփիի եղ-
բայրների նկատմամբ:

 բ. Ինչպե՞ս եք տեսնում Աստծո սերը և մտահոգությունը ձեր 
հանդեպ 1 Նեփի 15 հատվածում:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 15 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 4. ՕՐ 2

1 Նեփի 16
Նախաբան

Զգալով Նեփիի խոսքերի զորությունը, նրա եղ-
բայրները խոնարհեցրին իրենց Տիրոջ առաջ: Երբ 
ընտանիքը ճանապարհորդում էր անապատով, 
Տերը տվեց նրանց Լիահոնան, որն առաջնորդում 
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է նրանց երթուղին: Ճանապարհորդության ըն-
թացքում ընտանիքը հանդիպեց շատ դժվարու-
թյունների, որոնց թվում էին նրանց աղեղների 
ամրության կորուստը, Նեփիի աղեղի կոտրվելը, 
որ սահմանափակեց ուտելիքի հայթայթումը: Մինչ 
ընտանիքի բոլոր անդամները տրտնջում էին այս 
կորուստի պատճառով, Նեփին պատրաստեց 
նոր աղեղ և փնտրեց Տիրոջ խորհուրդը, թե ուր 
գնար ուտելիք հայթայթելու: 1 Նեփի 16-ի ուսում-
նասիրումը կտա ձեզ հնարավորություն մտածել, 
թե ինչպես արձագանքել թե դժբախտությանը, 
թե՝ ուղղմանը: Ինչպես Տերն առաջնորդեց Լեքիի 
ընտանիքին իրենց դժվարությունների մեջ, Նա 
կառաջնորդի ձեզ ձեր կյանքի դժվարությունների 
ժամանակ, եթե դուք խոնարհաբար փնտրեք և 
հետևեք Նրա խորհրդին:

1 Նեփի 16.1–6
Նեփին պատասխանում է եղբայրների տրտնջոցին
Դուք երբրևէ տեսե՞լ եք, թե ինչպես են ինչ-որ մե-
կին ուղղել կամ կշտամբել անկարգության համար: 
Ինչպե՞ս է այդ մարդն արձագանքել:

Լամանը և Լեմուելը իրենց կշտամբված զգացին 
Նեփիի կողմից, երբ նա նրանց ուսուցանեց, որ 

ամբարիշտները կմերժվեն և չեն ճաշակի կենաց 
ծառից (տես 1 Նեփի 15.36–16:1): Կարդացեք 
1 Նեփի 16.1–2 և ընդգծեք, թե, Նեփիի խոսքերով, 
ինչպե՞ս կարձագանքեն որոշ մարդիկ, լսելով այն 
ճշմարտությունը, որով նրանք չեն ապրում:

«Այն խոցում է նրանց հենց կենտրոնից» արտահայ-
տությունը նշանակում է, որ այն բացահայտում է 
նրանց մեղքը: Ի՞նչ եք կարծում, ինչ է նշանակում 
«մեղավորները կարծում են՝ճշմարտությունը խիստ 
է» արտահայտությունը:   
 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում թվեք մի քանի բան, որ դուք կարող եք անել 

հնազանդ մնալու համար, նույնիսկ, երբ ճշմարտությունը 
դժվար է լսել և «այն խոցում է [ձեզ] հենց կենտրոնից» 
(1 Նեփի 16.2): Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է որոշ երիտասարդների 
համար դժվար հնազանդ լինել որոշ ճշմարտությունների: 
Համեմատեք ձեր ցուցակը 1 Նեփի 16.3–4-ում Լամանին ու Լե-
մուելին Նեփիի ասած խոսքերի հետ:

Համաձայն 1 Նեփի 16.5-ի, ինչպե՞ս Լամանը ու 
Լեմուելը պատասխանեցին Նեփիի հրահանգ-
ներին: Ի՞նչ բառ կամ արտահայտություն է այս 
հատվածում նկարագրում այն, թե մենք ինչ պետք 
է անենք, երբ ճշմարտությունը խոցում է հենց 
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կենտրոնից: Այս հարցերի պատասխանների մա-
սին նշում արեք ձեր սուրբ գրություններում:

1 Նեփի 16.7–33
Լիահոնան առաջնորդում է Լեքիի ընտանիքին
Այս հարցաշարի հարցերին պատասխանեք 
ճիշտ (Ճ) կամ սխալ (Ս), շրջանի մեջ առնելով ձեր 
պատասխանները.

Ճ Ս Նեփին ամուսնացավ Իսմայելի ավագ 
աղջկա հետ:

Ճ Ս Լեքիին տրվեց կողմնացույցի նման մի 
գունդ, որը կոչվում էր Լիահոնա:

Ճ Ս Կլոր գունդը ուներ չորս սլաքներ, որոնք 
Լեքիին և իր ընտանիքին ցույց էին տալիս 
ուղղությունը:

Ճ Ս Այն բանից հետո, երբ Լեքիի ընտանիքը 
ստացավ գունդը, անապատում նրանց ճամ-
փորդությունը հեշտացավ:

Երբ դուք ուսումնասիրեք 1 Նեփի 16.7–10 և գլխի 
ամփոփումը, վերանայեք առաջին երեք հարցերի 
ձեր պատասխանները (տես նաև Ալմա 37.38): 
Կարդացեք 1 Նեփի 16.17–19, որպեսզի իմանաք, 
թե արդյոք ճիշտ եք պատասխանել բոլոր չորս 
հարցերին: (Ճիշտ պատասխանները այս դասի 
վերջում են:)

Նույնիսկ հնազանդ լինելու դեպքում մենք կհանդի-
պենք փորձությունների: Մեր հանդիպած փորձու-
թյուններից շատերը մեր սխալ ընտրությունների 
արդյունքը չեն: Ավելի շուտ դրանք պատահում են 
որպես մեր մահկանացու կյանքի բնականոն ար-
դյունք, սակայն մեզ հնարավորություն են տալիս 
սովորելու և աճելու մեր մահկանացու ճամփորդու-
թյան ընթացքում այնպես, ինչպես Փրկիչն արեց 
(տես ՎևՈւ 122.7–8): Մեր կյանքի փորձություննե-
րից մեկն այն է, թե մենք ինչպես ենք արձագան-
քում այդ փորձառություններին:

Հիմնվելով գնդի Նեփիի նկարագրության վրա 
1 Նեփի 16.10-ում, ինչպե՞ս կարող էր այսպիսի 
նվերը օգտակար լինել Լեքիի և իր ընտանիքի հա-
մար, երբ նրանք ճամփորդում էին դեպի խոստումի 
երկիր: Գտեք և նշեք, թե ինչպես էր Լիահոնան 
օգնում Լեքիի ընտանիքին 1 Նեփի 16.16-ում:

Ուսումնասիրեք 1 Նեփի 16.20–22 և պարզեք, թե 
ինչպե՞ս արձագանքեցին Լեքիի ընտանիքի որոշ 
անդամներ, երբ Նեփին կոտրեց իր աղեղը: Ու-
սումնասիրեք 1 Նեփի 16.23–25, 30–32, փնտրելով 
Նեփիի արձագանքը այս փորձությանը: Ինչպիսի՞ 
ազդեցություն ունեցավ իր արձագանքը նրա ըն-
տանիքի վրա:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ սո-

վորեցիք, համեմատելով Նեփիի և իր ընտանիքի տա-
րաբնույթ արձագանքները միևնույն փորձությանը:

Բողոքելու փոխարեն, Նեփին պատրաստեց նոր 
աղեղ և հետո փնտրեց առաջնորդություն՝ իմանա-
լու համար, թե որտեղ հայթայթեր ուտելիք: Նեփիի 
օրինակը ցույց է տալիս, որ, եթե մենք անենք 
ամեն հնարավորը և փնտրենք Տիրոջ առաջ-
նորդությունը, Նա կօգնի մեզ մեր դժվարին 
պահերին: 

Այս իրադարձությունների ընթացքում Տերը բա-
ցատրեց Լեքիին, թե ինչպես է Լիահոնան աշ-
խատում: 1 Նեփի 16.26–29-ում փնտրեք այն, ինչ 
պահանջվում էր Տիրոջը Լիահոնայի միջոցով 
Լեքիի ընտանիքին առաջնորդելու համար:

 3. Պատկերացրեք, թե դուք ուսուցանում եք երեխա-
յին Լիահոնայի մասին: Սուրբ գրությունների ուսում-

նասիրության ձեր օրագրում պարզ ձևով բացատրեք, թե 
ինչպես էր Լիահոնան առաջնորդում Լեքիի ընտանիքին և 
ինչ պետք է նրանք անեին, որպեսզի այն շարունակեր 
առաջնորդել իրենց:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս 

Լիահոնան ցույց տվեց մեզ, որ «փոքր միջոցներով Տերը 
կարող է առաջ բերել մեծ բաներ» (1 Նեփի 16.29):

Ինչպես Լեքիի ժողովրդին, Տերը ձեզ տրամադրել 
է բազմաթիվ պարգևներ՝ օգնելու համար ստա-
նալ անձնական առաջնորդություն: Կարդացեք 
հետևյալ երեք արտահայտությունները, որոնք վե-
րաբերվում են այս պարգևներից ոմանց, և խորհեք, 
թե ինչով է Տիրոջ այդ պարգևներից յուրաքան-
չյուրը նման Լիահոնային:

Հայրապետական օրհնություն

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը հայրապետական 
օրհնությունը կոչել է անձնական Լիահոնա.

«Այդ նույն Տերը, ով Լեքիին տվեց 
Լիահոնա, այսօր ձեզ և ինձ տվել է մի 
հազվադեպ և արժեքավոր պարգև, 
որպեսզի ապահովի մեր կյանքի 
ուղղությունը, մեր անվտանգության 
համար ցույց տա վտանգները և 

ընդգծի անվտանգ ճանապարհը՝ ոչ դեպի խոս-
տումի երկիր, այլ՝ մեր երկնային տուն: Այդ պար-
գևը, որի մասին խոսում եմ, ձեր հայրապետական 
օրհնությունն է: Եկեղեցու յուրաքանչյուր արժանի 
անդամ իրավունք ունի ստանալ այդ անգին ու 
թանկարժեք գանձը: . . .

. . . Ձեր օրհնությունը չպետք է ծալել և պա-
հել: Այն չպետք է շրջանակի մեջ առած աչքի 
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ընկնող տեղում դնել կամ հրապարակել:Այլ այն 
պետք է կարդալ:Այն պետք է սիրել:Դրան պետք 
է հետևել:Ձեր հայրապետական օրհնությունը 
կառաջնորդի ձեզ մութ գիշերը: Այն կուղեկցի ձեզ 
կյանքի դժվարությունների ժամանակ: Ձեր հայրա-
պետական օրհնությունը ձեզ համար անձնական 
Լիահոնա է, որպեսզի ընդգծի և առաջնորդի ձեր 
ուղղին» (“Your Patriarchal Blessing: A Liahona of 
Light,” Ensign, Nov. 1986, 65–66):

Սուրբ գրությունները և մարգարեների խոսքերը

Երեց Վ. Ռոլֆ Քըրը, ով այդ ժամանակ 
ծառայում էր որպես Յոթանասունի 
անդամ, հաստատել է, որ Քրիստոսի և 
Նրա ծառաների խոսքերը հոգևոր 
Լիահոնա են. «Քրիստոսի խոսքերը 
յուրաքանչյուրիս համար կարող են 

լինել անձնական Լիահոնա, որը ցույց է տալիս մեր 
ճանապարհը: Եկեք ծույլ չլինենք, փնտրելով հեշտ 
ուղիներ: Եկեք Քրիստոսի խոսքերը հավատքով 
ընդունենք մեր սրտերում և մտքերում, ինչպես 
գրված են սուրբ գրություններում, ինչպես հնչում են 
կենդանի մարգարեների, տեսնողների և 
հայտնողների կողմից: Եկեք հավատքով և 
ջանասիրությամբ սնվենք Քրիստոսի խոսքերով, 
որպեսզի Քրիստոսի խոսքերը լինեն մեր հոգևոր 
Լիահոնան, ասելով մեզ այն բոլոր բաները, որ 
մենք պետք է անենք» (“The Words of Christ—Our 
Spiritual Liahona,” Ensign or Liahona, May 2004, 37):

Սուրբ Հոգի

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը համեմատել 
է Սուրբ Հոգին Լիահոնայի հետ. «Եթե 
մենք ձգտենք մեր վերաբերմունքը և 
գործողությունները 
համապատասխանեցնել 

արդարակեցությանը, ապա Սուրբ Հոգին մեր 
օրերում մեզ համար դառնում է Լեքիի և նրա 
ընտանիքի ժամանակների Լիահոնան: Լեքիի 
համար Լիահոնան աշխատեցնելու այդ նույն 
գործոնները նույն կերպ կհրավիրեն սուրբ Հոգուն 
մեր կյանք: Եվ այդ նույն գործոնները, որոնք 
հնում պատճառ էին հանդիսանում Լիահոնայի 
չաշխատելուն, մեր օրերում նույն կերպ վանում են 
Սուրբ Հոգին մեզանից» (“That We May Always 
Have His Spirit to Be with Us,” Ensign or Liahona, 
May 2006, 30):

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք երկու կամ երեք եղանակ, որոնցով 

հայրապետական օրհնությունը, սուրբ գրությունները և մար-
գարեների խոսքերը կամ Սուրբ Հոգին նման են Լիահոնային:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք մի դեպք, երբ վերոնշյալ ցու-

ցակի ուղիներից մեկին հետևելու արդյունքում ստացել եք 
 Տիրոջ առաջնորդությունը:

1 Նեփի 16.34–39
Իսմայելի դուստրերը սգում են նրա մահը, իսկ Լամանը 
դավադրություն է կազմակերպում, որպեսզի սպանի 
Լեքիին և Նեփիին:
1 Նեփի 16.34–38-ից մենք իմանում ենք, որ Իսմա-
յելը երկար օրեր անապատում ճանապարհորդե-
լուց հետո մահանում է: Նրա դուստրերը խորապես 
ողբում էին իրենց հոր կորուստը և նրա ընտանիքի 
որոշ անդամներ տրտնջացին Լեքիի և Նեփիի դեմ 
և ցանկացան վերադառնալ Երուսաղեմ: Լամանը 
նույնիսկ դավադրություն նյութեց Նեփիի և Լեքիի 
դեմ: Կրկին անգամ Նեփիի եղբայրները ցույց 
տվեցին իրենց թուլությունը և անհավատությունը, 
քանի որ նրանք չէին փնտրում Աստծո կամքը: 
Նրանք մերժեցին Սուրբ Հոգուն և Նրա տրամադ-
րած օգնությունը:

Կարդացեք 1 Նեփի 16.39 և բացահայտեք, թե ինչ 
Տերն արեց այս իրավիճակում: Այս հատվածներից 
ելնելով, ինչո՞ւ է Տերը պատժում մեզ:   
 

Տերն առաջնորդում և պատժում է մեզ մեր իսկ օգտի 
համար: Եթե մենք Աստծուց ընդունում ենք առաջ-
նորդությունը կամ պատիժը, ապա Նա կօրհնի մեզ:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 16 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Հարցաշարի Ճիշտ/Սխալ հարցերի պատասխան-
ները. (1) Ս, (2) Ճ, (3) Ս, (4) Ճ

ՄԱՍ 4. ՕՐ 3

1 Նեփի 17
Նախաբան

Անապատում ութ տարի ճամփորդելուց հետո, 
Լեքիի ընտանիքը ժամանում է ծովափնյա մի տեղ: 
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Նրանք անվանում են այդ վայրը Լիառատ: Նեփին 
հնազանդվում է նավ կառուցելու Տիրոջ պատվիրա-
նին: Նա նաև կշտամբում է իր եղբայրներին իրենց 
ամբարշտությունների համար, որոնք խոչընդոտում 
են նրանց Տիրոջից ոգեշնչում ստանալ: Երբ ու-
սումնասիրեք 1 Նեփի 17 և Նեփիի օրինակը, դուք 
կտեսնեք, որ հնազանդության միջոցով դուք կա-
րող եք իրագործել այն, ինչ Աստված պատվիրել 
է: Դուք նաև ավելի լավ կլսեք այն մեղմ ու ցածր 
ձայնը, որով Տեը խոսում է ձեզ հետ:

1 Նեփի 17.1–51
Լեքիի ընտանիքը ուղևորվում է դեպի Լիառատ, որտեղ 
Նեփիին պատվիրվում է նավ կառուցել
Ձեր կյանքը կգնահատեք բարդ, թե՞ հեշտ: Ինչո՞ւ: 
Կարդացեք 1 Նեփի 17.1, 4, 6 և շրջանի մեջ վերց-
րեք այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս, թե Նեփիի 
և նրա ընտանիքի համար անապատում անցկաց-
րած ժամանակը հեշտ էր, թե դժվար:

Կարդացեք 1 Նեփի 17.3 և գտեք, թե ինչու էր, ըստ 
Նեփիի, իր ընտանիքը օրհնված դժվար պահերին. 
այն սկսվում է եթե բառով: Այս սկզբունքի մասին 
նշում արեք ձեր սուրբ գրություններում:

Ավետարանի 
սկզբունքը հաճախ 
սուրբ գրություննե-
րում սահմանվում է 
«եթե-ապա» ձևաչա-
փով: Այս «եթե-ապա» 
ձևաչափը կարող 
է նաև երևալ ան-
հատի, ընտանիքների 
կամ ամբողջ ազգի 
կյանքում: Եթեբառը 
նկարագրում է մեր 
գործողությունները, 
իսկ ապա բառը նկա-
րագրում է հետևանքը 
կամ օրհնությունը, 
որը մենք կստանանք 
այդ գործողության 
կատարումից: Թեև 
1 Նեփի 17.3-ում չկա 

ապա բառը, այն նկարագրում է գործողություն և 
նրան հետևող օրհնություն: Ձեր բառերով ինչպե՞ս 
կսահմանեիք Նեփիի վկայած սկզբունքը: Եթե, 
-----------------------------------ապա  
 :

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է այդ 
սկզբունքը ցուցադրված 1 Նեփի 17.2, 12–13-ում: Երբ 
դուք կարդաք այս հատվածները, նշեք մի քանի 
եղանակ, որոնց միջոցով Տերը զորացրել և օրհնել 
է Նեփիին և նրա ընտանիքին, երբ նրանք պահում 

Երբ դուք ուսումնասիրում եք 
սուրբ գրությունները, ուշադ-
րություն դարձրեք այնպիսի 
արտահայտությունների 
կամ բառերի, ինչպիսիք են՝ 
«ահա մենք տեսնում ենք», 
«հետևաբար», «ուստի», 
«տեսեք», կամ », «եթե . . . 
ապա . . .»: Նրանք հաճախ 
ցույց են տալիս, թե երբ է 
վարդապետության սահ-
մանումը կամ ավետարանի 
սկզբունքը տրվում:

Սովորեք գտնել 
սկզբունքները ու 
վարդապետությունները

էին պատվիրանները: Գտեք այս սկզբունքի ճշմար-
տացիության լրացուցիչ ապացույց, շարունակելով 
սովորել Նեփիի փորձառությունից:

 1. Ժամանակ հատկացրեք խորիմաստորեն պա-
տասխանելու հետևյալ հարցերին ձեր սուրբ գրու-

թյունների ուսումնասիրության օրագրում: Այս վարժությունը 
կօգնի ձեզ տեսնել, որ Նեփին շարունակում է ապրել 1 Նեփի 
17.3-ում սահմանած իր սկզբունքով, իսկ իր ընտանիքի ան-
դամները՝ ոչ: Չմոռանաք նաև կիրառել այս սկզբունքը ձեր 
անձնական կյանքում:

 ա. Ի՞նչ պատվիրեց Տերը Նեփիին անել (տես 1 Նեփի 17.7–
8): Այս պատվիրանին հնազանդվելու համար, ի՞նչը կարող 
էր դժվար լինել:

 բ. Այս պատվիրանին հնազանդվելու Նեփիի պատասխանի 
մեջ ի՞նչը ձեզ առավել տպավորեց (տես 1 Նեփի 17.9–11, 15–
16): Ինչպե՞ս պատասխանեցին նրա եղբայրները (տես 2 Նեփի 
17.17–21): Ի՞նչ կարող եք սովորել այս պատասխաններից: 

 գ. Նեփին պատասխանում է իր եղբայրներին, մեջբերելով 
Մովսեսի փորձը: Ինչպե՞ս Տերն օգնեց Մովսեսին կատարել 
իրեն պատվիրված առաջադրանքը (տես՝ 1 Նեփի 17.23–29): 
Ինչպե՞ս էին Նեփիի եղբայրները նման Իսրայելի զավակնե-
րին (տես՝ 1 Նեփի 17.30, 42):

 դ. Կա՞ն պատվիրաններ, որոնք դժվար են ձեզ համար: Ինչ-
պե՞ս կարող եք Նեփիի և Մովսեսի նման պատասխանել Տի-
րոջ բարդ առաջադրանքներին կամ պատվիրաններին:

Երբ ավարտեք վերը նշված առաջադրանքը, կար-
դացեք Նեփիի հավատքի արտահայտումը 1 Նեփի 
17.50-ում:

Կարդացեք 1 Նեփի 17.51 և վերագրեք այս հատ-
վածը ձեզ, ավելացնելով ձեր անունը «ինձ» բառի 
փոխարեն և փոխարինելով «կառուցել նավ» ար-
տահայտությունը ձեր վերը նշած դ. պատասխանի 
պատվիրանով:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք (ձեր կամ ձեր ծանոթի) փորձի մասին, որը 

ձեզ օգնել է հասկանալ, որ եթե դուք հավատարիմ եք Աստծուն, 
Նա կօգնի ձեզ կատարել այն, ինչ ձեզանից խնդրել է:

1 Նեփի 17-ում և ամբողջ կյանքի ընթացքում 
Նեփին մարմնավորել է այն սկզբունքը, որ եթե 
մենք պահենք պատվիրանները, ապա Տերը 
կզորացնի մեզ և միջոցներ կտրամադրի մեզ՝ 
իրագործելու այն, ինչ Նա պատվիրել է:

1 Նեփի 17.45–55
Նեփին կշտամբում է իր եղբայրներին իրենց 
ամբարշտությունների պատճառով
Կարդացեք 1 Նեփի 17.48, 53–54 և գտեք, թե ինչու 
Նեփին «առաջ մեկնեց [իր] ձեռքը դեպի [իր] եղ-
բայրները»:
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Համաձայն 1 Նեփի 17.53-ի, ի՞նչ արեց Տերը Նեփիի 
եղբայրներին: Ինչո՞ւ:   
 

Այն ցնցումը, որին ենթարկվեցին Նեփիի եղբայր-
ները, եղանակներից մեկն էր, որի միջոցով Տերը 
փորձում էր հաղորդակցվել նրանց հետ: Կարդա-
ցեք 1 Նեփի 17.45 և բացահայտեք այլ եղանակներ, 
որոնց միջոցով Տերը փորձում էր հաղորդակցվել 
նրանց հետ:

Խորհեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի 
հետևյալ մեջբերման մասին. «Սուրբ 
Հոգին խոսում է այն ձայնով, որը դուք 
ավելի շուտ զգում եք, քան լսում»: Այն 
նկարագրվում է որպես «մեղմ, հան-

դարտ ձայն» [ՎևՈւ 85.6]: Երբ մենք խոսում ենք 
Հոգու շշնջոցը «լսելու» վերաբերյալ, շատ հաճախ 
հոգու հուշումները նկարագրվում են այս խոսքե-
րով. «Ես զգում եմ . . .»» (“Personal Revelation: The 
Gift, the Test, and the Promise,” Ensign, Nov. 1994, 60):

Նշագրեք 1 Նեփի 17.45 հատվածը և հետևյալ 
սկզբունքը գրեք դրա դիմաց. Սուրբ Հոգին 
խոսում է մեղմ հանդարտ ձայնով, որը մենք 
ավելի շուտ զգում ենք, քան լսում:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ե՞րբ եք զգացել, որ Տերը խոսում է մեղմ, հանդարտ ձայնով:

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի զգաք և հասկանաք այդ 
մեղմ, հանդարտ ձայնը:

1 Նեփի 17.45-ում նշեք հետևյալ արտահայտու-
թյունը. «Նա խոսել է ձեզ հետ՝մեղմ, հանդարտ 
ձայնով, բայց դուք անզգայացած էիք, որպեսզի 
կարողանայիք զգալ նրա խոսքերը»: Կրկին դի-
տարկեք 1 Նեփի 17.45-ի առաջին նախադասու-
թյունը և գտեք Նեփիի եղբայրների «անզգայացած» 
լինելու պատճառը:

Ինչպե՞ս կարող է մեղքը հեռու պահել մեզ Սուրբ 
Հոգին զգալուց: Ի՞նչ այլ տեսակի բաներ կարող են 
մեզ շեղել Սուրբ Հոգին զգալուց:   
  
 

Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստը՝ Առաջին Նախա-
գահությունից, օգտագործել է համանմանություն 
պարզելու համար, թե ինչպես մեղքը կարող է մեզ 
խանգարել զգալ Սուրբ Հոգին.

«Մեր օրերում բջջային հեռախոսները 
հիմնականում օգտագործվում են 
կապի համար: Սակայն, երբեմն, մենք 
հայտնվում ենք անհասանելի գոտում, 
երբ հեռախոս մուտք գործող ազդան-
շանը խափանվում է: Սա պատահում է, 

երբ բջջային հեռախոս օգտագործողը գտնվում է 
թունելի կամ ձորի մեջ, կամ այնտեղ, որտեղ առկա 
է որևէ խոչընդոտ:

«Այսպես է նաև աստվածային կապի ժամանակ:. . . 
Մենք հաճախ հայտնվում ենք հոգևոր անհասա-
նելի գոտիներում՝ վայրերում և իրավիճակներում, 
որոնք արգելափակում են աստվածային հաղոր-
դագրությունը: Այս անհասանելի գոտիներից են՝ 
զայրույթը, պոռնոգրաֆիան, մեղքը, եսասիրու-
թյունը և այլ իրավիճակներ, որոնք վիրավորում 
են Սուրբ Հոգուն» (”Did You Get the Right Message?” 
Ensign or Liahona, May 2004, 67):

 4. Խորհեք, թե որքան լավ եք լսել հաղորդագրություն-
ները, երբ Տերը փորձել է կապ հաստատել ձեզ հետ 

վերջերս: Ձեր օրագրում թվեք ցանկացած «հոգևոր անհասա-
նելի կետեր»՝ իրավիճակներ և վայրեր, որոնք կարող են խո-
չընդոտ հանդիսանալ ձեզ համար լսելու մեղմ, հանդարտ 
ձայնը, և թե ինչ կանեք, որպեսզի խուսափեք դրանցից:

Դուք կարող եք կապ ապահովել Տիրոջ հետ՝ մեղմ, 
հանդարտ ձայնի միջոցով, եթե ձգտեք լինել ար-
ժանի և ուշադիր այս մեղմ հուշումներին:
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 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 17 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 4. ՕՐ 4

1 Նեփի 18–19
Նախաբան

Տիրոջ ցուցումներին հետևելով, Նեփին և նրա ընտա-
նիքը ավարտեցին նավի կառուցումը և նավարկեցին 
դեպի խոստումի երկիր: Ճամփորդության ընթաց-
քում նավի մեջ գտնվող մարդկանց մեծամասնու-
թյունը, ովքեր ղեկավարվում էին Լամանի և Լեմուելի 
կողմից, ապստամբեցին: Արդյունքում Լիահոնան 
դադարեց աշխատել և հզոր փոթորիկը սպառնաց 
բոլորի կյանքին, ովքեր նավի վրա էին: Ապստամբ-
ների ապաշխարհելուց և Նեփիի հավատքով աղոթ-
քից հետո Լիահոնան սկսեց աշխատել, իսկ Տերը 
հանդարտեցրեց փոթորիկը և նորից առաջնորդեց 
նրանց ճամթորդությունը: Խոստումի երկիր ժամա-
նելուց հետո Նեփին հորդորեց իր ընտանիքին հիշել 
Փրկչին և սւորբ գրությունները նմանեցնել իրենց: 
Երբ ուսումնասիրեք 1 Նեփի 18–19, նմանեցրեք 
Նեփիի փորձությունների և մարտահրավերների 
փորձը ձեր անձնական փորձություններին:

1 Նեփի 18.1–8
Լեքիի ընտանիքը պատրաստում է նավարկել դեպի 
խոստումի երկիր
Ինչո՞ւ է կարևոր ջանասիրաբար աշխատել և 
միաժամանակ Տիրոջից փնտրել առաջնորդություն: 
Ինպե՞ս Նեփին ցուցադրեց այս երկու հատկանիշ-
ները միասին, երբ կառուցում էր նավը: Կարդացեք 
1 Նեփի 18.1–8:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում թվեք 1 Նեփի 18.1–8-ի բոլոր բառերն ու ար-

տահայտությունները, որոնք նկարագրում են Նեփիի և նրա 
ընտանիքի կողմից գործադրած ջանքերը: Այնուհետև գտեք 
այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք ցույց են տա-
լիս ձեզ, թե ինչպես Տերը ուղղորդեց և օգնեց նրանց: Ի՞նչ 
նմանություն եք դուք տեսնում Նեփիի ջանքերի և Տիրոջից 
ստացած օգնության միջև:

Նեփիի փորձը ցույց է տալիս մեզ, որ Տիրոջ 
պատվիրանը իրագործելու համար մենք 
պետք է փնտրենք Նրա օգնությունը և մեր 
սեփական ջանքերը ներդնենք:

 2. Մտածեք ներկայիս մի իրավիճակի մասին, որում 
դուք Տիրոջ օգնության կարիքն ունեք: Սուրբ գրություն-

ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրի առեք, թե ինչ 
կարող եք անել Տիրոջ առաջնորդությունը ստանալու համար, 
և ինչ ջանքեր դուք պետք է գործադրեք:

1 Նեփի 18.8–25
Լամանը և Լեմուելը ղեկավարում են նավի վրա 
ապստամբությունը, որը խոչընդոտում է նրանց 
ճանապարհորդությանը դեպի ավետյաց երկիր
Երբ կյանքում ունենում ենք փորձություններ կամ 
զրկանքներ, մտածում ենք, թե ինչու ենք մենք 
բախվում նման դժվարությունների: Գուցե դուք կամ 
մեկ ուրիշը, որին դուք գիտեք, դժվարին պահերին 
հարցրել է՝ «ինչու՞»:

Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոնը՝ Յոթանասունի Նախա-
գահությունից, բացահայտել է մեր զրկանքների 
երեք սկզբնաղբյուրները: Կարդալիս ընդգծեք այդ 
սկզբնաղբյուրները:
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«Ընդհանուր առմամբ մեր հոգսերը 
առաջանում են երեք սկզբնաղբյուրնե-
րից: Որոշ հոգսեր մեր աշխարհի, 
որտեղ ապրում ենք, պայմաններից 
առաջացած բնական հոգսեր են: 
Հիվանդություն, ֆիզիկական անկարո-

ղունակություն, փոթորիկներ և երկրաշարժեր 
ժամանակ առ ժամանակ գալիս են առանց մեր 
մեղավորության: . . .

Այլ հոգսեր մեզ են պարտադրվում ուրիշների սխալ 
պահվածքի պատճառով: Բռնությունը և կախվա-
ծությունը տունը կարող են դարձնել ամեն ինչ, 
բացի դրախտից: Մեղքը, սխալ ավանդույթները, 
ճնշումը և հանցագործությունը թափվում են այդ 
ծանրաբեռնված զոհերի վրա ամբողջ կյանքի 
ընթացքում: Նույնիսկ ամենաչնչին սխալ արարք-
ները, ինպիսիք են՝ բամբասանքը և անբարյացա-
կամությունը, ուրիշների համար կարող են դառնալ 
մեծագույն տառապանք:

Մեր անձնական սխալներն ու մեղքերը պատճառ 
են հանդիսանում մեր խնդիրների մեծ մասին և 
կարող են ծանր բեռ դնել մեր ուսերին: Ամենա-
ծանրաբեռնող [դժվար] բեռը, որ մենք կրում ենք, 
դա մեղքի բեռն է: Մեզ բոլորիս ծանոթ է զղջումը և 
ցավը, որ անվերապահորեն հետևում է մեր պատ-
վիրաններին հնազանդվելու ձախողմանը» (“That 
Your Burdens May Be Light,” Ensign or Liahona, Nov. 
2009, 12–13):

Այն բանից հետո, երբ Նեփին և նրա ընտանիքը 
սկսեցին նավարկել դեպի խոստումի երկիր, 
նրանք տեսան շատ դժվարություններ: Երբ ու-
սումնասիրեք 1 Նեփի 18, փնտրեք Երեց Քլեյթոնի 
քննարկած տառապանքների տեսակներից մեկը: 
Կարդացեք 1 Նեփի 18.9–11 և բացահայտեք նա-
վում եղած որոշ մարդկանց սխալ ընտրությունների 
օրինակներ:

Մինչդեռ պարելը, երաժշտություն լսելը կամ 
ուրախ ժամանց անցկացնելը սխալ չէ, 1 Նեփի 
18.9-ում ցույց է տրվում, որ նրանք այս բաները 
արեցին «շատ գռեհկորեն»: Գռեհիկ բառը նշանա-
կում է կոպիտ, բռի կամ կոշտ: Սատանան կարող 
է օգտագործել պարը, երաժշտությունը կամ մեր 
խոսելաձևը, որպեսզի խեղաթյուրի մեր սրտերը և 
մտքերը, պատճառ դառնալով Սուրբ Հոգու զուգըն-
կերության կորստի:

Համաձայն 1 Նեփի 18.10-ի, ինչի՞ց էր Նեփին 
վախենում, որ կկատարվի, եթե ապստամբները 
չապաշխարհեին:   
 .

Ի՞նչ արեց Նեփին դրա համար: Ինչպե՞ս կարձա-
գանքեիք, եթե ծնողը կամ Եկեղեցու ղեկավարը 
խնդրեր ձեզ փոխել այն երաժշտությունը, որ լսում 

եք, ձեր պարի ոճը կամ չօգտագործել կեղտոտ 
բառապաշար: Արդյո՞ք դուք կլսեք և կփոխեք:

Կարդացեք 1 Նեփի 18.12–14, 17–19 և տեսեք, թե 
ինչպիսին են նրանց ապստամբության հետևանք-
ները: Ինչպե՞ս Նեփին և նրա ընտանիքի անդամ-
ները տառապեցին ուրիշների գործողությունների 
պատճառով: Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես 
որոշ մարդկանց ապստամբ գործողությունները 
ազդեցին Աստծուց առաջնորդություն ստանալու 
ամբողջ խմբի ընդունակության վրա:

Ապստամբների այդ գործողությունները ցույց են 
տալիս, որ մեղքը հանգեցնում է մեր, և երբեմն 
էլ, ուրիշների տառապանքին:

 3. Որոշ ընդհանուր գայթակղություններ, որոնց բախ-
վում են դեռահասները մեր օրերում, ներառում են ան-

հարգալից վերաբերմունքը ծնողների և ղեկավարների 
հանդեպ, դպրոցում խարդախություն անելը, բամբասանքը, 
անհամեստ հագնվելը, մաքրաբարոյության օրենքը խախ-
տելը, իմաստության խոսքը խախտելը (ծխախոտ, ալկոհոլ և 
թմրանյութեր) և պոռնոգրաֆիա դիտելը: Ընտրեք այս գայ-
թակղություններից մեկ կամ երկուսը և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես դրանցից 
յուրաքանչյուրը կարող է ազդել դրանից տուժած մարդու ըն-
տանիքի և ընկերների վրա:
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1 Նեփի 18-ի մնացած մասը մեզ ուսուցանում է, 
թե ինչպես վարվել դժվար պահերին, երբ դրանք 
արդյունք են սխալ որոշումների կամ ոչ մեր 
մեղավորության: Կարդացեք 1 Նեփի 18.15–16, 
20–23, և նշեք այն արտահայտությունները, որոնք 
ուսուցանում են, թե ինչպես վարվել յուրաքանչյուր 
իրավիճակում:

Այս հատվածներում ներկայացված են մի քանի 
վարդապետություններ և սկզբունքներ: Ստորև 
տրված յուրաքանչյուր արտահայտությունից հետո՝ 
1 Նեփի 18.15–16, 20–23-ից գրեք այն հատվածի 
կամ հատվածների համարները, որոնք, ձեր կար-
ծիքով, ցույց են տալիս ճշմարտության օրինակ.

• Մենք կարող ենք նայել Աստծուն և մնալ 
հավատարիմ մեր փորձություններում: 
 

• Աղոթքը կարող է օգնել մեզ գտնել 
խաղաղություն մեր փորձությունների 
ժամանակ:  
 

 4. Ընտրեք նախորդ վարժության մեջ ձեր օգտագոր-
ծած հատվածներից մեկը, որը հատկապես կարևոր է 

ձեզ համար, և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում բացատրեք, թե ինչու եք հավանել այն: Ներառեք 
այն, ինչ սովորել եք այդ հատվածից և, ինչ այն ուսուցանել է 
չարչարանքներին դիմակայելու մասին: Եթե տեսել եք դրա 
օրինակը ձեր կամ մեկ ուրիշի կյանքում, գրեք դրա մասին 
նույնպես:

Չնայած այն դժվարություններին, որոնց նրանք 
բախվեցին, Նեփին և նրա ընտանիքը վերջապես 
հասան ավետյաց երկիր: Եթե փնտրեք Աստծո 
առաջնորդությունը և ջանասիրաբար աշխատեք 
հետևել դրան, դուք նույնպես կարող եք հաջո-
ղությամբ ավարտել երկրի վրա ձեր ճամփորդու-
թյունը, որի համար Տերը ձեզ ուղարկել է:

Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոնը բերում է իր վկայությունը.

«Անկախ նրանից, թե մեր կյանքի հոգսերը բնական 
պայմանների, ուրիշների սխալ վերաբերմունքի, 
թե մեր անձնական սխալների կամ մեղքերի 
հետևանքն են, մենք բոլորս էլ սիրող Երկնային 
Հոր զավակներն ենք, ով մեր աճի և առաջըն-
թացի համար ուղարկել է մեզ երկիր՝ որպես Իր 
հավերժական ծրագրի մի մաս: Մեր անհատա-
կան, եզակի փորձառությունները օգնում են մեզ 
նախապատրաստվել վերադառնալու Նրա մոտ: 
Մեր ձախորդություններն ու չարչարանքները, 
թեև դժվար են, երկնային տեսանկյունից կտևեն 
«միայն մի փոքր պահ. Եվ հետո, եթե [մենք] լավ 
համբերենք, Աստված [մեզ] վեր կբարձրացնի» 
[ՎևՈւ 121.7–8]: Մենք պետք է անենք ամեն բան, 

որպեսզի կարողանանք կրել մեր բեռը «լավ», որ-
քան էլ երկար մեր «փոքր պահերը» տևեն: . . .

. . . Ես գիտեմ, որ եթե մենք պահենք Աստծո 
պատվիրանները և մեր ուխտերը, Նա կօգնի մեզ 
մեր հոգսերում: Նա զորացնում է մեզ: Երբ մենք 
ապաշխարհում ենք, Նա ներում է մեզ և օրհնում 
մեզ խղճի խաղաղությամբ և ուրախությամբ» (“That 
Your Burdens May Be Light,” 13–14):

1 Նեփի 19
Նեփին արձանագրում է Հիսուս Քրիստոսի մասին 
մարգարեությունը, որպեսզի հորդորի մեզ հիշել Նրան
Ավետյաց երկիր ժամանելուց հետո, Նեփին 
մարգարեանում է Փրկչի գալու վերաբերյալ և թե 
ինչպես Նա կընդունվի Իր ժողովրդի կողմից: Կար-
դացեք 1 Նեփի 19.8–10 և գտեք այն արտահայտու-
թյունները, որոնք պատմում են Հիսուս Քրիստոսի 
էության և բնավորության մասին:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում արձանագրեք, թե այն, ինչ սովորել եք 

1 Նեփի 19.8–10-ում, ինչպես է մեծացրել ձեր սերը Փրկչի 
հանդեպ:

Ավարտեք այսօրվա դասը, կարդալով 1 Նեփի 
19.18–19, 23, և ընդգծեք այն, թե ինչ էր Նեփին 
հորդորում անել իր ժողովրդին և բոլոր նրանց, 
ովքեր կկարդան Մորմոնի Գիրքը: Այսօր հնարա-
վորություն գտեք կիսվելու Փրկչի մասին ձեր վկա-
յությամբ ձեր ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի 
հետ կամ բերել ձեր վկայությունը Եկեղեցու միջա-
վայրում: Այս անելով դուք կօգնեք նրանց հիշել և 
հավատալ իրենց Քավչին:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն եղանակները, որոնցով դուք կա-

րող եք հետևել Նեփիի օրինակին ձեր կյանքում:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Nephi 18–19 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 5. ՕՐ 1

1 Նեփի 20–22
Նախաբան

1 Նեփի 20–21-ում Նեփին մեջբերում է Հին Կտա-
կարանի մարգարե Եսայիայի խոսքերը, որի գրա-
ռումները գտնվում էին Նեփիի արույրե թիթեղների 
վրա, որի ձեռքբերման համար նրա եղբայրները 
ուղարկվել էին Երուսաղեմ: Եսայիան ուսուցանել 
է, որ, նույնիսկ, երբ հին Իսրայելը չէր պահել իր 
ուխտերը, Տերը դեռ սիրում էր նրանց և կոչ էր արել 
նրանց ապաշխարել և գալ դեպի Նա: Երբ դուք 
ուսումնասիրեք այս գլուխը, կենտրոնացեք, թե 
ինչ է Եսայիան ուսուցանել Հիսուս Քրիստոսի և Իր 
ժողովրդին քավելու Նրա ցանկության մասին:

1 Նեփի 20
Տերը պատժում է Իսրայելին և հորդորում նրանց 
վերադառնալ դեպի Նա
Արդյոք հիշո՞ւմ եք այնպիսի պահեր, երբ դուք 
արել եք մի բան, որը չէր համապատասխանում 
ձեր կապած ուխտերին կամ Եկեղեցու չափանիշ-
ներին: Ի՞նչ եք զգում ձեր որոշման մասին: Կար-
դացեք 1 Նեփի 20.1–2 (2-րդ հատվածում «մնալ» 
բառը նշանակում է ապավինել): Ո՞ւմ հետ էր 
Եսայիան խոսում: Ովքե՞ր են «Հակոբի տունը»:

Հին Կտակարանում Հակոբը Իսահակի որդին էր 
և Աբրահամի թոռը: Տիրոջ կողմից նրան տրվել էր 

Իսրայել անունը (տես Ծննդոց 32.28): «Իսրայելի 
տունը» վերաբերվում է նրա ժառանգներին և հա-
ճախ կոչվում է «Հակոբի տուն»: Այն նաև վերաբեր-
վում է Հիսուս Քրիստոսի իսկական հետևորդներին: 
(Տես Աստվածաշնչյան բառարանում «Իսրայել», նաև՝ 
«Իսրայել, թագավորություն» բառերը): Ինչպես հին 
ժամանակներում նրանք, ովքեր ուխտ էին կապում 
(օրինակ՝ մկրտության ուխտը), Աստծո հետ համար-
վում էին Իսրայելի տան ուխտյալ անդամներ:

Ուսումնասիրեք 1 Նեփի 20.3–4, 8, 18 և ընդգծեք այն 
բառերը կամ արտահայտությունները, որոնք ցույց 
են տալիս, որ Իսրայելի տունը հավատարիմ չէ եղել 
Տիրոջը: (1 Նեփի 20.4)-ում «քո պարանոցը երկաթե 
ջլերից է, իսկ ճակատդ՝արույրից» արտահայտու-
թյունը խորհրդանշական ձևով ներկայացնում է այն 
, ինչը սուրբ գրությունները անընդմեջ կոչում են 
«խստապարանոցություն»: Այս արտահայտության 
մեկ հնարավոր բացատրությունն այն է, որ կենդա-
նիները, որոնցից են 
եզը, էշը, պնդացնում են 
իրենց վիզը այնպես, որ 
նրանց տերերը չեն կա-
րողանում քշել կամ ղե-
կավարել նրանց: Մյուս 
բացատրությունը այն է, 
որ մարդիկ, ովքեր չեն 
կարողանում խոնար-
հել իրենց գլուխները, 
խստապարանոց են: 
Նմանապես, Իսրայելի 
տունը խստացրել էր իր 
վիզը հպարտության 
և անբարշտության 
միջոցով և հրաժարվում 
էր ղեկավարվել Տիրոջ 
կողմից:

Որպեսզի ավելի 
լավ հասկանաք այս 
հատվածները և հա-
մեմատեք այն մեր 
օրերի հետ, մտածեք, 
թե Իսրայելի տան այս 
նկարագրությունները 
ինչպես են նկարագ-
րում մեր օրերի որոշ 
մարդկանց գործողու-
թյունները:

Երբ կարդաք 1 Նեփի 20.9–14, 16 հատվածները, 
խորհեք, թե ինչ են դրանք ձեզ ուսուցանում Տիրոջ 
մասին և թե ինչպիսին է Նա:

Առաջին Նախագահու-
թյունից Նախագահ Հենրի 
Բ. Այրինգն ուսուցանել է. 
«Կարդալը, ուսումնասիրելը 
և խորհելը նույն բաները 
չեն: Մենք կարդում ենք 
բառեր և ստանում մտքեր: 
Մենք ուսումնասիրում ենք և 
բացահայտում օրինակներ 
և կապեր սուրբ գրություն-
ներում: Բայց երբ մենք խոր-
հում ենք, մենք Հոգու կողմից 
հայտնություն ենք ստանում: 
Ինձ համար խորհելը դա 
սուրբ գրությունները ու-
շադիր ուսումնասիրելուց 
հետո մտածելն ու աղոթելն 
է» («Ծառայել Հոգով», 
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 
2010, 60): Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրությունը 
մի լուռ տեղում, որտեղ դուք 
կարող եք խորհել, կօգնի 
ձեզ զգալ Սուրբ Հոգին:

Խորհելը
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 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք կարճ պատասխաններ հետևյալ հար-

ցերին.

 ա. Չնայած հնում մարդիկ ըմբոստ էին, ինչպե՞ս Տերը պատաս-
խանեց նրանց: Ինչո՞ւ: (Տես 1 Նեփի 20.9–11, 14:)

 բ. Ի՞նչ էր Տերը ցանկանում, որ իր ուխտյալ ժողովուրդն 
աներ: (Sես 3 Նեփի 20.12 16:)

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Տերը 
բոլոր նրանց, ովքեր անհնազանդ են եղել, 
հրավիրում է ապաշխարհել և վերադառնալ 
Իր մոտ: Երբ կարդաք Առաջին Նախագահու-
թյունից Նախագահ Դիթեր Ուխդորֆի հետևյալ 
արտահայտությունը, ընդգծեք մեկ կամ մի քանի 

արտահայտություններ, որոնք հաստատում են այս 
ճշմարտությունը.

«[Սատանան] ցանկանում է, որ մտածենք, թե մենք 
չենք կարող ներում ստանալ (տես Հայտնություն 
12.10): Սատանան ցանկանում է, որ մենք մտա-
ծենք, որ երբ մեղք ենք գործում, մենք անցնում 
ենք «կետը, որից ետադարձ ուղի չկա», այսնիքն, որ 
շատ ուշ է փոխել մեր ուղղությունը:. . .

Քրիստոսն եկավ մեզ փրկելու: Եթե մենք սխալ 
ուղի ենք բռնում, Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը 
մեզ հավաստիացում է տալիս, որ մեղքը անդառ-
նալի կետ չէ: Անվտանգ վերադարձ հնարավոր է, 
եթե մենք հետևենք մեր փրկության Աստծո ծրագ-
րին» («Անվտանգ վերադարձի կետ», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2007, 99):
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1 Նեփի 21.1–17
Եսայիան մարգարեանում է, որ Մեսիան չի մոռանա Իր 
ուխտյալ ժողովրդին
1 Նեփի 21.1–13-ում Նեփին արձանագրում է Հիսուս 
Քրիստոսի, որ կլինի Մեսիան, մասին Եսայիայի 
մարգարեություններից մեկը: Քրիստոս (հունա-
րեն) և Մեսիա (եբրայերեն) նշանակում են «օծյալ» 
կամ «ընտրյալ»: Հիսուս Քրիստոսը ընտրվել էր լինե-
լու՝ թե’ Իսրայելի, թե’ հեթանոսների Քավիչը:

Երբ կարդաք 1 Նեփի 21.6–13, ձեր սուրբ գրություն-
ներում նշեք այն արտահայտությունները, որոնք 
նկարագրում են Հիսուս Քրիստոսին, և թե ինչ է Նա 
անելու որպես Իսրայելի Քավիչ:

Որպես իրենց մեղքերի հետևանք, Իսրայելի 
զավակները հեռացրեցին իրենց Տիրոջից և զգա-
ցին իրենց մոռացված և լքված Նրա կողմից (տես 
1 Նեփի 21.14): Չնայած, որ նրանք զգում էին լքված 
Տիրոջ կողմից, 1 Նեփի 21.14–16-ում փնտրեք 
ապացույց, որ Տերը սիրում է մեզ, և Նա երբեք 
չի մոռանա մեզ: Այս հատվածներից կարող եք 
նշել այն արտահայտությունները, որոնք իմաստա-
լից են ձեզ համար:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդը բացատրել է, թե ինչպես Փրկիչը 
պահպանեց Իր խաչելության վերքերը ի ապա-
ցույց նրա, որ Նա երբեք մեզ չի մոռանա. «Քրիս-
տոսը երբեք չի մոռանա այն զավակներին, որոնց 
մեղքերը Նա քավել է, կամ Սիոնը փրկելու ուխտը, 
որը նա կապել է նրանց հետ: Իր ափերին գամված 
հռոմեացիների մեխերը նրա հոգատարության և 
ուխտի ցավոտ հիշեցումն են» (Christ and the New 
Covenant [1997], 84):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք կարճ պատասխաններ հետևյալ 

հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են մարդիկ երբեմն կարծում, 
որ Աստված մոռացել է իրենց:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում Տիրոջ ափերին փո-
րագրված լինելը: Ինչպե՞ս է սա օգնում ձեզ երախտապարտ 
լինել խաչի վրա տարած Տիրոջ տանջանքների համար:

 գ. Ի՞նչ փորձառություններ են օգնել ձեզ հասկանալ, 
որ Տերը չի մոռացել ձեզ:

 3. Պատկերացրեք, թե ունեք մի ընկեր, ով ասում է, որ 
նա այլևս արժանի չի համարում իրեն հաճախելու 

եկեղեցի իր նախկին մեղքերի պատճառով: Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք խրախուսա-
կան կարճ նամակ, կիրառելով այն, ինչ սովորել եք 1 Նեփի 
20–21-ում և Նախագահ Ուխդորֆի խոսքերից 1 Նեփի 20-ի ու-
սումնական բաժնում:

1 Նեփի 21.18–22.22
Նեփին բացատրում է Եսայիայի մարգարեությունը 
Իսրայելի ցրվելու և ժողովվելու վերաբերյալ
Նեփին է իր հիշատակարանում ներառում Եսա-
յիայի մի մարգարություն՝ Իսրայելի հավաքման 
մասին: Դա գտնվում է 1 Նեփի 21.18–26-ում: 
1 Նեփի 22-ում Նեփին բերում է իր անձնական 
բացատրությունը և մեկնաբանությունը Եսայիայի 
մարգարեության վերաբերյալ: Երբ կարդաք 
1 Նեփի 22.4–12-ը, գտեք Նեփիի բացատրությունը 
վերջին օրերում Իսրայելի հավաքման մասին:

Օգտակար կլինի իմանալը, որ Մորմոնի Գրքում 
«հեթանոսներ» բառը հաճախ վերաբերվում է 
նրանց, ովքեր Հուդայի ժառանգները չեն: «Հրաշալի 
աշխատանք» արտահայտությունը վերաբերվում է 
վերջին օրերում ավետարանի վերականգնմանը: 
Նաև ուշադրություն դարձեք, թե որքան հաճախ է 
Նեփին հիշատակում ուխտեր բառը: Դուք կարող 
եք ձեր սուրբ գրություններում նշել դրանք:

Տերը խոստացել է վերջին օրերում վերա-
կանգնել ավետարանը և ժողովվել Իսրայելը: 
1 Նեփի 22.17, 19–22, 25–28 ուսումնասիրելու 
ընթացքում ձեր սուրբ գրություններում նշեք, թե 
մարդկանց արդարակեցության պատճառով ի՞նչ 
կպատահի Սատանայի հետ:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Նեփի 20–22 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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 ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

2 Նեփի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
2 Նեփիի այս գիրքը կօգնի ձեզ հասկանալ 

ավետարանի հիմնական սկզբունքները, 

ինչպիսին են Ադամի և Եվայի անկումը, 

Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը և ազատ 

ընտրությունը: Բացի դրանից, այս գիրքը լի է 

հայտնություններով, տրված Նեփիի, Հակոբի և 

Եսայիայի կողմից, ովքեր եղել են Փրկչի հատուկ 

վկաները: Նրանք վկայել են վերջին օրերում 

Ավետարանի Վերականգնման, Աստծո ուխտյալ 

ժողովրդի հավաքման, Հիսուս Քրիստոսի 

Երկրորդ Գալստյան և Հազարամյակի մասին: 

2 Նեփիի գիրքը նաև պարունակում է Քրիստոսի 

վարդապետության վերաբերյալ Նեփիի 

բացատրությունը և ավարտվում է Փրկչի մասին 

Նեփիի վկայությամբ: 

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
2 Նեփին գրել է Նեփին` Լեքիի որդին: Նեփին 

մարգարե էր և նեփիացի ժողովրդի առաջին 

մեծ մարգարեն: Նրա գրությունները հայտնում 

են, որ նա ճաշակել է Տիրոջ փրկող զորությունից 

(տես 2 Նեփի 4.15–35, 33.6) և իր ողջ հոգով 

ցանկացել է փրկություն բերել իր ժողովրդին (տես 

2 Նեփի 33.3–4): Իր նպատակն իրականացնելու 

համար նա տաճար կառուցեց և ուսուցանեց իր 

ժողովրդին հավատալ Հիսուս Քրիստոսին:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Նեփին սկսեց գրել հիշատակարանը, որը 

դարձավ 2 Նեփին, մոտավորապես 570թ. Ք.ա.`իր 

ընտանիքի հետ Երուսաղեմից դուրս գալուց 30 

տարի հետո (տես 2 Նեփի 5.28–31): Նա գրեց այն, 

երբ Նեփիի երկրում էր (տես 2 Նեփի 5.8, 28–34):

ՄԱՍ 5. ՕՐ 2

2 Նեփի 1
Նախաբան

Երբ դուք ուսումնասիրեք 2 Նեփի 1, ուշադրություն 
դարձրեք այն բանի վրա, որ այն պարունակում է 
սիրող ծնողի և քահանայության ղեկավարի խոս-
քեր, ով մոտ էր իր մահկանացուն կնքելուն: Հայր 
Նեփին աղերսեց իր ընտանիքին հնազանդվել 
Աստծո պատվիրաններին (տես 2 Նեփի 1.16): Նա 
մարգարեացել էր, որ եթե նրանք հնազանդվեին 
Աստծո պատվիրաններին, նրանք կբարգավա-
ճեին խոստումի երկրում: Նա նաև հորդորեց իր 
զավակներին և նրանց, ովքեր իրենց հետ եկել 
էին Երուսաղեմից, հետևել Նեփիի մարգարեա-
կան ղեկավարությանը: Երբ դուք ուսումնասիրեք 
այս գլուխը, գնահատեք Տիրոջ պատվիրանների 
նկատմամբ ձեր անձնական հնազանդությունը: 
Որքանո՞վ եք դուք հետևում Եկեղեցու ղեկավար-
ների խորհրդին:

2 Նեփի 1.1–23
Լեքին հորդորում է իր ժողովրդին արդար ապրել
Պատկերացրեք, որ դուք պետք է անհապաղ 
հեռանաք ձեր ընտանիքից և երբեք այլևս չտեսնեք 
նրանց: Դուք ունեք մեկ վերջին հնարավորություն 
նրանց հետ խոսելու համար: Ի՞նչ կարող եք դուք 
ասել նրանց այս իրավիճակում:

2 Նեփի 1–4-ում Նեփին գրառել է իր ընտանիքին 
ուղղված իր հոր վերջին խորհուրդը: Երբ դուք ու-
սումնասիրեք այս գլուխները, մտածեք, թե ինչպես 
են Լեքիի գրառված վերջին ուսմունքները վերա-
բերվում ձեզ:

Կարդացեք 2 Նեփի 1.1–4 և ներկայացրեք, թե ինչ 
«մեծ բաներ էր արել Տերը» Լեքիի ընտանիքի համար:

 1. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում գրեք կարճ 
պատասխաններ հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս էր Տերը ողորմություն ցուցաբերում Լեքիի ըն-
տանիքին:

 բ. Ի՞նչ «մեծ բաներ» է Տերն արել ձեր և ձեր ընտանիքի հա-
մար: Ի՞նչ զգացմունքներ եք դուք ունենում Տիրոջ հանդեպ, 
երբ դուք մտածում եք այն մասին, թե որքան ողորմած է Նա 
եղել ձեր և ձեր ընտանիքի հանդեպ:

Լեքին սովորեցրեց իր ընտանիքին, որ Աստծո 
պատվիրաններին հնազանդվելն ընտրելը կորոշի, 
թե արդյոք նրանք կշարունակեն ստանալ «մեծ բա-
ներ» և «Աստծո ողորմություններ» իրենց կյանքում:
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 2. Որպեսզի օգնեք 
տեսնել, որ Տերն 

օրհնում է մեզ, երբ մենք 
պահում ենք Նրա պատ-
վիրանները և Նա չի տա-
լիս օրհնություններ, երբ 
մենք չենք պահում Նրա 
պատվիրանները, ձեր 
սուրբ գրությունների օրագ-
րում գծեք ստորև տրվածի 
նման մի գծագիր: Կարդա-
ցեք 2 Նեփի 1.7–11 և ներ-
կայացրեք գործողություններ 
(«եթե»), որոնք Լեքին ասաց, 
որ առաջ կբերեն որոշակի 
հետևանքներ («ապա»): Ձեր 
ուսումնասիրության օրագ-
րում գծագրի համապա-
տասխան սյունակում գրեք 
այն, ինչ հայտնաբերում եք:

Եթե (գործողություններ) Ապա (հետևանքներ)

Լեքին հատկապես մտահոգված էր Լամանի և 
Լեմուելի հոգևոր վիճակի համար և գիտակցում էր, 
որ նրանք պետք է ապաշխարեին: Երբ նա հոր-
դորեց նրանց, նա օգտագործեց մի շարք խորհր-

դանիշներ, որ օգներ նրանց հասկանալ մեղքը և 
ապաշխարությունը: 2 Նեփի 1.13–14-ում փնտրեք 
խորհրդանիշներ, որոնք Լեքին օգտագործել է իր 
որդիներին քաջալերելու համար, որ ապաշխա-
րեն, և գրեք ձեր պատասխանները ստորև տրված 
բլանկների վրա.

Սուրբ գրություններում 
գտնվող ավետարանի 
վարդապետությունները և 
սկզբունքները ներկայացնել 
սովորելը պահանջում են 
ջանքեր և փորձառություն: 
Սուրբ գրություններում 
բացահայտած ճշմարտու-
թյունները «եթե-ապա» 
տարբերակով գրելը կարող 
է օգնել ձեզ հասկանալ 
սկզբունքները, որոնք դուք 
հետո կարող եք կիրառել 
ձեր կյանքում:

Ներկայացնել 
վարդապետություններն 
ու սկզբունքները

“-------------------- խորքից --------------------”

“-------------------- դուրս -------------------- --------------------”

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցին. Ինչո՞վ է ապաշխարությունը 

նման վերևում տրված վարժության արտահայտություններից 
յուրաքանչյուրին:

Կարդացեք 2 Նեփի 1.15 և ձեր սուրբ գրություննե-
րում նշեք երեք արտահայտությունները, որ Լեքին 
օգտագործեց օրհնությունները նկարագրելու 
համար, որոնք նա ստացել էր Աստծո պատվի-
րաններին հնազանդվելու համար: Հակադրեք 
այս օրհնությունները 2 Նեփի 1.17–18, 22-ի բացա-
սական հետևանքների հետ, որոնք Լեքին ասաց, 
որ կգան նրանց վրա, ովքեր չեն պահում Աստծո 
պատվիրանները:

Նշեք 2 Նեփի 1.23–ի Լեքիի խորհուրդը և խորհեք, 
թե ինչ պետք է անեք ձեր կյանքում, որպեսզի 
«զարթնեք» կամ «թոթափեք» կամ «վեր ելնեք», 
որպեսզի դուք կարողանաք ստանալ օրհնություն-
ները, որոնց մասին խոսել է Լեքին այս գլխում:

2 Նեփի 1.24–32
Լեքին հորդորում է իր որդիներին հետևել Նեփիի 
մարգարեական առաջնորդությանը
Լեքին հաջորդը հիշեցրեց իր ընտանիքին և 
մյուսներին առաջնորդության և ոգեշնչման մեկ 
այլ աղբյուրի մասին, որով նրանք օրհնված էին, 
որ օգներ նրանց կայացնել արդար որոշումներ 
իրենց կյանքում: Կարդացեք 2 Նեփի 1.24 և ներ-
կայացրեք այս աղբյուրը:

Երբ դուք կարդաք 2 Նեփի 1.24–27, փնտրեք, թե 
ինչպես էր Լեքին խրախուսում իր ժողովրդին 
հետևել Նեփիին: Մտածեք հետևյալ հարցերին 
տրվող ձեր պատասխանների մասին.

• Ի՞նչ որակներ նշեց Լեքին, որոնք կօգնեին ձեզ 
վստահել Նեփիին որպես առաջնորդի:

• Ինչո՞ւ դուք կվստահեիք այսպիսի որակներով 
առաջնորդի:

• Ինչպե՞ս են Եկեղեցու ղեկավարներն այսօր 
ցուցաբերում այս նույն որակները:

Կարդացեք 2 Նեփի 1.28–32 և ձեր սուրբ գրու-
թյուններում նշեք խոստումները, որոնք Լեքին 
տվեց նրանց, ովքեր կհետևեին Նեփիի առաջնոր-
դությանը: Այս խոստումները ցույց են տալիս, որ 
երբ մենք հետևում ենք նրանց, ում Աստված 
կանչել է առաջնորդելու մեզ, մենք օրհնվում 
ենք հոգևոր բարեկեցությամբ և ապահովու-
թյամբ: Խորհեք, թե ինչ են վերջերս Եկեղեցու 
ղեկավարներն ուսուցանել ձեզ այն մասին, թե ինչ-
պես կարող է ոգեշնչված խորհրդին հնազանդվելն 
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առաջնորդել ձեզ դեպի հոգևոր բարեկեցություն և 
ապահովություն: 

Կարդացեք Նախագահ Վիլֆորդ 
Վուդրուֆի հետևյալ խոսքերը և ընդգ-
ծեք նրա տված խոստումները, եթե 
մենք հետևենք Տիրոջ ծառաների 
խորհրդին. «Ես հուսով եմ, որ մենք 
բոլորս էլ կկարողանանք հետևել այն 

ուղուն, որը մեզ ցույց է տրվել Տիրոջ ծառաների 
կողմից, քանզի, եթե մենք անենք սա, ես գիտեմ, 
որ մենք ապահով կլինենք այս աշխարհում և 
երջանկություն և վեհացում կունենանք գալիք 
աշխարհում: . . . Եթե մենք հավատարիմ ենք, 
նրանք կառաջնորդեն մեզ կյանքում, և որքանով 
որ մենք կհավատանք նրանց ցուցումներին, 
նրանց միջոցով Սուրբ Հոգու ուսմունքներին, մենք 
միշտ կլինենք ապահով ուղու վրա և համոզված 
կլինենք, որ կստանանք պարգև» (Teachings of 
Presidents of the Church: Wilford Woodruff 
[2004], 199):

 4. Գրեք ձեր սուրբ գրությունների օրագրում, թե ինչու 
եք կարծում, որ Տիրոջ պատվիրաններին և Նրա ծա-

ռաների խորհրդին հնազանդ լինելը կարևոր է ողջ կյանքի 
ընթացքում:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 1 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 5. ՕՐ 3

2 Նեփի 2
Նախաբան

2 Նեփի 2-ում Լեքին ուսուցանեց իր որդի Հակո-
բին, թե ինչու է Երկնային Հայրն Իր զավակներին 
դրել մի աշխարհում, որտեղ գոյություն ունեն 
չարչարանքներ, վիշտ, մեղք և մահ: Որպեսզի 
օգներ Հակոբին հասկանալ մահկանացու կյանքի 
նպատակը, նա բացատրեց փրկության ծրագրի 
հիմնական վարդապետությունները, որ ներառում 
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էր ազատ ընտրությունը, Ադամի Անկումը և Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունը: 2 Նեփի 2-ում ուսուցան-
վող ճշմարտություններն ուսումնասիրելը կարող 
է օգնել ձեզ ավելի լիարժեքորեն գնահատել, թե 
ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հաղթում 
Անկման ազդեցություններին և հնարավոր դարձ-
նում մեզանից յուրաքանչյուրի համար կատարել 
ընտրություններ, որոնք կառաջնորդեն դեպի 
հավերժական կյանք:

2 Նեփի 2.1–25
Լեքին ուսուցանում է Ադամի Անկման և Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության մասին
Մտածեք որոշ դժվարությունների մասին, որոնց 
վերջերս եք հանդիպել: Դուք երբևէ խորհել եք, թե 
ինչո՞ւ կյանքն ունի նման դժվարություններ: Երբ 
դուք կարդաք 2 Նեփի 2.1, դուք կարող եք ընդգծել 
բառեր կամ արտահայտություններ, որոնք Լեքին 
օգտագործել է Հակոբի մանկությունը նկարագրե-
լիս: Ապա կարդացեք 2 Նեփի 2.2 և ընդգծեք այն, 
ինչ Լեքին խոստացավ Հակոբին, որ տեղի կունե-
նային նրա չարչարանքների արդյունքում: Սրբա-
գործել բառի իմաստներից մեկը նվիրաբերել կամ 
սուրբ դարձնելն է: Կարծես, թե Լեքին խոստանում 
է Հակոբին, որ Տերը կնվիրաբերի Հակոբի փորձու-
թյունները նրա առավելագույն օգտի համար:

Լեքին ուսուցանեց Հակոբին Երկնային Հոր ծրագ-
րում Ադամի Անկման անհրաժեշտության և Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության մեր կարիքի մասին: Նա 
ցանկանում էր, որ Հակոբն իմանար, որ Անկումն 
ու Քավությունը հնարավոր են դարձնում մեզ 
համար, որ մենք գործադրենք մեր ազատությունը, 
որպեսզի մենք կարողանանք աճել և զարգանալ 
հավերժական կյանք ունենալու համար: Կարդա-
ցեք 2 Նեփի 2.15–18 և գրեք կարճ պատասխաններ 
հետևյալ հարցերին.

• Ի՞նչ էր Աստված Եդեմի պարտեզում պատրաս-
տել Ադամի և Եվայի համար, որը թույլ տվեց 
նրանց օգտագործել իրենց ազատ ընտրությունը: 
(Տես 2 Նեփի 2.15–16:)   
 

• Ի՞նչ էր Սատանան փնտրում Եդեմի պարտեզում: 
(Տես 2 Նեփի 2.17–18:) Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս 
է Սատանան հետամուտ լինում այդ նույն 
նպատակին այսօր:   
  
 

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գծեք ստորև 
տրված աղյուսակը: Ուսումնասիրեք 2 Նեփի 2.19–25 և 

ներկայացրեք, թե ինչ հետևանքներ կարող էին լինել, եթե 
Ադամն ու Եվան չուտեին արգելված պտուղը և չընկնեին, ինչպես 
նաև հետևանքները, որոնք առաջ եկան Անկման արդյունքում:

Եթե Ադամն ու Եվան 
չընկնեին (2 Նեփի 
2.22–23)

Քանի որ Ադամն ու 
Եվան ընկան (2 Նեփի 
2.19–20, 25)

Աղյուսակը լրացնելուց հետո խորհեք, թե ինչու 
է Ադամի ու Եվայի Անկումը հանդիսանում 
Երկնային Հոր երջանկության ծրագրի կա-
րևոր մասը:

 2. Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերն ասում է, որ Ադամն 
ու Եվան սխալ գործեցին, երբ ճաշակեցին արգելված 

պտղից: Օգտագործելով այն, ինչ սովորեցիք 2 Նեփի 2.19–25, 
ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք մի պարբերություն, 
բացատրելով, թե ինչու էր Անկումը կարևոր մեր երջանկու-
թյան համար նախատեսված Երկնային Հոր ծրագրում:

Չնայած Ադամի ու 
Եվայի Անկումը ուղի 
բացեց մեր զարգաց-
ման համար, այն նաև 
ներկայացրեց այլ 
հետևանքներ: Նախքան 
Անկումը Եդեմի պար-
տեզում Ադամն ու Եվան 
գտնվում էին Աստծո 
ներկայության մեջ. 
արգելված պտղից ճա-
շակելուց հետո նրանք 
պետք է հեռանային 
Նրա ներկայությունից: 

Կարդացեք 2 Նեփի 
2.5 և ներկայացրեք 
արտահայտությունը, 
որը նշում է Անկումից 
հետո Ադամի ու Եվայի 
բաժանումն Աստծուց: 
«Մարմնական օրենքը» 
վերաբերվում է ֆիզիկա-
կան օրենքներին, որոնք 
սկսեցին գործել որպես 
Անկման արդյունք: 
Այսպիսով, համաձայն 
«մարմնական օրենքի», «կտրված» լինելը վերաբեր-
վում է երկրի վրա մահկանացու վիճակին, որը մենք 
ժառանգում ենք որպես Ադամի ու Եվայի սերունդ-
ներ: Այս օրենքների պատճառով մենք ֆիզիկապես 
բաժանված ենք Աստծո ներկայությունից և ենթակա 
ենք վշտի, ցավերի, չարչարանքների և ֆիզիկական 

Ձեր ողջ կյանքի ընթացքում 
ձեզ կխնդրեն բացատրել 
ձեր համոզմունքները և 
ավետարանի ուսմունքները` 
որպես միսիոներ, Եկեղեցու 
կոչումներում կամ ձեր 
ընտանիքի, ընկերների և 
ծանոթների համար: Եթե 
դուք գրելով վարժվեք ավե-
տարանը բացատրելում, 
կարող է օգտակար լինել, 
եթե դուք պատկերացնեք, 
որ գրում եք որոշակի անձ-
նավորության: Սա կօգնի 
ձեզ կենտրոնանալ այդ 
անձնավորության համար 
ավետարանի ուղերձը ան-
հատականացնելու վրա:

Վարժվեք 
Ավետարանի 
ճշմարտությունները 
բացատրելում
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մահվան: «Կտրված» լինելն ըստ «հոգևոր օրենքի» 
վերաբերվում է մեր մեղքերի պատճառով Աստծո 
ներկայությունից բաժանված լինելուն:

Խորհեք, թե ինչպես եք դուք ինքներդ ունեցել 
Անկման այս հետևանքները`անդրադառնալով 
հետևյալ հարցերին.

• Ի՞նչ չարչարանքներ, ցավ ու վշտեր եք դուք 
ունեցել այս կյանքում:

• Ո՞ւմ գիտեք դուք, որ մահացել է: Ինչպե՞ս է այդ 
անձնավորության մահն ազդել ձեզ վրա:

• Ե՞րբ եք ձեզ զգացել հոգևորապես բաժանված 
Աստծուց:

Երբ դուք կարդաք 2 Նեփի 2.6–10, դուք կարող 
եք ընդգծել կարևոր բառերը կամ արտահայտու-
թյունները, որոնք ցույց են տալիս, որ Քավության 
շնորհիվ Հիսուս Քրիստոսն ազատում է մեզ 
Անկման ազդեցություններից և առաջարկում 
է ազատում մեր մեղքերից: 2 Նեփի 2.9–10 –ում 
բարեխոսություն բառը նշանակում է գործել մեկ 
ուրիշի օգտի համար:

Սերտման սուրբ գրություն—  
2 Նեփի 2.25
Մինչ Լեքին Հակոբին ուսուցանում էր Ադամի Անկ-
ման մասին և հակադրության մասին, որը մենք 
ունենում ենք մահկանացու կյանքում, նա շեշտում 
է Անկման դրական հետևանքները ողջ մարդկու-
թյան համար:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ելնելով այն ամենից, ինչ դուք սովորեցիք Անկման մասին, 
ինչպե՞ս է այն ուրախություն բերում մարդկությանը:

 բ. Ե՞րբ եք դուք ուրախություն ունեցել Անկման դրական հե-
տևանքների շնորհիվ:

2 Նեփի 2.11–18, 26–30
Լեքին ուսուցանում է ազատ ընտրության և մեր 
ընտրությունների հետևանքների մասին
Խորհեք մի կարևոր ընտրության մասին, որը դուք 
պետք է վերջերս կատարեիք և ինչ երկարատև 
հետևանքներ այդ ընտրությունը կարող է ունենալ: 
Լեքին ուսուցանեց իր ժողովրդին Երկնային Հոր 
փրկության ծրագրում ազատ ընտրության հիմ-
նական կարևորության մասին: Որպեսզի օգնենք 
ձեզ հասկանալ, որ մենք ազատ ենք ընտրելու 
ազատություն և հավերժական կյանք կամ 
գերություն և մահ (տես 2 Նեփի 2.27), կատարեք 
ստորև տրված վարժությունը: 

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք Երիտասարդներին զորացնելու հա-

մար ([գրքույկ, 2011], 2–3) գրքույկից վերցրած հետևյալ նա-
խադասություններից յուրաքանչյուրը: Ապա, երբ դուք 
կարդաք 2 Նեփի 2.11–18, 26–29 հատվածներից յուրաքան-
չյուրը, կանգ առեք և գրեք այդ հատվածի համարը նախադա-
սության կամ նախադասությունների տակ, որոնք ձեր 
կարծիքով վերաբերվում են դրան: Հատվածներից յուրաքան-
չյուրի համարը պետք է գրվի նախադասություններից մեկի 
տակ: Նախադասությունը կարող է վերաբերվել մեկից ավելի 
հատվածների, և հատվածը կարող է կապված լինել մեկից 
ավելի նախադասությունների հետ: Որպես օրինակ, հատված 
է գրված առաջին նախադասության համար. ճշմարտություն-
ներից մեկը, որ Լեքին ուսուցանեց 2 Նեփի 2.16-ում, այն է, որ 
մեզ տրված է ինքնուրույն գործելու հնարավորություն: 

 ա. «Երկնային Հայրը ձեզ տվել է ազատ ընտրություն, ճիշտը 
սխալից տարբերելու և ինքնուրույն գործելու ունակություն»: 
2 Նեփի 2.16

 բ. «Մինչ այս երկրի վրա եք, դուք փորձվում եք, թե արդյոք 
դուք կօգտագործեք ձեր ազատ ընտրությունը, որ ցույց տաք 
ձեր սերը Աստծո հանդեպ` պահելով Նրա պատվիրանները»:

 գ. «Չնայած դուք ազատ եք ընտրելու ձեր գործողություն-
ները, դուք ազատ չեք ընտրելու հետևանքները»:

 դ. «Մեղսալի . . . ընտրությունները հետաձգում են ձեր զար-
գացումը և տանում են դեպի կսկիծ ու թշվառություն»:

 ե. «Արդար ընտրությունները տանում են դեպի հարատև 
երջանկություն և հավերժական կյանք»:

Կարդացեք 2 Նեփի 2.26–27: Ի՞նչ եք դուք ազատ 
ընտրելու: Կարդացեք 2 Նեփի 2.28 և նշեք, թե էլ ինչ 
է ձեզ տվել Աստված, որ օգնի ձեզ «ընտրել հավեր-
ժական կյանք»: Խորհեք ձեր իսկ կյանքում ձեր 
կատարած ընտրությունների մասին, որոնք ցույց են 
տալիս, որ դուք ընտրել եք հավերժական կյանք:

Սուրբ գրության սերտում—  
2 Նեփի 2. 27
Աշխատեք անգիր սովորել 2 Նեփի 2.27, որը սերտ-
ման սուրբ գրություն է: Կարդացեք այն մի քանի 
անգամ և ապա փակեք ձեր սուրբ գրությունները և 
օգտագործեք այս հատվածի յուրաքանչյուր բառի 
առաջին տառը, որ տրված է ստորև, որ փորձեք 
անգիր ասել այն ինքներդ ձեզ կամ ընտանիքի 
 անդամի: Կրկնեք այս վարժությունն այնքան ժա-
մանակ, մինչև դուք զգաք, որ կարողանում եք դա 
լավ անել:

Ու, մ ա ե ը մ. և բ բ, ո ա ե մ, տ ե ն: Ե ն ա ե` ը ա և 
հ կ, բ մ մ Մ մ, կ ը գ և մ, ը դ գ և զ. ք ն ջ է, ո բ մ լ 
թ, ի ի:

 5. Օգտագործելով վերևում տրված 2 Նեփի 2.27–ի 
յուրաքանչյուր բառի միայն առաջին տառը` գրեք այս 

հատվածը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում: Գրքին չնայել:
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Այս դասը կկենտրոնանա Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի 
վերաբերյալ Եգիպտոսի Հովսեփի մարգարեության 
վրա` տրված Ջոզեֆ Սմիթի ծնվելուց ավելի քան 
3000 տարի առաջ:

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում սկսեք թվար-
կել իրադարձությունները և ուսմունքները, որոնք հի-

շում եք, երբ մտածում եք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի և 
ավետարանի Վերականգնման գործում նրա դերի մասին: 
Դուք ավելացումներ կանեք այս ցանկում, երբ դուք ավելի 
շատ տեղեկություններ բացահայտեք այս դասի ընթացքում, 
ուստի սենյակից հեռանալուց հետո գրեք ավելին:

Կարդացեք 2 Նեփի 
3.6–8 և ներկայացրեք 
բառեր և արտահայ-
տություններ, որոնք 
օգտագործել է Եգիպ-
տոսի Հովսեփը` Մար-
գարե Ջոզեֆ Սմիթին 
և նրա կատարած աշ-
խատանքը նկարագրե-
լու համար: Ձեր սուրբ 
գրությունների օրագրի 
ձեր ցանկին ավե-
լացրեք Մարգարեի 
մասին այս բառերից 
և արտահայտություն-
ներից ցանկացածը, 
որոնք ձեր կարծիքով 
կարևոր են: Այս հատ-
վածներում Եգիպտոսի 
Հովսեփը վկայել է, որ 
Տերը բարձրացրել 
է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին` օգնելու առաջ 
բերել ավետարանի Վերականգնումը: Մինչ 
դուք շարունակեք ուսումնասիրել 2 Նեփի 3, 
փնտրեք լրացուցիչ ճշմարտություններ Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի մասին, որոնք կարող են ամրապն-
դել ձեր վկայությունը նրա աստվածային առա-
քելության վերաբերյալ և ավելացրեք դրանք ձեր 
ցանկում: 

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք Եգիպտոսի Հով-
սեփի մարգարեությունը, ուշադրություն դարձրեք, 
թե որքան հաճախ է տեսանող բառը հայտնվում 
2 Նեփի 3.6–7, 11 և 14 հատվածներում: Դուք կարող 
եք այս հատվածներից մեկի դիմաց լուսանցքում 
նշել, որ տեսանողը մի անձ է, ով կարող է իմանալ 
բաներ անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին 
(տես Մոսիա 8.13–17):

Ցուցակները կարող են 
օգնել ձեզ կարգավորել 
այն, ինչ դուք սովորում եք 
սուրբ գրություններից և 
մարգարեներից, որպեսզի 
դուք կարողանաք հիշել այն 
և պատրաստ լինել կիսվելու 
ուրիշների հետ ձեր իմա-
ցածով: Ցուցակ կազմելիս 
տվեք դրան պարզ վերնա-
գիր և ներառեք համապա-
տասխան տեղեկություններ, 
որպեսզի դուք կարողանաք 
հիշել ցուցակի նպատակը, 
երբ դուք ավելի ուշ անդրա-
դառնաք դրան:

Ցուցակ կազմել

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 5. ՕՐ 4

2 Նեփի 3
Նախաբան

2 Նեփի 3-ում Լեքին խորհուրդներ և օրհնություն-
ներ տվեց իր կրտսեր որդուն` Հովսեփին: Այդ 
ժամանակ Լեքին պատմեց Եգիպտոսի Հովսեփի 
մարգարեության մասին, որը վերաբերվում էր 
Ջոզեֆ Սմիթ Կրտսեր ընտրյալ տեսանողի դերին` 
Մորմոնի Գիրքն առաջ բերելիս: Այս դասի ժամա-
նակ դուք հնարավորություն կունենաք ձեռք բերել 
ավելի մեծ երախտագիտություն Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթի հանդեպ և ավետարանի Վերականգնման 
հարցում ավելի ամուր վկայություն Աստծուց նշա-
նակված նրա դերի հանդեպ:

2 Նեփի 3.1–25
Լեքին պատմում է Եգիպտոսի Հովսեփի մարգարեությունը 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի մասին
Լեքին շարունակում է իր ընտանիքին ուղղված իր 
վերջին խորհուրդը, ուսուցանելով իր որդի Հով-
սեփին երեք այլ մարդկանց մասին, ովքեր նույն-
պես ունեին Հովսեփ անունը: 2 Նեփի 3-ի սուրբ 
գրության հղումը գծիկով միացրեք Հովսեփի կամ 
Հովսեփների հետ, ում մասին դուք սովորում եք 
այդ հատվածում:

1

Եգիպ-
տոսի 

Հովսեփը

2

Հովսեփ` 
Լեքիի 
որդի

3

Ջոզեֆ 
Սմիթ 
Ավագ

4

Ջոզեֆ 
Սմիթ 

Կրտսեր

2 Նեփի 3.3 2 Նեփի 3–4 2 Նեփի 3.14 2 Նեփի 3.15
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2 Նեփի 3.7-ում Եգիպտոսի Հովսեփն ասում է, որ 
Տերն ասել է իրեն, որ Ջոզեֆ Սմիթը կանի «այն 
գործը . . . որը կլինի մեծ արժեքի» իր սերունդների 
համար: Ուսումնասիրեք 2 Նեփի 3.11–15, 19–21, 
փնտրելով, թե ինչ «մեծ արժեք» ունեցող գործ 
կիրագործի Տերը Մարգարե Ջոզեֆի միջոցով: 
Ուսումնասիրության նյութերը, որոնք մատչելի են 
ձեզ (գլուխների ենթատեքստերը, տողատակի 
հղումները, Սուրբ Գրությունների Ուղեցույցը և 
նմանատիպ այլ նյութերը), կարող են օգնել ձեզ 
հասկանալ շատ մանրամասներ, որոնց անդրա-
դարձել է Եգիպտոսի Հովսեփը: Երբ դուք գտնեք 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի դերի վերաբերյալ նոր 
տեղեկություն, ավելացրեք այն ձեր սուրբ գրու-
թյունների օրագրի ցանկում:

Երբ սուրբ գրություններում խոսվում է «[ինչ-որ 
մեկի] երանքի պտղի» մասին, դրանք վերաբերվում 
են այդ անձնավորության հետնորդներին: Եգիպ-
տոսի Հովսեփը մարգարեացավ, որ Մարգարե Ջո-
զեֆ Սմիթը` իր հետնորդներից մեկը, առաջ կբերեր 
Մորմոնի Գիրքը վերջին օրերում: 

2 Նեփի 3.12-ում «քո երանքի պտուղը [Եգիպտոսի 
Հովսեփի հետնորդները] պիտի գրի» արտահայտու-
թյունը վերաբերվում է գրի առնված սուրբ գրքային 
հիշատակարանին` Մորմոնի Գրքին, որը կազմվել 

էր Հովսեփի հետնորդների կողմից (տես 2 Նեփի 
3.4): Մարգարեացվել էր, որ Մորմոնի Գիրքը 
«պիտի սերտաճի» Աստվածաշնչի հետ, որը սուրբ 
հիշատակարան է` գրված «Հուդայի երանքի պտղի» 
կողմից: 2 Նեփի 3.12-ում փնտրեք արտահայտու-
թյուններ, որոնք նկարագրում են ազդեցությունը, 
որը Մորմոնի Գիրքը և Աստվածաշունչը կունենա-
յին աշխարհի վրա, երբ դրանք սերտաճեին:

Եգիպտոսի Հովսեփը նաև մարգարեացել էր, որ 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը կարևոր դեր կխաղար 
Երկնային Հոր ծրագրում և ասել` «կբերի իմ ժո-
ղովրդին փրկության» (2 Նեփի 3.15):

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցերին, որոնք կօգնեն ձեզ շարունա-

կել մեծացնել ձեր երախտագիտությունը Երկնային Հոր 
փրկության ծրագրում Ջոզեֆ Սմիթի կատարած դերի համար.

 ա. Որո՞նք են ուխտերի, իշխանության կամ արարողություն-
ների որոշ օրինակները, որոնք վերականգնվել են Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, որոնք կարող են օգնել բերել մարդ-
կանց փրկություն:

 բ. Ձեր կյանքում ի՞նչ փոփոխություններ են մտցրել այս օրհ-
նությունները:

Փնտրեք բառեր կամ արտահայտություններ, որոնք 
նկարագրում են Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին 2 Նեփի 
3.24-ում, և ավելացրեք դրանք ձեր սուրբ գրու-
թյունների օրագրի ցանկում: Երբ դուք կարդաք 
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի հետևյալ խոսքերը, 
ձեր ցանկին ավելացրեք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի 
ցանկացած ուսմունք, որը հաստատում է, որ նա 
եղել է «գործիք Աստծո ձեռքում».

«Թույլ տվեք ինձ նշել բազմաթիվ վարդապետու-
թյուններից և փորձառություններից մի քանիսը, 
որոնք մեզ առանձնացնում են մնացած բոլոր 
եկեղեցիներից և որոնք բոլորը որպես հայտնու-
թյուն տրվել են պատանի Մարգարեին [Ջոզեֆ 
Սմիթին]: . . .

Սրանցից առաջինը, իհարկե, հենց Իր` Աստծո և 
Իր սիրելի Որդու` հարություն առած Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի հայտնվելն է: . . .

Աստվածության այս գիտելիքը, որ թաքցված էր 
աշխարհից դարեր շարունակ, առաջին և մեծ բանն 
էր, որ Աստված հայտնեց իր ընտրյալ ծառային: . . .

Մորմոնի Գիրքն առաջ եկավ Աստծո շնորհով և 
զորությամբ: . . .
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[Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով վերականգնվեց 
նաև] քահանայությունը: . . .

Մարգարեին տրված մեկ այլ հրաշալի և եզակի 
հայտնություն էր ընտանիքի հավերժական կյանքի 
ծրագիրը: . . .

Փոքր երեխաների անմեղությունը մեկ այլ հայտ-
նություն է, որն Աստված տվել է Մարգարե Ջոզեֆի 
միջոցով: . . .

. . .Այս Եկեղեցին միակն է, որն ունի մահացած-
ների փրկության մեծ վարդապետություն: . . . 

Հայտնի է դարձվել մարդու հավերժական էու-
թյունը: . . .

Կա ևս մի բան, որը ես պետք է նշեմ: Դա ժամա-
նակակից հայտնության սկզբունքն է: . . .

. . .Իր կյանքի 38 ու կես կարճ տարիների ըն-
թացքում, [Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի] միջոցով 
գիտելիքների, պարգևների և վարդապետության 
անհամեմատելի զեղում առաջ եկավ» (“The Great 
Things Which God Has Revealed,” Ensign, May 
2005, 80–83):

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի նահատակությունից 
հետո Նախագահ Ջոն Թեյլորը գրեց մի բան, որը 
դարձավ Վարդապետություն և Ուխտեր 135–ը: 
Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 135.3 և 
խորհեք, թե ինչ եք դուք սովորել այս դասի ընթաց-
քում Երկնային Հոր ավետարանի Վերականգնման 
ծրագրի համար Ջոզեֆ Սմիթի դերի մասին:

 3. Ձեր սուրբ գրության օրագրում գրեք հետևյալ հար-
ցերից մեկի պատասխանը.

 ա. Ի՞նչ եք այսօր դուք սովորել կամ զգացել 2 Նեփի 3 ուսում-
նասիրելիս, ինչն ամրացնում է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի մա-
սին ձեր վկայությունը:

 բ. Ի՞նչ է արել, ուսուցանել կամ վերականգնել Ջոզեֆ Սմիթը, 
որ «մեծ արժեք» (2 Նեփի 3.7) ունի ձեզ համար:

Աղոթքով փնտրեք ուղիներ ձեր ընկերների և 
ընտանիքի հետ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի վերաբե-
րյալ ձեր վկայությամբ կիսվելու համար, որպեսզի 
օգնեք նրանց հասկանալ մեծ արժեք ունեցող շատ 
բաներ, որոնք վերականգնվել են նրա միջոցով:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 3 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 6. ՕՐ 1

2 Նեփի 4–5
Նախաբան

2 Նեփի 4-ում դուք կկարդաք, թե ինչպես Լեքին իր 
շուրջը հավաքեց իր ժառանգներին` մահանալուց 
առաջ իր վերջին խորհուրդները և օրհնությունը 
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նրանց տալու համար: Լեքիի մահից հետո Լա-
մանը և Լեմուելը բարկացած էին Նեփիի վրա, 
քանի որ նա քարոզում էր նրանց «Տիրոջ խրատ-
ները» (տես 2 Նեփի 4.13–14): Անհանգստացած 
իր եղբայրների վերաբերմունքից և արարքներից 
և իր սեփական ամբարշտությունից և մեղքերից, 
Նեփին գրեց իր զգացմունքները արտահայտիչ և 
պոետիկ լեզվով (տես 2 Նեփի 4.15–35): Ինչպես 
գրված է 2 Նեփի 5-ում, Տերը նախազգուշացրեց 
Նեփիին և նրանց, ովքեր աջակցում էին նրան, 
փախչել Լամանից, Լեմուելից և Իսմայելի որդի-
ներից: Այս բաժանումից հետո Նեփիացիները 
ապրում էին արդարակեցության մեջ և երջանիկ 
էին, մինչդեռ նրանք, ովքեր մնացին Լամանի 
և Լեմուելի հետ, իրենց հոգևորապես կտրեցին 
Տիրոջից: Տիրոջ հանդեպ Նեփիի նվիրվածությունը 
ամրացրեց նրան` օգնելով հաղթահարել մեղքը 
և հուսահատությունը: Նեփին այնուհետև գրում է, 
թե ինչպես նա և իր ժողովուրդը «ապրեցին երջա-
նիկ» (2 Նեփի 5.27):

2 Նեփի 4.3–11
Լեքին խորհուրդներ է տալիս և օրհնում է իր ընտանիքին
Մտածեք այնպիսի մի ժամանակի մասին, երբ 
դուք խորհուրդ եք ստացել ձեր մորից, հորից կամ 
ղեկավարից: Դուք հետևե՞լ եք խորհրդին: Ինչո՞ւ 
եք դուք հետևել կամ ինչո՞ւ չեք հետևել խորհրդին: 
Դուք զղջո՞ւմ եք: 2 Նեփի 4.1–11-ում Նեփին գրառել 
է իր ընտանիքին տրված Լեքիի վերջին խորհուրդը 
և օրհնությունը: Կարդացեք 2 Նեփի 4.4–5 և ներ-
կայացրեք իր զավակներին տված Լեքիի խոր-
հուրդը, որը նաև կարող է ձեզ վերաբերվել: Ձեր 
ծնողները, ընտանիքի անդամները կամ ղեկավար-
ները երբևէ ձեզ տվե՞լ են նմանատիպ խորհուրդ: 

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում կազմեք որոշ 
օրհնությունների ցանկ, որոնք ստացել եք ձեր կյան-

քում նրանց խորհրդին լսելու արդյունքում, ովքեր հոգում են 
ձեզ համար: Ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել Տիրոջ պատվի-
րաններին հնազանդվելու արդյունքում:

2 Նեփի 4.12–35
Նեփին իր վստահությունն է արտահայտում Տիրոջ 
հանդեպ և ընդունում է իր տկարությունները
2 Նեփի 4.12–35-ում Նեփին գրել է «[իր] հոգու բա-
ները» (2 Նեփի 4.15): Կարդացեք 2 Նեփի 4.15–16 և 
փնտրեք, թե ինչով էր հրճվում Նեփին:

Մտածեք օգտակար բաների մասին, որոնք մեծ 
ուրախություն են բերում ձեր հոգուն: Հետևյալ ար-
տահայտությունը լրացրեք մի քանի պատասխան-
ներով. Իմ հոգին հրճվում է   
 :

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ձեր 
կարծիքով, ինչ է նշանակում հրճվել Տիրոջ բաներով:

Նեփին նշել է, որ իր «սիրտը խորհում է» (2 Նեփի 
4.15) սուրբ գրությունների մասին: Խորհելը նշա-
նակում է ոչ միայն ներանձնանալ և խորությամբ 
մտածել սուրբ գրությունների մասին, այլ նաև 
բացել մեր սրտերը հայտնության և հասկացողու-
թյան համար:

Նեփին ունեցավ մեծ 
ուրախության պահեր 
իր կյանքում. այնուա-
մենայնիվ, նա նաև 
հանդիպեց դժվար 
պահերի: Կրկին անդ-
րադարձեք 2 Նեփի 
4.12–13` բացահայտելու 
որոշ դժվար մար-
տահրավերներ, որոնց 
Նեփին հանդիպեց իր 
կյանքի այդ ժամանա-
կահատվածում: 

Կարդացեք 2 Նեփի 
4.17–18 և գտեք, թե էլ 
ինչն էր վշտացնում 
Նեփիին: Մինչ դուք 
կարդում եք, ձեր 
մտքում պահեք հե-
տևյալ սահմանումները. 
Թշվառ նշանակում է 
դժբախտ կամ անպետք: Մարմինը վերաբերվում 
է մեր մահկանացու վիճակի թուլությանը: Նեղել 
նշանակում է շրջապատել կամ սեղմել բոլոր կող-
մերից, անհանգստացնել կամ զայրացնել: Չնայած 
Նեփին վշտանում էր իր մեղքերի պատճառով, 

Մեծ արժեք կա խորհելու 
մեջ, թե ինչ են նշանակում 
սուրբգրքային խոսքերը և 
արտահայտությունները: 
Երբ դուք վարժվեք խորհել 
և հետո ձեր բառերով ասել, 
թե, ձեր կարծիքով, ինչ է 
նշանակում սուրբգրքային 
արտահայտությունը, դա 
կարող է օգնել ձեզ ավելի 
մեծ հասկացողություն ձեռք 
բերել այդ ճշմարտության 
վերաբերյալ:

Խորհել սուրբգրքային 
խոսքերի և 
արտահայտությունների 
շուրջ
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սա չպետք է սխալ հասկացվի, թե նա մեղավոր էր 
որևէ մեծ օրինազանցության մեջ: 

Խորհեք ձեր կյանքի այն պահի մասին, երբ դուք 
կարող եք ասել, որ զգացել եք այն, ինչ Նեփին է 
զգացել (ինչպես օրինակ, երբ կորցրել եք սիրած 
մեկին, ոմանք բարկացել են ձեզ վրա Տիրոջը հե-
տևելու համար, դուք հանդիպել եք դժվարության 
կամ հուսահատության, կամ դուք վշտացել եք ձեր 
մեղքերի, թուլությունների և գայթակղությունների 
պատճառով): Կարդացեք 2 Նեփի 4.19 և ներկա-
յացրեք արտահայտությունը, որն արտահայտում 
է Նեփիի հույսը` չնայած իր վշտերին: Ձեր կարծի-
քով, ի՞նչ ի նկատի ուներ Նեփին, երբ նա ասում 
էր. «Ես գիտեմ` ում եմ ապավինել»: Ինչպե՞ս դուք 
կարող եք ավելի շատ ապավինել Աստծուն:

Երբ դուք շարունակեք ձեր ուսումնասիրությունը, 
փնտրեք փաստեր ավետարանի այն սկզբունքի 
վերաբերյալ, որ Աստված աջակցում է նրանց, 
ովքեր դնում են իրենց վստահությունը Նրա 
վրա: 

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ աղյուսակի հարցերին.

Սուրբ 
գրության 
հղումներ

Ինչպես են այս 
հատվածները 
վերաբերվում 
Նեփիին

Ինչպես կարող են 
այս հատվածները 
վերաբերվել ձեզ

2 Նեփի 
4.20–25

 ա. Ինչպե՞ս է 
նախկինում Տերն 
օրհնլ Նեփիին` 
Նրան ապավի-
նելու համար:

 բ. Ինչպե՞ս է Տերն 
օրհնել ձեզ, երբ 
դուք ապավինել 
եք Նրան:

2 Նեփի 
4.26–30)

 գ. Ինչպե՞ս է իր 
օրհնությունները 
հիշելը ազդել 
արդար լինելու 
Նեփիի ցանկու-
թյունների վրա:

 դ. Ինչպե՞ս են 
Տիրոջ օրհնու-
թյուններն ազդել 
արդար լինելու 
ձեր ցանկության 
վրա:

2 Նեփի 
4.31–33

 ե. Ինչի՞ համար էր 
աղոթում Նեփին:

 զ. Ինչպե՞ս դուք 
կարող եք կիրա-
ռել այս հատ-
վածները ձեր 
աղոթքներում:

Կարդացեք 2 Նեփի 4.34–35 և նշեք արտահայտու-
թյուններ, որոնք ցույց են տալիս Տիրոջ հանդեպ 
Նեփիի վստահությունը:

 4. Գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում, թե ինչ եք սովորել 2 Նեփի 4.17–35 

ուսումնասիրելիս և ուղիներ, որոնցով դուք կցանկանաք մե-
ծացնել ձեր վստահությունը Տիրոջ հանդեպ:

2 Նեփի 5.1–8
Տերը նեփիացիներին բաժանում է լամանացիներից
Երբ դուք ուսումնասիրեք 2 Նեփի 5, մտածեք 
դժվարին խնդիրների և որոշումների մասին, որոնք 
դուք ունեք կամ ունեցել եք: Այս գլխում Նեփին 
բացատրել է, որ իր եղբայրները «ջանում էին խլել 
իմ կյանքը» (2 Նեփի 5.2): Ուշադրություն դար-
ձրեք 2 Նեփի 5.1-ում, թե ինչ արեց Նեփին խնդրի 
լուծումը գտնելու համար: Ապա նշեք ձեր սուրբ 
գրություններում, թե ինչ արեց Տերը Նեփինն օգնե-
լու համար 2 Նեփի 5.5–ում:

Այս նախազգուշացման արդյունքում Նեփին և 
«բոլոր . . . նրանք, ովքեր հավատում էին Աստծո 
նախազգուշացումներին և հայտնություններին», 
(2 Նեփի 5.6) հեռացան իրենց առաջին ժառանգու-
թյան հողից: Նրանք ճամփորդեցին «շատ օրերի 
ընթացքում» (2 Նեփի 5.7) և հաստատվեցին մի 
վայրում, որը կոչեցին Նեփի: Այս փորձառությունը 
լուսաբանում է, որ ապահովություն է գալիս 
Աստծո հայտնություններին հնազանդվելուց:

Կարդացեք Յոթանասունից Երեց Փոլ Վ. Ջոնսոնի 
հետևյալ միտքը. «Զարմանալի չէ, որ մեծ չարիքի 
և գայթակղությունների հանդիպելիս Տերը չի 
թողնում, որ մենք միայնակ գտնենք մեր ուղին: 
Իրականում կա ավելի քան բավականաչափ 
առաջնորդություն, որը հասանելի է մեզանից 
 յուրաքանչյուրի համար, եթե մենք լսենք: Դուք 
ստացել եք Սուրբ Հոգու պարգևը ձեզ առաջ-
նորդելու և ոգեշնչելու համար: Դուք ունեք սուրբ 
գրություններ, ծնողներ, Եկեղեցու ղեկավարներ 
և ուսուցիչներ: Դուք նաև ունեք մարգարեների, 
տեսանողների և հայտնողների խոսքերը, ովքեր 
ապրում են մեր օրերում: Բազմաթիվ առաջնորդու-
թյուններ և ուղղորդումներ են հասանելի, որպեսզի 
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դուք չկատարեք մեծ սխալներ ձեր կյանքում, եթե 
միայն դուք դիտավորյալ կերպով չանտեսեք ձեր 
ստացած առաջնորդությունը» (“The Blessings of 
General Conference,” Ensign, Nov. 2005, 51):

 5. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք մի նա-
խազգուշացում, որը ստացել եք Տիրոջից, Նրա մար-

գարեներից կամ Եկեղեցու այլ ղեկավարներից: Ի՞նչ եք դուք 
անում այդ նախազգուշացմանը լսելու համար: Ինչպե՞ս է 
այդ նախազգուշացմանը լսելն օգնել ձեզ ձեր կյանքում և 
ինչպե՞ս այն կօգնի ձեզ ապագայում:

2 Նեփի 5.9–18, 26–27
Նեփիացիները ապրում են երջանիկ
Լեքիի ընտանիքին բաժանման տանող պայման-
ները շարադրելուց հետո Նեփին նկարագրում է, 
թե ինչպիսին էր «Նեփիի ժողովրդի» (2 Նեփի 5.9) 
կյանքը: Կարդացեք 2 Նեփի 5.27 և նշեք ար-
տահայտությունը, որը շեշտում է, թե ինչպես էին 
ապրում նեփիացիները: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է 
նշանակում ապրել «երջանիկ»:

 6. Ուշադիր կարդացեք 2 Նեփի 5.10–18, 26 և նշեք 
ձեր սուրբ գրություններում, թե ինչ ունեին նեփիացի-

ները կամ ինչ էին անում երջանիկ լինելու համար: Ընտրեք 
այս բաներից մեկը և գրեք սուրբ գրությունների ձեր օրագ-
րում, թե ինչպես է այդ արարքը կամ վերաբերմունքն օգնում 
ձեզ երջանիկ լինել: Օրինակ, եթե դուք ընտրել եք այն 
փաստը, որ նեփիացիները տաճար կառուցեցին (տես 
2 Նեփի 5.16), դուք կարող եք գրել, թե ինչպես է տաճարը 
ավելի մեծ երջանկություն բերել ձեզ կամ ձեր ընտանիքին:

Ձեր ներկայացրած արարքները և վերաբեր-
մունքը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով ապրելու 
մի մասն են կազմում: Դուք կարող եք հետևյալ 
սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրություններում 2 Նեփի 
5.27–ի կողքին. Երբ Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանը դառնում է մեր ապրելակերպը, մենք 
ավելի երջանիկ ենք դառնում: Սա ճշմարիտ էր 
նեփիացիների համար նույնիսկ մեծ դժվարության 
ժամանակներում: Քննեք ձեր կյանքը և որոշեք մի 
բան, որ կանեք ավելի լիարժեք կերպով երջանիկ 
լինելու համար: Գրեք այն ձեր անձնական օրագ-
րում կամ ձեր սուրբ գրություններում: Սկզբունք-
ները, որոնք դուք սովորեցիք այսօր, տանում են 
դեպի երջանկություն:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 4–5 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 6. ՕՐ 2

2 Նեփի 6–8
Նախաբան

Նեփիի գրառումները քարոզի առաջին մասի վե-
րաբերյալ, որն ուսուցանել է իր կրտսեր եղբայրը` 
Հակոբը, գտնվում է 2 Նեփի 6–8: (Հակոբի քարոզի 
երկրորդ մասը գտնվում է 2 Նեփի 9–10:) Հակոբը 
մարգարեացավ, որ այն ժամանակից սկսած, 
երբ Լեքին հեռացավ Երուսաղեմից, հրեաները 
գերության վերցվեցին և ցրվեցին իրենց ամ-
բարշտության պատճառով: Այնուամենայնիվ, 
Տերը գթասրտորեն հրեաներին կրկին կհավաքեր 
Երուսաղեմում: Հակոբը նաև մարգարեացավ, 
որ հրեաները կրկին կցրվեն երկրորդ անգամ 
այն բանից հետո, երբ կմերժեն Փրկչին Իր մահ-
կանացու ծառայության ժամանակ. կրկին Տերը 
ողորմած կգտնվի և կհավաքի նրանց վերջին 
օրերում, երբ նրանք գան Փրկչի իմացությանը: 
Բացի դրանից, Հակոբը մեջբերեց Եսայիայի 
մարգարեությունները, որոնք ցույց են տալիս 
Փրկչի հավատարմությունը Իր ուխտյալ ժողովրդի 
հանդեպ, Նրա գթասրտությունը և Նրա մեծա-
գույն խոստումները հավատարիմներին:

2 Նեփի 6
Հակոբը մարգարեանում է Իսրայելի ցրման և 
հավաքման մասին
Ինչպե՞ս դուք կվարվեիք, եթե ձեր սիրած մարդիկ 
անբարյացակամորեն վերաբերվեին ձեզ հետ: Ի՞նչ 
կզգայիք, եթե նրանք ցույց տային իրենց գործերով 
կամ վերաբերմունքով, որ ձեր հարաբերություններն 
այլևս կարևոր չէին նրանց համար: Խորհեք, թե 
արդյոք երբևէ վարվել եք այդպես Տիրոջ հանդեպ: 
2 Նեփի 6–8-ում Հակոբն ուսուցանեց, թե ինչպես է 
Տերն արձագանքում նրանց, ովքեր իրենց վերաբեր-
մունքով և արարքներով հեռանում են Իրենից:

Կարդացեք 2 Նեփի 6.3–5, 9.1, 3 և փնտրեք պատ-
ճառները, թե ինչու Հակոբը տվեց այս քարոզը:

Երբ դուք ուսումնասիրեք այսօր, փնտրեք, թե 
ինչպես կարող են Հակոբի ուսմունքներն օգնել 
ձեզ «սովորել և փառաբանել ձեր Աստծո անունը» 
(2 Նեփի 6.4), ավելի լավ հասկանալ ուխտերը, 
որոնք դուք կապել եք Տիրոջ հետ (տես 2 Նեփի 9.1) 
և պատճառ տալ ձեզ «ուրախանալ և բարձրացնել 
ձեր գլուխները հավիտյան» (2 Նեփի 9.3):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

Սովորաբար պետք է ավելի 
մեծ ուշադրություն դարձնել 
հատվածներին կամ արտա-
հայտություններին, որոնք 
նշում են, թե ինչու է խոսողը 
կամ գրողը սուրբ գրու-
թյուններում ուսուցանում 
որոշակի բան: Օրինակ, 
այնպիսի արտահայտու-
թյունները, ինչպիսին են 
«ես խոսում եմ ձեզ հետ . . . 
որպեսզի դուք կարողանաք 
սովորել և փառաբանել ձեր 
Աստծո անունը» (2 Նեփի 
6.4, շեղագրերն ավելաց-
ված են) և «որպեսզի դուք 
իմանաք Տիրոջ ուխտերի 
մասին, որ նա ուխտել է 
ողջ Իսրայելի տան հետ» 
(2 Նեփի 9.1, շեղագրերն 
ավելացված են), օգնում 
են մեզ հասկանալ Հակոբի 
նպատակը: Նմանատիպ 
արտահայտությունները 
կարող են օգնել ձեզ ավելի 
լավ հասկանալ և կենտրո-
նանալ սուրբ գրությունների 
գաղափարների և սկզբունք-
ների վրա:

Փնտրեք հեղինակի 
նպատակը
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 ա. Հակոբը սկսում է իր քա-
րոզը, մարգարեանալով, թե 
ինչ պատահեց հրեաների 
հետ այն բանից հետո, երբ 
Լեքին հեռացավ Երուսաղե-
մից, քանի որ նրանք մերժել 
էին Տիրոջը: Ինչպե՞ս է նա 
նկարագրել այն 2 Նեփի 
6.8–ում:

 բ. Լեքին, Երեմիան և այլ 
մարգարեներ մարգարեա-
ցան այս կործանման մա-
սին: Երբ բաբելոնացիները 
հաղթեցին հրեաներին մո-
տավորապես 587թ. Ք.ա., 
շատերը սպանվեցին և 
ոմանք էլ գերի տարվեցին 
Բաբելոն: Ի վերջո, հրեա-
ները փափկացրեցին իրենց 
սրտերն առ Տերը: Համա-
ձայն 2 Նեփի 6.9–ի առա-
ջին նախադասության, ի՞նչ 
մարգարեացավ Հակոբը, որ 
կպատահեր նրանց հետ:

 գ. Հակոբը մարգարեա-
ցավ, որ Փրկիչը կապրեր Իր 
մահկանացու կյանքը հրեա-
ների մեջ այն բանից հետո, 
երբ նրանք վերադառնային 
գերությունից: Համաձայն 
2 Նեփի 6.9–10, ինչպե՞ս 
կվարվեին հրեաները Փրկչի 
հետ և ի՞նչ կզգային Նրա 
հանդեպ:

 դ. Համաձայն 2 Նեփի 6.10–
11, ի՞նչ կպատահեր հրեաների հետ, ովքեր մերժել էին Փրկչին:

Կարդացեք 2 Նեփի 6.11, 14 և փնտրեք արտահայ-
տություններ, որոնք նկարագրում են, թե ինչ է Տերը 
զգում Իսրայելի տան հանդեպ, չնայած, որ նրանք 
մերժել են Իրեն: Դուք կարող եք ձեր սուրբ գրու-
թյուններում շրջանակի մեջ առնել «ողորմած կլինի 
նրանց հանդեպ» և «դարձի բերել նրանց» արտա-
հայտությունները:

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք հետևյալ 
հարցերի ձեր պատասխանները.

 ա. Ի՞նչ է նշանակում «դարձի բերել» մեկին կամ ինչ-որ մի բան:

 բ. Ինչպե՞ս է Իսրայելին երկրորդ անգամ դարձի բերելու Տի-
րոջ ցանկությունը ցուցադրում Նրա գթությունը: 

Այս նույն հատվածներում Հակոբն ուսուցանել է, թե 
ինչ պետք է անեն հրեաները` Տիրոջից այս օրհնու-
թյունները ստանալու համար: Կրկին կարդացեք 
2 Նեփի 6.11, 14 և յուրաքանչյուր հատվածում 
գտեք «երբ նրանք» արտահայտությունը: Ընդգծեք 

ՄԱՍ 6. ՕՐ 2

2 Նեփի 6–8
Նախաբան

Նեփիի գրառումները քարոզի առաջին մասի վե-
րաբերյալ, որն ուսուցանել է իր կրտսեր եղբայրը` 
Հակոբը, գտնվում է 2 Նեփի 6–8: (Հակոբի քարոզի 
երկրորդ մասը գտնվում է 2 Նեփի 9–10:) Հակոբը 
մարգարեացավ, որ այն ժամանակից սկսած, 
երբ Լեքին հեռացավ Երուսաղեմից, հրեաները 
գերության վերցվեցին և ցրվեցին իրենց ամ-
բարշտության պատճառով: Այնուամենայնիվ, 
Տերը գթասրտորեն հրեաներին կրկին կհավաքեր 
Երուսաղեմում: Հակոբը նաև մարգարեացավ, 
որ հրեաները կրկին կցրվեն երկրորդ անգամ 
այն բանից հետո, երբ կմերժեն Փրկչին Իր մահ-
կանացու ծառայության ժամանակ. կրկին Տերը 
ողորմած կգտնվի և կհավաքի նրանց վերջին 
օրերում, երբ նրանք գան Փրկչի իմացությանը: 
Բացի դրանից, Հակոբը մեջբերեց Եսայիայի 
մարգարեությունները, որոնք ցույց են տալիս 
Փրկչի հավատարմությունը Իր ուխտյալ ժողովրդի 
հանդեպ, Նրա գթասրտությունը և Նրա մեծա-
գույն խոստումները հավատարիմներին:

2 Նեփի 6
Հակոբը մարգարեանում է Իսրայելի ցրման և 
հավաքման մասին
Ինչպե՞ս դուք կվարվեիք, եթե ձեր սիրած մարդիկ 
անբարյացակամորեն վերաբերվեին ձեզ հետ: Ի՞նչ 
կզգայիք, եթե նրանք ցույց տային իրենց գործերով 
կամ վերաբերմունքով, որ ձեր հարաբերություններն 
այլևս կարևոր չէին նրանց համար: Խորհեք, թե 
արդյոք երբևէ վարվել եք այդպես Տիրոջ հանդեպ: 
2 Նեփի 6–8-ում Հակոբն ուսուցանեց, թե ինչպես է 
Տերն արձագանքում նրանց, ովքեր իրենց վերաբեր-
մունքով և արարքներով հեռանում են Իրենից:

Կարդացեք 2 Նեփի 6.3–5, 9.1, 3 և փնտրեք պատ-
ճառները, թե ինչու Հակոբը տվեց այս քարոզը:

Երբ դուք ուսումնասիրեք այսօր, փնտրեք, թե 
ինչպես կարող են Հակոբի ուսմունքներն օգնել 
ձեզ «սովորել և փառաբանել ձեր Աստծո անունը» 
(2 Նեփի 6.4), ավելի լավ հասկանալ ուխտերը, 
որոնք դուք կապել եք Տիրոջ հետ (տես 2 Նեփի 9.1) 
և պատճառ տալ ձեզ «ուրախանալ և բարձրացնել 
ձեր գլուխները հավիտյան» (2 Նեփի 9.3):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

Սովորաբար պետք է ավելի 
մեծ ուշադրություն դարձնել 
հատվածներին կամ արտա-
հայտություններին, որոնք 
նշում են, թե ինչու է խոսողը 
կամ գրողը սուրբ գրու-
թյուններում ուսուցանում 
որոշակի բան: Օրինակ, 
այնպիսի արտահայտու-
թյունները, ինչպիսին են 
«ես խոսում եմ ձեզ հետ . . . 
որպեսզի դուք կարողանաք 
սովորել և փառաբանել ձեր 
Աստծո անունը» (2 Նեփի 
6.4, շեղագրերն ավելաց-
ված են) և «որպեսզի դուք 
իմանաք Տիրոջ ուխտերի 
մասին, որ նա ուխտել է 
ողջ Իսրայելի տան հետ» 
(2 Նեփի 9.1, շեղագրերն 
ավելացված են), օգնում 
են մեզ հասկանալ Հակոբի 
նպատակը: Նմանատիպ 
արտահայտությունները 
կարող են օգնել ձեզ ավելի 
լավ հասկանալ և կենտրո-
նանալ սուրբ գրությունների 
գաղափարների և սկզբունք-
ների վրա:

Փնտրեք հեղինակի 
նպատակը

բառերը, որոնք լրացնում են արտահայտությունը: 
Համաձայն այս հատվածների, ինչպե՞ս Իսրայելը 
կարժանանա Տիրոջ ողորմածությանը: Այս հատ-
վածները սովորեցնում են հետևյալ սկզբունքը. 
Տերը ողորմած է նրանց հանդեպ, ովքեր դառ-
նում են դեպի Իրեն:

 3. Խորհեք այն ուղիների մասին, որոնց միջոցով 
ականատես եք եղել Տիրոջ ողորմածությանը և ցան-

կությանը ներելու նրանց, ովքեր դառնում են դեպի Իրեն: Ձեր 
սուրբ գրությունների օրագրում գրեք. Ես գիտեմ, որ Տերը 
ողորմած է, քանի որ . . . Ապա լրացրեք նախադասությունը` 
ըստ ձեր սեփական մտքերի և զգացմունքների: Դուք կարող 
եք կրկնել այս վարժությունը, երբ դուք մտածեք տարբեր ու-
ղիների մասին, որոնցով Տերը ցույց է տվել, որ Նա ողորմած է:

2 Նեփի 6-ում կա հույսի մեծ խոստում Իսրայելի 
համար, որը ներառում է մեզ բոլորիս: Կարդացեք 
2 Նեփի 6.17–18 և լրացրեք Փրկչի տված հետևյալ 
խոստումները:

«Հզոր Աստված ---------------------------------» (2 Նեփի 6.17):

«Ամեն մարմին կիմանա, որ ----------------------------------» 
(2 Նեփի 6.18):

2 Նեփի 7–8
Հակոբը մեջբերում է Եսայիայի մարգարեությունները 
ուխտյալ ժողովրդի հանդեպ Փրկչի հավատարմության 
և մեզ փրկելու Նրա ունակության մասին
Ինչպես գրված է 2 Նեփի 7–8, Հակոբը մեջբերել է 
Եսայիայի մարգարեությունները իրենց մեղքերի 
պատճառով առաջ եկած տառապանքներից Իսրա-
յելին ազատելու Տիրոջ ցանկության և հնարավո-
րության վերաբերյալ: Կարդացեք 2 Նեփի 7.1–2 և 
ներկայացրեք հարցերը, որոնք Տերը տվել է Իսրա-
յելին, որոնք ակնարկում են, որ Նա շարունակում 
էր սիրել նրանց և ցանկանում էր փրկել նրանց:

Օգտակար կարող է լինել հասկանալը, որ Տերն 
օգտագործել է խորհրդանշական լեզու` կախված 
ապահարզանի և ճորտության հետ, և այդ օրերի 
մարդկանց ծանոթ հասարակական սովորույթ-
ները, որպեսզի ուսուցանի նրանց ազդեցիկ և 
հիշարժան ձևով: «Արձակել եմ քեզ», «Ձեր մոր 
ապահարզանի թուղթը» և «ծախել ձեզ» արտահայ-
տությունները վերաբերվում են ուխտը չպահելու 
կամ խզելու գաղափարին: Հարցերը կարող են 
ձևափոխվել հետևյալ կերպ. «Արդյո՞ք Ես դարձրել 
եմ Իմ երեսը ձեզանից: Արդյո՞ք ես մի կողմ եմ դրել 
մեր կապած ուխտը»: Այս հարցերի պատասխանն 
է «Ոչ»: Տերը երբեք երես չի դարձնի մեզանից կամ 
մոռանա ուխտերը, որոնք Նա է կապել: Նրա հար-
ցերը ընդգծում են, որ Նա երբեք չի դրժի Իր ուխտն 
Իսրայելի հետ:
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2 Նեփի 7.1-ի վերջում ընդգծեք Տիրոջ բացատրու-
թյունը, թե ինչու էր Իսրայելը բաժանվել Աստծուց և 
տառապում գերության մեջ:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալը, որ մեր մտքերը, որոշում-
ները և արարքները կարող են բաժանել մեզ Աստծուց:

 բ. Ինչո՞ւ է ձեզ համար կարևոր իմանալը, որ Տերը երբեք չի 
մոռանում կամ թողնում մեզ, չնայած, որ մենք կարող ենք մո-
ռանալ և թողնել Նրան:

2 Նեփի 7.2-ում Տերը տվել է Իսրայելին մի կա-
րևորագույն հարց, որը վերաբերվում է մեզանից 
յուրաքանչյուրին: Գտեք և ընդգծեք հարցը:

Ձեր կարծիքով, Տերն ինչ ի նկատի ուներ, երբ Նա 
հարցնում էր. «Մի՞թե իմ ձեռքը խիստ կարճացել է, 
որ այն չի կարող փրկագնել»: Սա պատկերացնե-
լու համար երևակայեք, որ երկարացնում եք ձեր 
ձեռքը` փորձելով օգնության հասնել մեկին, ով 
ունի դրա կարիքը: Եթե անհրաժեշտ լիներ, որ դուք 
երկարացնեիք ձեր ձեռքը, ի՞նչ կփորձեիք դուք 
անել կարիքի մեջ գտնվող անձնավորության հա-
մար: Եթե դրա փոխարեն դուք ետ պահեիք կամ 
ետ քաշեիք ձեր ձեռքը, ի՞նչ կասեր դա անձնա-
վորությանն օգնելու ձեր ցանկության մասին: Սա 
ունենալով ձեր մտքում` Իսրայելին տված Տիրոջ 
հարցը կարելի է շարադրել մեկ այլ կերպ. «Մի՞թե 
ես ետ եմ պահում իմ ձեռքը և չեմ հասնում օգնու-
թյան` ձեզ փրկագնելու համար»:

«Մի՞թե ես զորություն չունեմ` ազատելու» արտա-
հայտությունը հրավիրում էր Իսրայելին խորհել 
իրենց հավատքի մասին, որ Տերը զորություն ուներ 
ազատելու նրանց իրենց մեղքերի պատճառած 
տառապանքից: 

2 Նեփի 7–8-ի մնացած մասում Եսայիան տվել է Իր 
ուխտյալ ժողովրդին փրկելու Փրկչի ցանկության և 
զորության մի շարք օրինակներ:

Կարդացեք 2 Նեփի 7.5–7 և այս հայտնությունում 
փնտրեք արտահայտություններ, որոնցում ասվում 
էր, թե ինչ կաներ և կզգար Մեսիան որպես Իր 
քավող զոհաբերության մի մաս` մեզ փրկագնելու 
համար: 2 Նեփի 7.6-ի տողատակի ծանոթագրու-
թյան ա կետում կան հղումներ, որոնք բացատրում 
և ցույց են տալիս այս մարգարեության իրականա-
ցումը: Դուք կարող եք տողատակի ծանոթագրու-
թյունում նշել Մատթեոս ԻԷ.26. ապա կարդացեք 
Մատթեոս ԻԷ.26–31, փնտրելով ուղիներ, որոնցով 
իրականացավ Եսայիայի մարգարեությունը:

 5. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ է 

մեզ ցույց տալիս 2 Նեփի 7.2, 5–7` մեզ փրկագնելու Փրկչի 
ցանկության և հոժարակամության մասին:

Որպեսզի Եսայիայի մարգարեության մնացած 
մասում բացահայտեք Տիրոջ ողորմածության և 
զորության էլ ավելի շատ փաստեր, պատկերաց-
րեք, որ ձեզ խնդրել են ելույթ ունենալ եկեղեցում 
հետևյալ սկզբունքի մասին. Փրկիչը ցանկանում 
է փրկագնել Իր ուխտյալ ժողովրդին և ունի 
ողջ զորությունը դա անելու համար: Ձեր 
ելույթին նախապատրաստվելու համար կարդա-
ցեք 2 Նեփի 8.3, 11–13, 16, 22 և ընտրեք արտահայ-
տություններ, որոնք, ըստ ձեզ, վստահություն են 
ներշնչում մեզ փրկագնելու Տիրոջ ցանկության և 
զորության վերաբերյալ:

 6. Կազմեք ձեր ելույթի ծրագիրը ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության օրագրում.

 ա. Գրելով երկու կամ երեք արտահայտություններ, որոնք 
տպավորվեցին ձեր մեջ և բացատրելով, թե ինչպես է յուրա-
քանչյուր արտահայտությունը մեզ փրկագնելու Փրկչի ցան-
կության կամ դա անելու Նրա զորության օրինակ 
հանդիսանում:

 բ. Ընտրելով այդ արտահայտություններից մեկը և նկարագ-
րելով, թե ինչպես եք դուք ունեցել կամ կցանկանայիք ունե-
նալ այդ օրհնությունը ձեր կյանքում:

Երբ դուք ավարտեք այս դասը, հիշեք, որ Հա-
կոբը ուսուցանել է ճշմարտությունները, որոնք 
դուք ուսումնասիրեցիք այսօր, «որպեսզի դուք 
կարողանաք սովորել և փառաբանել ձեր Աստծո 
անունը» (2 Նեփի 6.4), «որպեսզի դուք իմանաք 
Տիրոջ ուխտերի մասին» (2 Նեփի 9.1) և «որպեսզի 
դուք կարողանաք ուրախանալ և բարձրացնել ձեր 
գլուխները հավիտյան» (2 Նեփի 9.3): Այսօր հնա-
րավորություն փնտրեք Տիրոջ հանդեպ ձեր երախ-
տագիտությունը և ձեր հանդեպ Նրա սիրով ինչ-որ 
մեկի հետ կիսվելու համար:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 6 8 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 6. ՕՐ 3

2 Նեփի 9
Նախաբան

Հակոբի քարոզի ձեր ուսումնասիրությունը, որը 
սկսվել էր 2 Նեփի 6–8, շարունակվում է 2 Նեփի 9: 
2 Նեփի 6–8-ում դուք ուսումնասիրել եք Հակոբի 
ուսմունքները Փրկչի ողորմածության և իրենց կո-
րած և ցրված վիճակից Իսրայելի տանը ազատելու 
Նրա զորության մասին: Գլուխ 9-ում դուք կուսում-
նասիրեք Հակոբի վկայությունը Փրկչի Քավության 
զորության վերաբերյալ, ազատելու մեզ Անկման 
ազդեցություններից, ներառելով ֆիզիկական և 
հոգևոր մահը, ինչպես նաև մեր մեղքերի հետևանք-
ները: Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսու-
ցանել է, որ 2 Նեփի 9-ը «քավության վերաբերյալ 
երբևիցե տրված ամենալուսավորող զեկույցն է: Այն 
պետք է ուշադիր կարդա ամեն ոք, ով փնտրում 
է փրկություն» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:57): 

2 Նեփի 9.1–9
Հակոբն ուսուցանում է, որ Անկումը ֆիզիկական և 
հոգևոր մահ բերեց ողջ մարդկության վրա
Ի՞նչ եք պատկերացնում, երբ մտածում եք հրեշ 
բառի մասին:

Հրեշ բառը սովորաբար վերաբերվում է մի բանի, 
ինչը վախեցնող է և կարող է մեծ վնաս պատճա-
ռել: Չնայած, որ շատ մարդիկ պատկերացնում 
են միայն երևակայական էակներ, երբ նրանք 
մտածում են հրեշի մասին, խորհեք, թե կա արդյոք 
մի բան, որն իրականում կարող է տևական վնաս 
պատճառել ձեզ և, ուստի, չափազանց վախեց-
նող է: Հակոբն օգտագործել է հրեշի կերպարը, 
որպեսզի ներկայացնի վախեցնող վիճակը, որին 
մահկանացու կյանքում բոլորս էլ հանդիպում ենք: 
Կարդացեք 2 Նեփի 9.10 և ներկայացրեք հրեշի 
երկու բաղադրամասերը, որոնք նկարագրել է Հա-
կոբը: Ապա լրացրեք ստորև գտնվող աղյուսակը:

Սարսափելի հրեշ

Մ-------------------- Դ--------------------

«մ-------------------- 
մ--------------------»

«մ-------------------- 
հ--------------------»

Կարևոր է հասկանալը, որ երբ Հակոբն ուսու-
ցանում էր «մահը հոգու», նա ի նկատի չուներ, 
որ մեր հոգիները բառացիորեն կմահանային, 

այլ այն, որ մենք հոգևորապես առանձնացված 
ենք կամ կտրված Աստծո ներկայությունից (տես 
2 Նեփի 9.6): Այս առանձնացմանը հաճախ սուրբ 
գրություններում անվանում են հոգևոր մահ: Դուք 
կարող եք գրել կտրված Աստծո ներկայությունից 
արտահայտությունը ձեր սուրբ գրությունների 
լուսանցքում` 2 Նեփի 9.10-ի «մահը հոգու» արտա-
հայտության կողքին:

Կարդացեք 2 Նեփի 9.6 և ուշադրություն դար-
ձրեք, որ Հակոբը նաև խոսեց մարմնի մահվան 
մասին և վերջում քննարկեց Աստծո ներկայու-
թյունից կտրված լինելը: Ուշադրությամբ քննեք 
այս հատվածը: Ո՞ր իրադարձությունը մարդկու-
թյան վրա բերեց ֆիզիկական մահ և հոգևոր 
մահ:   
 

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք մի քանի 
արտահայտություններ, որոնք գտել եք 2 Նեփի 9.7–9–

ում, որ նկարագրում են, թե ինչ կպատահեր մեր մարմինների 
հետ, եթե չլիներ Քավությունը:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը, 
որպեսզի պարզաբանեք, թե ինչպիսին կլիներ մեր 
հավատքը` առանց Հիսուս Քրիստոսի Քավության. 
«Եթե մեր բաժանումն Աստծուց և մեր ֆիզիկական 
մահը լինեին հարատև, բարոյական ազատու-
թյունը ոչ մի նշանակություն չէր ունենա: Այո, մենք 
ազատ կլինեինք ազատ ընտրություններ կատարե-
լու, սակայն ո՞րը կլիներ դրա նպատակը: Վերջ-
նական արդյունքը միշտ նույնը կլիներ` անկախ 
մեր գործողություններից. մահ առանց հարության 
հույսի և երկնքի ոչ մի հույս: Որքան էլ լավը կամ 
վատը մենք ընտրեինք լինելու` մենք բոլորս էլ 
վերջում կդառնայինք «դևի հրեշտակներ»» (“Moral 
Agency,” Ensign, June 2009, 50):

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք մի նախադասություն, ձեր իսկ բառե-

րով բացատրելով, թե ձեր կարծիքով ինչ էր ասում Երեց 
Քրիստոֆերսոնը մեր ընկած վիճակի մասին: Ավելացրեք հա-
կիրճ բացատրություն, թե ձեր կարծիքով ինչու էր Հակոբը 
համեմատում ֆիզիկական մահը և Աստծուց բաժանված 
 լինելը «սարսափելի հրեշի» հետ:

2 Նեփի 9.10–27
Հակոբն ուսուցանում է, թե ինչպես է Փրկչի տառապանքն 
ազատում մեզ անկման ազդեցություններից և մեղքի 
հետևանքներից
Աստված մեզ մենակ չի թողել, որ տառապենք «այն 
հրեշի` մահի ու դժոխքի» բոլոր ազդեցություններից: 
Կարդացեք 2 Նեփի 9.10 և նշեք, թե ինչ է Աստված 
պատրաստել մեզ համար:
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Կարդացեք Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի 
հետևյալ համանմանությունը, որը լուսաբանում է 
մեր Փրկիչ ունենալու անհրաժեշտությունը:

«Մի մարդ, որ քայլում էր ճամփեզրով, հանկարծ 
ընկավ մի այնպիսի խորը և մութ փոսի մեջ, որ նա 
չի կարողանում բարձրանալ և կրկին ազատ լինել: 
Ինչպե՞ս նա կարող է ազատել իրեն իր անախորժ 
վիճակից: Սեփական ջանքերով դա հնարավոր չէ, 
քանի որ ազատվելու միջոցներ փոսի մեջ չկան: 
Նա օգնություն է կանչում և մի բարի անձնավորու-
թյուն, լսելով, թե ինչպես է նա օգնության կանչում, 
շտապում է օգնության հասնել և սանդուղք իջեց-
նելով նրան հնարավորություն է տալիս կրկին 
բարձրանալ: 

Սա հենց այն իրավիճակն է, որում Ադամը դրեց 
իրեն և իր սերունդներին, երբ նա ճաշակեց ար-
գելված պտղից: Բոլորը միասին լինելով փոսում, 
ոչ մեկը չէր կարող հասնել գետնի մակերեսին և 
ազատել ուրիշներին: Փոսը Տիրոջ ներկայությու-
նից վտարվելը և ֆիզիկական մահն էր, մարմնի 
ապականությունը: Եվ բոլորը ենթակա լինելով 
մահվան, ոչ մեկը չէր կարող ազատման միջոցներ 
պատրաստել:

Ուստի, իր անսահման ողորմածությամբ, Հայրը 
լսեց իր զավակների աղաղակները և ուղարկեց 
Իր Միածին Որդուն, ով ենթակա չէր մահվան և 
ոչ էլ մեղքի, պատրաստելու միջոցներ ազատման 
համար: Սա նա արեց իր անսահման քավության և 
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հավիտենական ավետարանի միջոցով» (Doctrines 
of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
1:126–27):

Հակոբի ուղերձի մեծ մասը գլուխ 9-ում կենտրոնա-
նում է այն բանի վրա, թե ինչպես Տերը ուղի պատ-
րաստեց մեզ համար, որ ազատվենք ֆիզիկական 
և հոգևոր մահվան կապանքներից և այն վստա-
հեցնում է մեզ, որ մենք կարող ենք ազատվել:

 3. Ուսումնասիրեք 2 Նեփի 9.5, 19–21 և ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում պա-

տասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Համաձայն 2 Նեփի 9.5, 21, ինչի՞ միջով անցավ Փրկիչը, 
որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել մահից և դժոխքից:

 բ. Ո՞ւմ համար տառապեց Փրկիչը` համաձայն 2 Նեփի 9.21–ի:

Մտածեք այն մասին, թե քանի մարդ է «պատ-
կանում Ադամի ընտանիքին» (2 Նեփի 9.21): Այն 
ներառում է բոլոր նրանց, ովքեր ապրել են, այժմ 
ապրում են և դեռևս կապրեն երկրի վրա` ներա-
ռյալ դուք: Դուք կարող եք գրել ձեր անունը 2 Նեփի 
9.21–ի կողքին, որպեսզի հիշեք, որ Փրկչի զոհաբե-
րությունը կատարվել է ձեզ համար:

Հակոբն ուսուցանեց, որ 
Փրկչի տառապանքը 
կօգներ մեզ ազատվել 
սարսափելի հրեշից` 
ֆիզիկական մահից 
և Աստծո ներկայու-
թյունից հավիտյան 
կտրված լինելուց: 
Կարդացեք 2 Նեփի 
9.22 և ներկայացրեք 
արտահայտություն, որը 
հավաստում է, որ մենք 
կկարողանանք հաղ-
թահարել ֆիզիկական 
մահը և արտահայտու-
թյուն, որ ցույց է տալիս, 
որ մենք կրկին կլինենք 

Աստծո ներկայության մեջ: Ձեր ներկայացրածը 
գրեք ներքևում գտնվող նախադասություններում.

Անկման պատճառով մեր մարմինները կմահա-
նան, սակայն Քրիստոսի չարչարանքի շնորհիվ 
մեր մարմինները   
 :

Անկման պատճառով մենք կտրված ենք Աստծո 
ներկայությունից, սակայն Քրիստոսի չարչարանքի 
շնորհիվ բոլորը կրկին կկանգնեն   
 :

Հակոբի ուսմունքներից մենք սովորում ենք 
վարդապետություն. Հիսուս Քրիստոսի 

Ձեր իսկ անունը սուրբ 
գրությունների հատվածում 
օգտագործելը օգնում է 
ուսուցումը դարձնել ավելի 
անձնական: Հատված կար-
դալուց հետո, որը ձեր կար-
ծիքով ձեզ է վերաբերվում, 
ձեր անունը գրելը կարող 
է օգնել ձեզ կապել այդ ու-
ղերձը ձեր կյանքի հետ:

Սուրբ 
գրություններում 
գրել ձեր անունը

Քավությունը ազատում է ողջ մարդկությանը 
ֆիզիկական և հոգևոր մահից, որ առաջ էր 
եկել Անկման արդյունքում:

Ի լրացում հույսի այս ուղերձի` Հակոբն ուսուցա-
նեց, որ Փրկչի տառապանքը կարող է մեզ նաև 
ազատել հոգևոր մահից, որի պատճառը մեր 
սեփական մեղքերն են: Կարդացեք 2 Նեփի 9.27 
և ներկայացրեք, թե ինչպես Հակոբը նկարագրեց 
նրանց վիճակը, ովքեր զանց են առնում օրենքը 
կամ մեղք են գործում: Կարդացեք 2 Նեփի 9.15–16 
և նշեք հոգևոր տառապանքը կամ տանջանքը, որ 
մեր մեղքերը կբերեն մեզ վրա, եթե մենք չապաշ-
խարենք: 

Բացի այս տառապանքից ուշադրություն դարձրեք 
2 Նեփի 9.16–ի «նրանք կգնան» արտահայտության 
վրա: Քավության շնորհիվ ողջ մարդկությունը 
կվերադառնա Աստծո ներկայություն` դատվելու 
համար: Այնուամենայնիվ, եթե մենք չենք ապաշ-
խարել մեր մեղքերից, մենք կրկին կհեռանանք 
Աստծո ներկայությունից: Մինչդեռ Անկումից 
ազատվելը պարգև է ողջ մարդկության համար, մեր 
անձնական մեղքերի հետևանքներից ազատվելը 
կախված է մեր ցանկություններից և գործերից: 
Կարդացեք 2 Նեփի 9.21, 23–24: Քավության շնոր-
հիվ ի՞նչ կարող ենք մենք անել, որպեսզի փրկվենք 
մեր մեղքերի հավերժական հետևանքներից:

Հակոբի խոսքերը կարդալուց հետո լրացրեք հե-
տևյալ սկզբունքը. Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել մեր 
մեղքերի հետևանքները, եթե մենք   
 :

Մի պահ անդրադարձեք այն բանին, թե ինչ կարող 
եք դուք անել, որ ավելի լիարժեք կերպով զգաք 
Փրկչի Քավության մաքրագործող զորությունը: 
Կա՞ն բաներ, որոնց համար Աստված ուզում է, որ 
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դուք ապաշխարեք: Խորհեք, թե ինչպես կարող եք 
ապաշխարել այդ բաների համար: Ինչպե՞ս դուք 
կարող եք ավելի լավ լսել Նրա ձայնը:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք հակիրճ 
պարբերություն, արտահայտելով, թե ինչ եք դուք զգում 

ձեզ համար կատարած Փրկչի քավող զոհաբերության մասին:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 9 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 6. ՕՐ 4

2 Նեփի 9–10
Նախաբան

Նախորդ դասի ընթացքում դուք ուսումնասիրեցիք 
Հակոբի վկայությունը, թե ինչ էր անելու Հիսուս 
Քրիստոսը մեզ համար Քավության միջոցով: Այս 
դասի ընթացքում դուք կավարտեք 2 Նեփի 9–ի և 
Հակոբի քարոզի առաջին օրվա ձեր ուսումնասի-
րությունը և կսովորեք, թե ինչ պետք է մենք անենք 
Քավության օրհնությունները ստանալու համար: 
Հակոբը նախազգուշացրեց զգուշանալ այնպիսի 
որոշումներ կայացնելուց, որոնք հեռացնում են մեզ 
Աստծուց, և նա հրավիրեց բոլորին գալ դեպի Քրիս-
տոսը և փրկվել: Դուք նաև կկարդաք 2 Նեփի 10 
և կսովորեք, թե ինչ ասաց Հակոբը մարդկանց 
հաջորդ օրը: Հակոբը կրկին ուսուցանեց, որ չնայած 
Իսրայելը կցրվի մեղքի պատճառով, Տերը կհիշի 

նրանց հետ կապած Իր ուխտերը, և Նա կհավաքի 
նրանց, երբ նրանք ապաշխարեն և վերադառնան 
Նրա մոտ: Հակոբն ասաց, որ «չկա ոչ մի ուրիշ 
ազգ երկրագնդի վրա, որը կխաչեր իր Աստծուն» 
(2 Նեփի 10.3): Նա կանխագուշակեց, որ Ամերիկան 
կլիներ ազատության երկիր, պաշտպանված կլիներ 
բոլոր ազգերից և թագավորներ չէին լինի այդտեղ: 
Հակոբը վկայեց, որ մարդը պետք է ենթարկվեր 
Աստծո կամքին և հիշեր, որ միայն Աստծո ողորմու-
թյան միջոցով նա կարող էր փրկվել:

2 Նեփի 9.28–54
Հակոբը նախազգուշացնում է արարքների և 
վերաբերմունքի մասին, որ հեռացնում են մեզ Աստծուց 
և հրավիրում է բոլորին գալ Քրիստոսի մոտ
Անկման և մեր անձնական մեղքերի պատճառով 
մեզանից յուրաքանչյուրը Փրկչի կարիքն ունի: 
Հակոբը վկայել է, որ Քավության միջոցով մենք 
ազատված ենք անկման ազդեցություններից և 
կարող ենք հաղթահարել մեր մեղքերը և ստանալ 
հավերժական կյանք: Սա լուսաբանելու համար 
Հակոբն օգտագործեց դուռ և շավիղ հասկացու-
թյունները: Կարդացեք 2 Նեփի 9.41 և փնտրեք, թե 
ինչպես է Հակոբը նկարագրել շավիղը, որով մենք 
պետք է քայլենք հավերժական կյանքին հասնելու 
համար: Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ձեր 
կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «եկեք դեպի Տերը»: 
(Խորհեք, թե արդյոք դուք գտնվում եք այն ուղու 
վրա, որը ավելի կմոտեցնի ձեզ Փրկչին:) Ձեր կար-
ծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ «ճանապարհը [դեպի 
Փրկիչը] նեղ է, բայց այն ձգվում է ուղիղ հունով»: 

Հակոբը նաև նկարագրեց Փրկչին որպես «դռան 
պահապան»: Սա Փրկչի դերի խորհրդանիշն է 
որպես մեր դատավոր: Դա Նա է, ով մեզ տալիս է 
Իր Քավության օրհնությունները` հիմնված մեր վե-
րաբերմունքի և գործերի վրա: Հակոբը նաև ավելի 
մանրամասնորեն ուսուցանեց մեզ, թե ինչպես են 
մեր վերաբերմունքը և գործերը ազդում Փրկչի մոտ 
գալու մեր հնարավորության վրա:

 1. Որպեսզի կարողանաք ներկայացնել վերաբեր-
մունքը, մտքերը և գործողությունները, որ կարող են 

տանել մեզ Փրկչի մոտ, ձեր սուրբ գրությունների օրագրում 
կատարեք հետևյալը.

 ա. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում ողջ էջի երկայնքով 
գծեք մի գիծ կենտրոնում և մի կողմում գրեք` Հեռացնում ենք 
մեր անձերը Քրիստոսից և մյուս կողմում` Գալիս ենք Քրիս-
տոսի մոտ:

 բ. Կարդացեք 2 Նեփի 9.27–39 և ներկայացրեք ցանկացած 
արարք կամ վերաբերմունք, որ ըստ Հակոբի նախազգուշաց-
ման, կարող է հեռացնել մեզ Փրկչից: Ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում կազմեք ձեր գտածների ցանկը, որ 
վերաբերվում են «Հեռացնում ենք մեր անձերը Քրիստոսից» 
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սյունակին: Դուք կարող եք նաև ձեր սուրբ գրություններում 
նշել այն, ինչ գտնում եք: (Ուշադրություն դարձրեք, որ 
2 Նեփի 9.28–29-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: 
Դուք կարող եք նշել այն առանձնակի ձևով, որպեսզի դուք 
կարողանաք գտնել այն հետագայում:)

 գ. Ընտրեք ձեր ներկայացրած արարքներից կամ վերաբեր-
մունքից մեկը և պատասխանեք հետևյալ հարցին ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրի մի առանձին 
էջում. Ինչպե՞ս կարող է այս արարքը կամ վերաբերմունքը 
հեռու պահել մեզ Քրիստոսի մոտ գալուց և Նրա Քավության 
բոլոր օրհնությունները ստանալուց:

 դ. Ի լրացում այն արարքների և վերաբերմունքի վերաբերյալ 
նախազգուշացման, որոնք հեռացնում են մեզ Տիրոջից, Հա-
կոբն ուսուցանեց արարքների և վերաբերմունքի մասին, 
որոնք կօգնեն մեզ գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը: Կարդացեք 
2 Նեփի 9.23, 42, 45–46, 49–52 և գտեք այն, ինչ Հակոբն ու-
սուցանեց, որ կբերեր մեզ Տիրոջ մոտ: Ձեր գտածը գրեք ձեր 
աղյուսակի «Գալիս ենք Քրիստոսի մոտ» սյունակում: 

Ուսումնասիրելով 2 Նեփի 9.28–54` դուք սովորեցիք 
սկզբունք. Ընտրելով գալ Տիրոջ մոտ և ապրել 
համաձայն Նրա կամքի` մենք կարող ենք 
ստանալ Քավության բոլոր օրհնությունները:

 2. Որպեսզի օգնենք ձեզ կիրառել այն, ինչ դուք սովո-
րեցիք, ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք 

ստորև տրված երկու կամ ավելի հանձնարարությունների 
հարցերի պատասխանները. 

 ա. 2 Նեփի 9.23-ում դուք կարդացիք, որ Տերը պատվիրել է 
մեզ ապաշխարել և մկրտվել: Չնայած դուք կարող է արդեն 
իսկ մկրտվել եք, ինչպե՞ս է հաղորդության միջոցով մկրտու-
թյան ուխտերը վերանորոգելը օգնում ձեզ գալ Տիրոջ մոտ և 
ստանալ Նրա Քավության օրհնությունները:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ունենալ «կատարյալ 
հավատք առ Իսրայելի Սուրբը» (2 Նեփի 9.23): Որո՞նք են 
այն ուղիները, որոնցով դուք այժմ ցույց եք տալիս ձեր հա-
վատքն առ Տերը:

 գ. Ի՞նչ է նշանակում «ետ դարձեք ձեր մեղքերից» (2 Նեփի 
9.45): Ի՞նչը կարող է օգնել ձեզ ետ դառնալ ձեր մեղքերից:

 դ. Ի՞նչ օրինակներ կարող եք բերել, երբ փողը ծախսում եք այն 
բանի վրա, «ինչն արժեք չունի» կամ աշխատում եք «այն բանի 
համար, որ չի կարող բավարարել» (2 Նեփի 9.51): Ինչպե՞ս դուք 
կարող եք ավելի լավ հավասարակշռել, թե ինչպես եք ծախսում 
ձեր ժամանակը դպրոցի, սովորելու, Եկեղեցու, ստեղծագործա-
կան և հասարակական զանազան միջոցառումներում:

 ե. Ինչպե՞ս դուք կարող եք «ճաշակել այն, ինչը չի ոչնչա-
նում» (2 Նեփի 9.51):

 զ. Հակոբը հորդորեց մարդկանց, ասելով. «գոհություն հայտ-
նեք» և «թող ձեր սրտերը հրճվեն» (2 Նեփի 9.52): Ձեր կար-
ծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր հետևել այս խորհրդին, մինչ դուք 
ձգտում եք գալ Փրկչի մոտ:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչ-
պես են ձեր ուսումնասիրած արարքներից կամ վերա-

բերմունքից մեկը կամ շատերը ձեզ ավելի մոտեցրել Փրկչին:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
2 Նեփի 9. 28–29
Ի՞նչ եք դուք անում ձեր ներկայիս կրթական հնա-
րավորություններից օգտվելու համար: Որո՞նք են 
ձեր հետագա կրթության ապագա ծրագրերը:  
  
  
 

Կարդացեք Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի հե-
տևյալ խոսքերը և ընդգծեք օրհնությունները, որոնք 
կարող են առաջ գալ սովորելուց. «Դուք կանգնած 
եք մեծ մարտահրավերների առաջ, որոնք գտնվում 
են առաջիկայում: Դուք մուտք եք գործում անո-
ղոք մրցակցության աշխարհ: Դուք պետք է ձեռք 
բերեք այն ամբողջ կրթությունը, որ կարող եք: 
Տերը հրահանգել է մեզ կրթության կարևորության 
վերաբերյալ: Այն ձեզ կորակավորի ավելի մեծ հնա-
րավորությունների համար: Այն կպատրաստի ձեզ 
անել կարևոր բան հնարավորությունների այս մեծ 
աշխարհում, որ փռված է ձեր առջև: Եթե դուք կա-
րող եք քոլեջ գնալ և դա ձեր ցանկությունն է, ապա 
արեք դա: Եթե դուք չունեք քոլեջ գնալու ցանկու-
թյուն, ապա գնացեք մասնագիտական կամ բիզնես 
դպրոց, որպեսզի զարգացնեք ձեր հմտությունները 
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և մեծացնեք ձեր հնարավորությունները» (“Converts 
and Young Men,” Ensign, May 1997, 49–50):

Կարդացեք 2 Նեփի 9.28 և նշեք, թե ինչ ասաց 
Հակոբը ծուղակների մասին, երբ ուսյալ լինելու 
վերաբերյալ սխալ վերաբերմունք է ձևավորվում: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «Երբ նրանք ուսյալ են, 
նրանք կարծում են, թե իմաստուն են» արտահայտությունը: 

 բ. Ի՞նչ վտանգներ կան, երբ մենք մտածում ենք, որ ավելի 
իմաստուն ենք, քան ծնողը, մեր եպիսկոպոսը կամ ճյուղի 
նախագահը, մարգարեն կամ մեր Երկնային Հայրը:

Կարդացեք 2 Նեփի 9.29 և նշեք, թե ինչ պետք է 
դուք հիշեք, երբ դուք կրթություն եք փնտրում:

 5. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս է ջանասիրաբար սուրբ 

գրություններն ուսումնասիրելն օգնում ձեզ ապրել համաձայն 
2 Նեփի 9.29–ի սկզբունքի:

2 Նեփի 10
Հակոբը քաջալերում է մարդկանց ուրախանալ և գալ 
դեպի Տերը
Իր ուսուցանելու երկրորդ օրը Հակոբը կրկին 
վկայեց մեղքի հետևանքներից ազատելու Տիրոջ 
զորության մասին: Հակոբը նաև ուսուցանեց իր 
ժողովրդին, թե ինչպես նրանք պետք է արձագան-
քեն Քավության ողորմած պարգևին: Կարդացեք 
2 Նեփի 10.20, 23–25 և նշեք արտահայտություն-
ները, որոնք մատնանշում են, թե ինչ ուսուցանեց 
Հակոբը, որ մենք պետք է անենք ի պատասխան 
մեր համար կատարած Փրկչի զոհաբերությանը:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Խորհելով այն ամենի մասին, ինչ դուք սովորել եք Փրկչի մա-
սին, ինչո՞ւ եք դուք ուզում միշտ «հիշել նրան» (2 Նեփի 10.20):

 բ. Ինչո՞ւ եք կարծում, որ ձեր որևէ սխալ արարքից հետ 
կանգնելը կամ ապաշխարելը ցույց կտա ձեր երախտագի-
տությունը և սերը Փրկչի հանդեպ:

 գ. Ի՞նչ եք դուք սովորել Փրկչի մասին, որ օգնում է ձեզ հույս 
ունենալ, և ոչ թե «կախել» ձեր գլուխը հուսահատությունից:

Այս գլխի կարևոր արտահայտությունն է «հաշտվեք 
Աստծո կամքի հետ» (2 Նեփի 10.24): Դա նշանակում 
է, որ մենք պետք է վերահաստատենք մտերիմ հա-
րաբերություններ Տիրոջ հետ` լինելով հնազանդ և 
ներդաշնակ Նրա կամքին: Վերանայեք բոլոր սուրբ 
գրությունները, որոնք նշել եք 2 Նեփի 9–10-ում: 
Փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, երբ դուք 

որոշում եք մի բան, որը կարող եք անել, որպեսզի 
հաշտվեք Աստծո կամքի հետ: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 9–10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 7. ՕՐ 1

2 Նեփի 11–16
Նախաբան

Եսայիա մարգարեն ապրել է Նեփիի ժամանակնե-
րից մոտավորապես 100 տարի առաջ: (Եսայիան 
սկսել է մարգարեանալ մոտավորապես 740թ. Ք.ա. 
և շարունակել է մարգարեանալ 40 տարուց ավելի` 
մինչև 701թ. Ք.ա.. տես Աստվածաշնչի Բառարան, 
«Եսայիա»:) Շատ առումներով Նեփին կարող 
էր նույն հիացմունքն ու սերը տածել Եսայիայի 
նկատմամբ, որը մենք այսօր ունենք Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի հանդեպ: Նեփիի գրածներից մենք 
գիտենք, որ նա «հրճվում» էր Եսայիայի խոսքերով 
(տես 2 Նեփի 11.2): Ինչպես գրված է 2 Նեփի 12–
16, Նեփին մեջբերել է Եսայիայի գրառումներից, 
որոնք գտնվում էին արույրե թիթեղներում: Այս 
գրառումներում նկարագրվում էր հին Իսրայելի 
հպարտությունը և ամբարշտությունը և դատաս-
տանները, որ սպասվում էին նրանց: Եսայիան 
նաև պատմում է Տիրոջ մասին իր տեսիլքը, որում 
նա մաքրվել էր իր մեղքերից: 

2 Նեփի 11.1–8
Նեփին հրճվում է Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ 
Եսայիայի վկայությամբ
Մտածեք, թե երբ եք դուք տպավորվել Փրկչի 
վերաբերյալ որևէ մեկի վկայությամբ: Կարդացեք 
2 Նեփի 11.2–3, և ներկայացրեք թե Նեփին, Հակոբը 
և Եսայիան ինչ փորձառություններ են ունեցել 
Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված:

Տերը կանչել է մարգարեներին, որպեսզի վկայեն 
Իր մասին: Ուսումնասիրելով Հիսուս Քրիստոսի 
վկաների վկայությունները` մենք կարող ենք 

Չնայած, որ Մորմոնի Գրքի 
Եսայիայի գլուխները դուք 
կարող եք համարել դժվար 
հասկացվող, Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի 
Նախագահը` Նախագահ 
Բոյդ Ք. Փաքերը, տվել է այս 
քաջալերող խորհուրդը. «Մի 
դադարեցրեք կարդալը: 
Առաջ ընթացեք Հին Կտա-
կարանի մարգարեության 
այդ դժվար հասկանալի 
գլուխներով, նույնիսկ եթե 
դուք շատ քիչ բան եք 
հասկանում դրանից: Առաջ 
շարժվեք, եթե նույնիսկ 
պարզապես կարդում և 
լոկ տպավորություններ 
եք ստանում այստեղ և 
այնտեղ» (“The Things of My 
Soul,” Ensign, May 1986, 61):

Ուսումնասիրել 
Եսայիայի խոսքերը
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ամրացնել մեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը և 
ուրախանանք Նրանով:

 1. Ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնա-

սիրության օրագրում գրեք 
ձեր մտքերն այն մասին, թե 
ձեր կարծիքով, ինչու է կա-
րևոր ունենալ Հիսուս Քրիս-
տոսի վերաբերյալ 
բազմաթիվ մարգարեների 
վկայությունը: 

2 Նեփի 11.4–6-ում 
գտեք Նեփիի կողմից 
չորս անգամ գործած-
ված «հոգիս հրճվում է» 
արտահայտությունը: 
Դուք կարող եք դրանք 
նշել ձեր սուրբ գրու-
թյուններում:

Ինչ-որ բանով «հրճվելը» 
ենթադրում է, որ 
մարդը մեծ վայելք է 
ապրում դրանով և որ 
այն մեծ ուրախություն 
է բերում:

 2. Ձեր սուրբ գրու-
թյունների օրագրում 

գրեք երեք կամ ավելի «հոգիս հրճվում է» արտահայտու-
թյամբ նախադասություններ, որոնք ներկայացնում են ավե-
տարանի բաղադրիչներ, որոնցով դուք հրճվում եք: 

որոշում եք մի բան, որը կարող եք անել, որպեսզի 
հաշտվեք Աստծո կամքի հետ: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 9–10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 7. ՕՐ 1

2 Նեփի 11–16
Նախաբան

Եսայիա մարգարեն ապրել է Նեփիի ժամանակնե-
րից մոտավորապես 100 տարի առաջ: (Եսայիան 
սկսել է մարգարեանալ մոտավորապես 740թ. Ք.ա. 
և շարունակել է մարգարեանալ 40 տարուց ավելի` 
մինչև 701թ. Ք.ա.. տես Աստվածաշնչի Բառարան, 
«Եսայիա»:) Շատ առումներով Նեփին կարող 
էր նույն հիացմունքն ու սերը տածել Եսայիայի 
նկատմամբ, որը մենք այսօր ունենք Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի հանդեպ: Նեփիի գրածներից մենք 
գիտենք, որ նա «հրճվում» էր Եսայիայի խոսքերով 
(տես 2 Նեփի 11.2): Ինչպես գրված է 2 Նեփի 12–
16, Նեփին մեջբերել է Եսայիայի գրառումներից, 
որոնք գտնվում էին արույրե թիթեղներում: Այս 
գրառումներում նկարագրվում էր հին Իսրայելի 
հպարտությունը և ամբարշտությունը և դատաս-
տանները, որ սպասվում էին նրանց: Եսայիան 
նաև պատմում է Տիրոջ մասին իր տեսիլքը, որում 
նա մաքրվել էր իր մեղքերից: 

2 Նեփի 11.1–8
Նեփին հրճվում է Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ 
Եսայիայի վկայությամբ
Մտածեք, թե երբ եք դուք տպավորվել Փրկչի 
վերաբերյալ որևէ մեկի վկայությամբ: Կարդացեք 
2 Նեփի 11.2–3, և ներկայացրեք թե Նեփին, Հակոբը 
և Եսայիան ինչ փորձառություններ են ունեցել 
Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված:

Տերը կանչել է մարգարեներին, որպեսզի վկայեն 
Իր մասին: Ուսումնասիրելով Հիսուս Քրիստոսի 
վկաների վկայությունները` մենք կարող ենք 

Չնայած, որ Մորմոնի Գրքի 
Եսայիայի գլուխները դուք 
կարող եք համարել դժվար 
հասկացվող, Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի 
Նախագահը` Նախագահ 
Բոյդ Ք. Փաքերը, տվել է այս 
քաջալերող խորհուրդը. «Մի 
դադարեցրեք կարդալը: 
Առաջ ընթացեք Հին Կտա-
կարանի մարգարեության 
այդ դժվար հասկանալի 
գլուխներով, նույնիսկ եթե 
դուք շատ քիչ բան եք 
հասկանում դրանից: Առաջ 
շարժվեք, եթե նույնիսկ 
պարզապես կարդում և 
լոկ տպավորություններ 
եք ստանում այստեղ և 
այնտեղ» (“The Things of My 
Soul,” Ensign, May 1986, 61):

Ուսումնասիրել 
Եսայիայի խոսքերը

Բացատրեք, թե դրանցից յուրաքանչյուրն ինչու է ձեզ ուրա-
խացնում:

Կարդացեք 2 Նեփի 11.8 և գրեք, թե ըստ Նեփիի, 
Եսայիայի գրածները ուսումնասիրելուց ինչ ար-
դյունքներ դուք կստանայիք:   
 

2 Նեփի 12.1–5
Եսայիան մարգարեանում է, որ տաճար կվերականգնվի 
վերջին օրերում
Պատկերացրեք մի մեծ սար: Կարո՞ղ եք մտածել 
որևէ համեմատություն, որ կարող է տարվել սարի 
և տաճարի միջև:

Կարդացեք 2 Նեփի 12.2–3, 5, փնտրելով, թե ինչ 
Աստված խոստացավ վերականգնել վերջին 
օրերում: «Տիրոջ տան սարը» տերմինը նշանակում է 
Տիրոջ տաճար: Համաձայն այս հատվածների, ի՞նչ 
օրհնություններ կգան Տիրոջ տնից վերջին օրերում: 

Ձեր սուրբ գրություններում դուք կարող եք գրել 
նման մի բան. Աստված հաստատել է տաճարներ, 
որ սովորեցնի մեզ Իր ուղիների մասին և օգնի մեզ 
քայլել Իր շավիղներում (տես 2 Նեփի 12.3): 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս են տաճարներն օգնում մեզ քայլել Տիրոջ շա-
վիղներում:

 բ. Ինչպե՞ս դուք կարող եք նախապատրաստվել տաճար 
մտնելու համար:
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2 Նեփի 12–15
Այս դասը չի նախատեսում մանրամասն օգնու-
թյուն` 2 Նեփի 12–15 հասկանալու համար: Այ-
նուամենայնիվ, երբ դուք կարդաք և խորհեք այս 
գլուխները Մորմոնի Գրքի ձեր անձնական ընթեր-
ցանության ժամանակ, փնտրեք հպարտության և 
մեղքի հետևանքները: Հետևյալ մեկնաբանությունը 
կամ բացատրությունը նույնպես կօգնեն ձեզ ձեր 
ընթերցանության ժամանակ.

2 Նեփի 12.9–11: «Ռամիկ մարդը» (հատված 9) 
արտահայտությունը վերաբերվում է հասարակ 
կամ սովորական մարդուն: Թե «ռամիկ մարդը», թե 
«անվանի մարդը», եթե նրանք հպարտ են, կխո-
նարհեցվեն Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ գալստյան 
ժամանակ (տես հատված 11):

2 Նեփի 12.12–13: «Տիրոջ օրը» արտահայտությունը 
վերաբերվում է դատաստանի օրվան: Քրիստոսի 
Երկրորդ Գալուստը կլինի «Տիրոջ օրը», երբ ամբա-
րիշտները կկործանվեն:

2 Նեփի 13–14: 2 Նեփի 13-ը Եսայիայի քննարկ-
ման շարունակությունն է, թե ինչ կպատահի, եթե 
իսրայելացիները շարունակեն իրենց ամբարշտու-
թյունը: Եսայիան իսրայելացի կանանց անվանում 
է «Սիոնի դուստրեր» (հատված 16), ընդունելով, որ 
նրանք ուխտի զավակներ են: Եսայիան նմանեց-
նում է նրանց հպարտ կնոջ, ով անիծված է Տիրոջ 
կողմից, և նրա բոլոր զարդերը և մյուս ֆիզիկա-
կան զարդարանքները վերցված են (տես 2 Նեփի 
13.16–26): Ի հակադրություն, 2 Նեփի 14 ներառում 
է Եսայիայի նկարագրությունը, թե ինչ կպատահի, 
եթե Սիոնի դուստրերը խոնարհեցնեն իրենց, 
ապաշխարեն և դառնան դեպի Տերը: Եթե դուք 
ունեք ՎՕՍ հրատարակության Աստվածաշունչ, 
օգտագործեք Եսայիա 3–ի տողատակի ծանո-
թագրությունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ 
2 Նեփի 13.16–26: 

2 Նեփի 15.8–22: Վայ բառը վերաբերվում է խորը 
վշտի մի վիճակի: 
Եսայիան այս հատված-
ներում օգտագործել է 
այն վեց անգամ, երբ նա 
ներկայացրել է իսրայե-
լացիների մեղքերը: 
Եսայիան գիտեր, որ 
եթե իսրայելացիները 
չապաշխարեին, նրանց 
մեղքերի հետևանքները 
խորը վիշտ կբերեին, 
հատկապես դատաս-
տանի ժամանակ: Եթե 
Եսայիան մարգարե 
լիներ երկրի վրա այսօր, 

նա կգտնե՞ր նույնատիպ մեղքեր, որ տեսել էր 
իսրայելացիների մեջ:

 4. Կարդացեք 2 Նեփի 15.20: Ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում գրեք որոշ օրինակներ, երբ մարդիկ 

այսօր բարի բաները չար են կոչում, կամ չար բաները` բարի:

2 Նեփի 16.1–8
Եսայիան կանչվել է ծառայելու որպես մարգարե
Եսայիայի գրածները հարուստ են խորհրդանիշ-
ներով: Խորհրդանիշները ուղիներից մեկն են, 
որոնցով Տերը սովորեցնում է մեզ ավետարանի 
սկզբունքների մասին: Ինչպես գրված է 2 Նեփի 16–
ում, Եսայիան նկարագրել է Տիրոջը տեսնելու իր 
փորձառությունը: Երբ դուք կարդաք 2 Նեփի 16, 
մտքում պահեք հետևյալ խորհրդանիշները և 
դրանց հնարավոր նշանակությունները.

Սերովբե. Հրեշտակներ, որոնք բնակվում են 
Աստծո ներկայության մեջ: Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթը ուսուցանել է, որ «Աստծո հրեշտակը երբեք 
թևեր չի ունենում» (History of the Church, 3:392): 
Հրեշտակի թևերը խորհրդանշում են նրանց շարժ-
վելու և գործելու զորությունը:

Ծուխ. Կարող է մատնանշել Տիրոջ ներկայությունը 
(տես Հայտնություն ԺԵ.8):

Անմաքուր շրթունքներ. Անարժանություն:

Բոցավառվող ածուխ (կրակ). Մաքրագործող 
գործակալ, նման Սուրբ Հոգու մաքրագործող 
զորությանը:

Զոհասեղան. Բառացիորեն, զոհասեղանն այն 
վայրն էր, որտեղ կատարվում էին զոհաբերություն-
ները: Այստեղ դա կարող է վերաբերվել զոհաբե-
րությանը, որը կատարել էր Հիսուս Քրիստոսը մեր 
համար` Քավությունը:

 5. Կարդացեք 2 Նեփի 16.1–7 և ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատաս-

խանները.

 ա. Ի՞նչ էր ասում սերովբեներից մեկը Զորաց Տիրոջ մասին:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ Եսայիան, երբ նա ասում 
էր. «Վա~յ ինձ, քանզի ես կործանված եմ. որովհետև ես անմա-
քուր շրթունքներով մի մարդ եմ»: Ի՞նչը ստիպեց նրան հանկար-
ծակի զգալ այդպես: (3 Նեփի 27.19 կարող է օգնել ձեզ:)

 գ. Ի՞նչ պատահեց, որ փոխվեց Եսայիայի անարժան զգալը:

 դ. Ինչպե՞ս նախապատրաստեց այս փորձառությունը Եսա-
յիային, որ դուրս գար մարդկանց մեջ և ուսուցաներ ապաշ-
խարություն:

Եսայիայի կանչվելու ժամանակ սովորեցրած ամե-
նամեծ ճշմարտություններից մեկն այն է, որ մենք 
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կարող ենք մաքրվել մեր անարժանությու-
նից Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով: 
Խորհեք ժամանակների մասին, երբ ձեր կյանքում 
զգացել եք Քավության մաքրագործող զորությունը:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 11–16 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 7. ՕՐ 2

2 Նեփի 17–20
Նախաբան

2 Նեփի 17–20 Նեփին գրել է, որ Եսայիան փորձել 
էր համոզել Հուդայի թագավորին և նրա մարդ-
կանց վստահել Տիրոջը, այլ ոչ թե աշխարհիկ 
դաշինքներին: Օգտագործելով տիպական օրի-
նակներ և այլաբանություններ ` խորհրդնիշներ 
կամ նշաններ, որ սովորեցնում և վկայում են մեծ 
ճշմարտությունների մասին, Եսայիան մարգարեա-
ցավ իր իսկ օրերի իրադարձությունների, Հիսուս 
Քրիստոսի ծննդյան և Տիրոջ Երկրորդ Գալստյան 
ժամանակ ամբարիշտների կործանման մասին: 

2 Նեփի 17–18
Հուդայի թագավորությունը օրհնված է, երբ նրանք 
դնում են իրենց հույսը Հիսուս Քրիստոսի վրա
Այսօրվա դասին նախապատրաստվելու համար 
մտածեք մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ 
գտնվել եք վախեցնող իրավիճակում: Դուք հիշո՞ւմ 
եք ձեր առաջին արձագանքը: Երբ դուք ուսումնա-
սիրեք 2 Նեփի 17–18, փորձեք ներկայացնել Եսա-
յիայի խորհուրդը նրանց, ովքեր գտնում են իրենց 
դժվարին կամ վախեցնող իրավիճակում:

2 Նեփի 17–18 ուսումնասիրելու համար դուք պետք 
է իմանաք Սիրիայի, Իսրայելի և Հուդայի երեք 
փոքր ազգերի մասին, ինչպես նաև շատ ավելի 
մեծ Ասորական Կայսրության մասին, որ ձգտում 
էր հաղթել այս ավելի փոքր ազգերին: Դիտեք 
հետևյալ քարտեզը և դրան կից աղյուսակը:

Ազգ Ասորիք Իսրայել 
(Եփրեմ)

Հուդա

Թագավոր Ոզիա Փակեե Աքազ

Մայրաքաղաք Դամասկոս Սամարիա Երուսաղեմ

Կարդացեք 2 Նեփի 17.1–2 և անդրադարձեք քար-
տեզին: «Ասորիքը դաշնակից է Եփրեմի հետ» նշա-
նակում է, որ այս երկու երկրները դաշինք են կնքել 
կամ պայմանագիր: Փորձեք որոշել, թե ով ում վրա 
էր հարձակվում: Տեղեկացեք, որ «Դավիթի տուն» 

Հ

Միջերկրական 
ծով

Գալիլեայի  
ծով

Մեռյալ 
ծով

ԱՍՈՐԻՔ

Դամասկոս

ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Սամարիա

Երուսաղեմ

ՀՈՒԴԱՅԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ 
ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հյուսիսային ցեղեր
Եփրեմ
Ռուբեն
Շմավոն
Ղևի
Դան
Նեփթաղիմ

Գադ
Ասեր
Իսաքար
Զաբուղոն
Հովսեփ

Հարավային ցեղեր
Հուդա
Բենյամին
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արտահայտությունը հատված 2-ում վերաբերվում է 
Աքազին և Հուդայի ժողովրդին:

Իսրայելի և Ասորիքի թագավորությունները ցան-
կանում էին նվաճել Հուդայի թագավորությունը և 
ստիպում էին Հուդային դաշինքի մեջ մտնել նրանց 
հետ Ասորեստանի զորեղ կայսրության դեմ: Ասո-
րեստանը պատրաստվում էր նվաճել այդ ժամա-
նակ ողջ աշխարհը: Իսրայելը և Ասորիքը կարծում 
էին, որ Հուդան նվաճելով նրանք կարող էին ունե-
նալ ավելի շատ մարդիկ և ավելի շատ միջոցներ` 
մոտեցող ասորեստանցիների դեմ կռվելու համար 
(տես 2 Նեփի 17.5–6): Աքազ թագավորը խորհում 
էր կնքել այս դաշինքը Իսրայելի և Ասորիքի հետ: 

Խորհեք, թե ինչ կանեիք դուք, եթե դուք լինեիք 
Աքազ թագավորը: Մի կողմից, Ասորեստանը 
պատրաստվում է հարձակվել ձեր ժողովրդի վրա: 
Մյուս կողմից, Ասորիքը և Իսրայելը պատրաստ-
վում են հարձակվել, եթե դուք չմիանաք նրանց 
դաշինքին` կռվելու Ասորեստանի դեմ: Եսայիան 
ապրում էր Հուդայի թագավորությունում, և Տերը 
ուղարկեց նրան Աքազի մոտ` ուղերձով: Ձեր կար-
ծիքով, դուք ի՞նչ կզգայիք, երբ ուղերձ ստանայիք 
մարգարեից, եթե դուք լինեիք Աքազ թագավորը:

 1. Կարդացեք 2 Նեփի 17.3–8 և ընդգծեք Աքազին և 
իր ժողովրդին տրված Տիրոջ ուղերձը, որը տրվել էր 

Եսայիա մարգարեի միջոցով: (Հատված 4-ի «ծխացող խան-
ձողներից» տերմինը վերաբերվում է ջահի, որի կրակը մարել 
է, խորհրդանշելով, որ այս երկու թագավորությունները պա-
ռակտվել են և նվաճվել:) Պատկերացրեք, որ դուք լսել եք, թե 
ինչպես է Եսայիան ասում սա Աքազին: Հետո մի ընկեր հարց-
նում է ձեզ, թե ինչ ասաց Եսայիան: Ձեր սուրբ գրությունների 
օրագրում գրեք երկու կամ երեք նախադասություն, նկարագ-
րելով, թե ինչպես դուք կպատասխանեիք ձեր ընկերոջը: 

Եսայիան փորձում էր օգնել թագավորին և նրա 
ժողովրդին վստահել Տիրոջ օգնությանը, և ոչ թե 
անկայուն քաղաքական դաշինքներին:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար, որ դառնանք դեպի Տերը, 
երբ մենք օգնության կարիք ունենք, և ոչ թե մեր հույսը դնենք 
միայն ուրիշների օգնության վրա:

 բ. Ինչպե՞ս կարող են երիտասարդները գայթակղվել, ուրիշ-
ների հետ իրենց հարաբերւոթյուններն ավելի կարևորելով, 
քան Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հետ իրենց հարաբե-
րությունը:

Տերն ասաց, որ նա Աքազին և Հուդայի թագավո-
րությանը կտա մի նշան, որ Նա կպաշտպաներ 
նրանց և որ նրանք կարիք չէին ունենա հուսալու 
աշխարհիկ դաշինքների վրա: Նշանը պարզելու 
համար կարդացեք 2 Նեփի 17.14: Այս հատվածում 
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շրջանի մեջ առեք Էմմանուել բառը: Այս հատվածի 
կողքին գրեք «Մատթեոս Ա.22–23»: Կարդացեք 
Մատթեոս Ա.22–23, որպեսզի բացահայտեք Էմմա-
նուել կոչման նշանակությունը: 

Ինչպե՞ս կարող էր նշանը, որը նշանակում էր 
«Աստված մեզ հետ», օգնել Աքազին այդ ժամանակ: 
Ինչպե՞ս կարող էր Եսայիայի նման մարգարեու-
թյունը նաև տեղեկություններ տալ Հիսուս Քրիս-
տոսի ծննդյան վերաբերյալ դարեր անց: 

Երեխայի ծննդյան վերաբերյալ նշանը 
ավելի լավ հասկանալու համար 
խորհեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի 
հետևյալ բացատրության շուրջ. «Այս 
մարգարեությունը ունի հոգնակի կամ 

զուգահեռ տարրեր, ինչպես Եսայիայի շատ գրու-
թյուններն ունեն: Ամենամոտալուտ նշանակությունը 
երևի թե կենտրոնացած էր Եսայիայի կնոջ վրա, մի 
ազնիվ ու լավ կնոջ, ով որդի լույս աշխարհ բերեց 
մոտավորապես այդ ժամանակներում [տես 2 Նեփի 
18.3], երեխան դառնալով նշան և խորհրդանիշ 
Ամենազորի կողմից, մարգարեության իրականա-
ցում, որը կգիտակցվեր Հիսուս Քրիստոսի ծննդով» 
(Christ and the New Covenant [1997], 79):

Եսայիան մարգարեացավ, որ նախքան երեխայի 
մեծանալը Ասորեստանը կհաղթեր Իսրայելի (Եփ-
րեմ) և Ասորիքի զորքերին (տես 2 Նեփի 17.15–25): 
«Աստված մեզ հետ» իմաստն ունեցող նշանի 
նպատակն էր վստահեցնել Աքազ թագավորին, 
որ Աստված մեզ հետ կլինի, երբ մենք վստա-
հենք Նրան, նույնիսկ դժվարին և անհանգս-
տացնող պահերին: Խորհեք այս սկզբունքը ձեր 
սուրբ գրություններում գրելու մասին: 

Կարդացեք 2 Նեփի 18.6–8 և ընդգծեք «Սիլովայի 
ջրերը» արտահայտությունը: Սիլովայի ջրերը 
Եսայիայի համար խորհրդանշում էին Աստծո 
հանդարտ, հաստատուն, աջակցող ազդեցությունը 
և զորությունը, որը պետք է լիներ ազգերի քա-
ղաքական կյանքի մի մասը (տես 2 Նեփի 18.6): 
Եսայիան օգտագործել է Սիլովայի ջրերը որպես 
հակադրություն, քանի որ Իսրայելի ժողովուրդը 
և Հուդայի ժողովուրդը մերժել էին Մեսիային` 
«Սիլովայի ջրերին» կամ Աստծո հանդարտ, մեղմ, 
հաստատուն, աջակցող զորությունը: Ուստի, 
ինչպես մարգարեացել էր Եսայիան, Ասորեստանի 
թագավորը և նրա զավթող զորքի նողկալի ազ-
դեցությունը և տեղատարափ զորությունը, ներ-
կայացվելով որպես «ուժեղ ու առատ ջրերի գետ», 
նվաճեցին Ասորիքը և Իսրայելը:

Եսայիան որպես պոետ, օգտագործել է երկու հո-
սող, սակայն դրամատիկորեն տարբեր ջրերի հո-
սանքներ, որպեսզի բացատրի, թե ինչ կպատահեր 

Հուդային: Ասորեստանի զորքն այնուհետև եկավ 
Հուդայի վրա, որը ներկայացված է երկիր բառով: 
Սակայն զորքը չնվաճեց Երուսաղեմը, որը ներկա-
յացված է «կհեղեղի և կողողի, նա կհասնի նույ-
նիսկ մինչև պարանոցը» արտահայտությամբ:

Կարդացեք 2 Նեփի 18.9–12 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե քանի անգամ Տերը խորհուրդ տվեց 
Հուդային չմիանալ Ասորիքի և Իսրայելի հետ: Հա-
մաձայն 2 Նեփի 18.13, դրա փոխարեն Եսայիայի 
միջոցով ո՞ւր էր Տերը խորհուրդ տալիս Հուդային 
գնալ օգնության համար:

Երբ ասորեստանցիները հեղեղեցին Հուդան և 
սպառնում էին Երուսաղեմին, Հուդայի թագավորու-
թյունը նոր թագավոր ուներ: Նրա անունը Եզեկիա 
էր: Նա վստահեց Տիրոջը և Եսայիա մարգարեին: 
Ի վերջո, 185000 ասորեստանցի զինվորներ զարկ-
վեցին իրենց ճամբարում Տիրոջ հրեշտակի կողմից 
(տես Դ Թագավորաց ԺԹ.35, Եսայիա ԼԷ.36):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ի՞նչ վտանգներ կան, երբ ձեր վստահությունը աշխարհիկ 
բաների և ազդեցությունների վրա եք դնում, և ոչ թե Տիրոջ: 
(Դուք կարող եք մտածել իրավիճակների մասին, որոնք կա-
րող են գայթակղել ձեզ որոշումներ կայացնել, որոնց հիմքում 
ընկած է վախը:)

 բ. Ե՞րբ եք դուք ուժ ստանալու համար դարձել դեպի Տերը, 
երբ դուք սկզբում գայթակղվել էիք դառնալու դեպի այլ մի-
ջոցները: Ի՞նչ եք դուք սովորել այդ փորձառությունից:

 գ. Եզեկիա թագավորի գլխավորությամբ Հուդայի ժողո-
վուրդը ազատվեց կործանումից, քանի որ նրանք հետևեցին 
Եսայիային տրված Տիրոջ խորհրդին: Ինչպե՞ս կարող է ժա-
մանակակից մարգարեներին հետևելը պաշտպանել ձեզ հո-
գևոր վտանգից: 

2 Նեփի 19.1–7
Եսայիան խոսում է մարգարեանալով
Երբևէ պատահե՞լ է, որ դուք երկար ժամանակ 
չտեսնեք արևը կամ չզգաք դրա ջերմությունը: 
Եթե ոչ, ապա պատկերացրեք, որ դուք մշտապես 
ստվերում եք` չունենալով արևի լույսի ու ջերմու-
թյան որևէ մուտք (ինչպես ամբողջ ժամանակ 
մութ սենյակում լինելը): Եսայիան օգտագործել է 
նմանատիպ մի պատկեր, որպեսզի լուսաբանի 
այն մարդկանց հոգևոր վիճակը, ովքեր ապրում են 
առանց Հիսուս Քրիստոսի լույսի: 

2 Նեփի 19.1–2-ում նշվում է երկու երկրների մասին: 
Կարդացեք այս հատվածները և նշեք երկու երկր-
ների անունները: 

Նախքան Եսայիան կգրեր այս հատվածները, 
դարեր շարունակ բազմաթիվ պատերազմներ են 
մղվել այս տարածքին իշխելու համար, որն այժմ 
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հայտնի է որպես Սուրբ Երկիր: Ոմանք հիշատակել 
են այս տարածքը որպես «մահվան ստվերների եր-
կիր», քանի որ շատերն էին կորցրել իրենց կյանքն 
այնտեղ պատերազմում: Նոր Կտակարանի ժա-
մանակաշրջանում Նազարեթը, Կափառնայումը, 
Նայինը և Կանան գտնվում էին այն տարածքնե-
րում, որոնք պաշտոնապես հայտնի էին որպես 
Զաբուղոնի և Նեփթաղիմի երկրներ: Սրանք այն 
քաղաքներն են, որտեղ Հիսուս Քրիստոսն անց 
է կացրել Իր ժամանակի մեծ մասը` ծառայելով 
ժողովրդին ավելի քան 500 տարի անց: Այսօր այն 
հայտնի է որպես Գալիլեայի տարածք: 

2 Նեփի 19.2-ում նշեք, թե ըստ Եսայիայի ասածի, 
ի վերջո, ինչ կտեսնեին այս երկրի մարդիկ:

Եսայիայի խոսքերը, որ նրանք, ովքեր «քայ-
լում [էին] խավարում» և բնակվում էին «մահվան 
ստվերների երկրում» «տեսել [են] մի մեծ լույս», 
մարգարեություն էր Հիսուս Քրիստոսի մահկանա-
ցու առաքելության մասին աշխարհի այս մասում: 
Մարդիկ, ովքեր ապրում էին Գալիլեայի տարած-
քում, քայլում էին հոգևոր խավարում, բայց երբ 
Հիսուս Քրիստոսը ապրեց և ծառայեց նրանց մեջ, 
նրանք տեսան «մի մեծ լույս»:

 4. Կարդացեք 2 Նեփի 19.6–7 և խորհեք, թե հատված 
6-ում Փրկչին տրված որ տիտղոսը կարող էր յուրահա-

տուկ նշանակություն ունենալ Հուդայի ժողովրդի համար` 
 ելնելով նրանց պայմաններից: Ձեր սուրբ գրությունների 
օրագրում գրեք, թե ինչպես է այս տիտղոսներից մեկը կամ մի 
քանիսը նկարագրում ձեր զգացմունքները Տիրոջ հանդեպ:

2 Նեփի 19–20
Եսայիան նկարագրում է ամբարիշտների կործանումը 
Երկրորդ Գալստի ժամանակ
2 Նեփի 20-ում գրված Եսայիայի մարգարեու-
թյունը Ասորեստանի կործանման մասին նաև 
մարգարեություն է ամբարիշտների կործանման 
մասին Երկրորդ Գալստյան ժամանակ: Երբ դուք 
կարդաք այս գլուխը, հիշեք, որ ճիշտ ինչպես 
Եզեկիան վստահեց Եսայիայի խորհրդին, տրված 
Տիրոջ կողմից, և օրհնվեց, եթե դուք դնեք ձեր 
վստահությունը Տիրոջ վրա, դուք կարիք չունեք 
վախենալու դատաստաններից, որոնք կգան 
երկրի բնակիչների վրա Երկրորդ Գալստյանը 
նախորդող ժամանակներում: 

Ո՞ր նախադասությունն է կրկնվում 2 Նեփի 19.12, 
17, 21 և 2 Նեփի 20.4: Դուք կարող եք նշել այն 
ձեր սուրբ գրություններում: Գրեք այդ նախա-
դասությունը ձեր ուսումնասիրության օրագրում 
և ընդգծեք բարկությունը բառը և ձեռքը բառը: 
Բարկությունը բառի տակ գրեք դատաստանը և 

ձեռքը բառի տակ գրեք գթությունը: Բարձրաձայն 
կարդացեք նախադասությունը` օգտագործելով 
դատաստանը և գթությունը բառերը: («Այս բոլորի 
պատճառով նրա դատաստանը չի անցել, բայց 
նրա գթությունը դեռ մեկնված է»:) 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է վերևում գտնվող վարժության նախադասու-
թյունը նկարագրում, թե ինչպես է Տերը արձագանքում ազ-
գերին, ընտանիքներին կամ անհատներին, ովքեր մերժում 
են իրեն:

 բ. Ինչպե՞ս դուք կարող եք կիրառել հետևյալ ճշմարտու-
թյունները ձեր կյանքում: Հիսուս Քրիստոսը դատաստանի 
և գթության Աստված է: Նրա գթությունը տարածվում է 
նրանց վրա, ովքեր ապաշխարում են և պահում Նրա 
պատվիրանները:

 6. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք ժամանակների մասին, երբ դուք հնա-

զանդվել եք որոշակի պատվիրանի և զգացել եք Աստծո 
գթությունը:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 17 և ավարտեցի այս դասը 
( ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 7. ՕՐ 3

2 Նեփի 21–24
Նախաբան

Եսայիայի մարգարեություններից շատերը 
Մորմոնի Գրքում վերջին օրերի մասին են: Նա 
մարգարեացել է ավետարանի Վերականգնման, 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի, Երկրորդ Գալստյան և 
ամբարիշտների կործանման մասին: Նա կան-
խատեսել էր, որ Տերը «դրոշ կբարձրացնի ազգերի 
համար», որպեսզի հավաքի Իր ժողովրդին վերջին 
օրերում (տես 2 Նեփի 21.11–12): Եսայիան նաև 
վկայեց, որ Տերը կհաղթեր Սատանային և կառաջ-
նորդեր Հազարամյակի` խաղաղության և ուրախու-
թյան ժամանակաշրջանում:
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2 Նեփի 21.1–4, 10–12
Եսայիան կանխատեսում է Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի Վերականգնումը վերջին օրերում
Մի պահ կանգ առեք և պատկերացրեք, որ ձեր 
առջև լույս է սկսում հայտնվել: Լույսը շարունակում 
է պայծառանալ: Հանկարծ Աստծո ներկայությու-
նից ուղարկված մի սուրհանդակ է կանգնում ձեր 
առջև: Նա ասում է ձեզ, որ հին մարգարեություն-
ները մոտ են իրականանալուն և որ դուք օգնելու 
եք դրանց իրականացմանը: Ինչպիսի՞ն կլինի 
ձեր առաջին արձագանքը, ի՞նչ մտքեր և հարցեր 
առաջ կգան:

Այն գիշեր, երբ Մորոնին առաջին անգամ հայտն-
վեց Ջոզեֆ Սմիթին` 1823թ. սեպտեմբերի 21-ին, 
նա մեջբերեց Եսայիա ԺԱ-ն, որը նաև գտնվում է 
2 Նեփի 21-ում: Մորոնին ասաց Ջոզեֆ Սմիթին, 
որ այդ գլխի մարգարեությունը շուտով «կիրակա-
նանա» (Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.40): Մինչ 
դուք ուսումնասիրեք Եսայիայի այս մարգա-
րեությունները, խորհեք այն մասին, թե ինչու էր 
Նեփին արձանագրել դրանք փոքր թիթեղների 
վրա և նաև ինչու էր Մորոնին մեջբերում դրանք 
Ջոզեֆ Սմիթին: 

Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթը ստացել է հայտ-
նություն, որը պարզա-
բանել է 2 Նեփի 21–ում 
արձանագրված 
մարգարեությունների 
իմաստը: Գիտնական-
ները երկար ժամանակ 
խիստ հետաքրքրված 
էին, փորձելով հաս-
կանալ այս գլխում 
օգտագործված խորհր-
դանիշների իմաստը: 
Մորմոնի Գիրքը և 
ժամանակակից մար-
գարեները օգնել են մեզ 
ավելի լավ հասկանալ 
իմաստը: Օրինակ, 
Եսայիան օգտագոր-
ծել է ծառի կամ բույսի 
պատկերը: Կարդացեք 
2 Նեփի 21.1, 10 և ներ-
կայացրեք Եսայիայի 
նշած ծառի կամ բույսի 
առանձնակի մասերը: 
Ապա կարդացեք 
Վարդապետություն և 
Ուխտեր 113.1–6, որը 
կօգնի ձեզ հասկանալ, 
թե ինչ են նշանակում 
այս խորհրդանիշները: Ձեր սուրբ գրություններում 
խորհրդանիշների մեկնաբանությունները գրելը 
կարող է օգտակար լինել:

Հեսսէի ցողունը—Հիսուս Քրիստոս

Շառավիղ պիտի դուրս գա Հեսսեի ցողունից—
 Հիսուս Քրիստոսի մի ծառա

Հեսսեի արմատը—Մի անհատ, ով կրում է քահա-
նայության բանալիները

Խորհեք Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի հետևյալ խոս-
քերի շուրջ, ով բացատրել է, որ «Հեսսեի արմատը» 
և «շառավիղ պիտի դուրս գա Հեսսեի ցողունից» 
արտահայտությունները երկուսն էլ վերաբերվում 
են Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին. «Արդյո՞ք մենք 
կասկած ունենք, երբ ասում ենք, որ այստեղ նշված 
մարգարեն [ՎևՈւ 113.5–6] Ջոզեֆ Սմիթն է, ում 
տրվեց քահանայությունը, ով ստացավ արքայու-
թյան բանալիները և ով դրոշ բարձրացրեց Տիրոջ 
ժողովրդի հավաքման համար մեր տնտեսու-
թյունում: Եվ արդյո՞ք նա չէ նաև այն «մի [ծառան] 
Քրիստոսի ձեռքում, որը մասամբ Հեսսեի հետնորդ 
է, ինչպես նաև Եփրեմի, կամ Հովսեփի տան, 
որի վրա մեծ զորություն է դրվել» [ՎևՈՒ 113.3–4]» 
(Millennial Messiah [1982], 339–40):

Մեր սուրբ գրությունների 
գրքերը միասին են գոր-
ծում, որպեսզի օգնեն մեզ 
հասկանալ ավետարանի 
ճշմարտությունները և մար-
գարեությունները: Օրինակ, 
այս դասը անդրադառնում 
է Վարդապետություն և 
Ուխտեր 113-ին, որը կօգնի 
պարզաբանել Եսայիայի 
մարգարեությունները 
և ուսմունքները: Նեփին 
նույնպես օգնել է մեզ հաս-
կանալ Եսայիայի խոսքերը: 
Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. 
Մակքոնկին նկատել է, որ 
«Մորմոնի Գիրքը Եսայիայի 
գրքի աշխարհի ամենամեծ 
մեկնաբանությունն է» (“Ten 
Keys to Understanding Isaiah,” 
Ensign, Oct. 1973, 81):

Օգտագործել 
սուրբ գրություն` 
սուրբ գրությունը 
հասկանալու համար
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Կարդացեք 2 Նեփի 21.10, 12 և փնտրեք, թե ինչ 
մարգարեացավ Եսայիան, որ Տերը կաներ «Հես-
սեի արմատի» (Ջոզեֆ Սմիթ) միջոցով: Դրոշ բառը 
վերաբերվում է «չափանիշին», որի շուրջ մարդիկ 
հավաքվում են:

Այս հատվածները սովորեցնում են հետևյալ 
ճշմարտությունը. Տերը վերականգնել է Իր 
ավետարանը և Իր Եկեղեցին Մարգարե Ջո-
զեֆ Սմիթի միջոցով և այժմ հավաքում է Իր 
ժողովրդին վերջին օրերում:

 1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս 

է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին դրոշ 
հանդիսանում աշխարհի համար: 

2 Նեփի 21.6–9, 22.1–6
Եսայիան նկարագրում է Հազարամյակը
Քրիստոնյաների մեջ ամենաքննարկված հարցե-
րից մեկը Փրկչի թագավորումն է հազարամյակի 
ժամանակ: Դուք երբևէ երկար խորհե՞լ եք դրա 
մասին: Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերներից մեկը 
հարցրել է ձեզ, թե դուք ինչ մտքեր ունեք Հազարա-
մյակի մասին: Ի՞նչ կասեիք դուք:

Եսայիան մարգարեացել է, որ Փրկչի Երկրորդ 
Գալուստից հետո երկրի վրա փոփոխություններ 
տեղի կունենան, որոնք կտևեն հազար տարի: 

Խաղաղության այս ժամանակաշրջանը մենք 
անվանում ենք Հազարամյակ: Կարդացեք 2 Նեփի 
21.6–9, փնտրելով, թե ինչ պայմաններ կլինեն 
երկրի վրա Հազարամյակի ընթացքում:

Համաձայն 2 Նեփի 21.9, Հազարամյակի մասին 
մարգարեություններից մեկն այն է, որ «երկիրը 
Տիրոջ գիտությունով լցված կլինի»: Խորհեք, թե այս 
մարգարեության իրականացումն ինչպես կազդի 
ողջ երկրի մարդկության վրա: Կարդացեք 2 Նեփի 
22.1–6 և ուշադրություն դարձրեք երկրպագության 
հոգուն, որը մարդիկ կունենան Հազարամյակի 
ընթացքում: Ինչպե՞ս մենք կարող ենք զարգացնել 
այդ նույն վերաբերմունքն այսօր:

Հատվածները, որոնք դուք ուսումնասիրել եք, սովո-
րեցնում են այս ճշմարտությունը. Հազարամյակի 
ընթացքում երկիրը կլինի խաղաղության 
վայր, քանի որ այն լցված կլինի Տիրոջ գիտու-
թյունով: Հազարամյակի ո՞ր հատկանիշները դուք 
կցանկանայիք ունենալ ձեր կյանքում հենց հիմա: 
Մի պահ խորհեք, թե ինչ կարող եք դուք անել, որ 
ստանաք այս օրհնություններից մի քանիսը:

Դուք կարող եք երգել, լսել կամ կարդալ «Տերը իմ 
լույսն է» (Hymns, no. 89) օրհներգը, որը կլրացնի 
2 Նեփի 22–ի ձեր ուսումնասիությունը:

2 Նեփի 23–24
Եսայիան նկարագրում է Բաբելոնի ընկնելը, 
ամբարիշտների ընկնելը և Լյուցիֆերի ընկնելը
Ինչպես գրված է 2 Նեփի 23–24, Եսայիան դատա-
պարտում էր Իսրայելի տան ամբարշտությունը և 
համեմատում ամբարիշտների կործանումը վերջին 
օրերին հին Բաբելոնի կործանման հետ: Բաբե-
լոնը շատ ամբարիշտ ազգ էր Եսայիայի օրերում և 
այդ ժամանակներից խորհրդանշում է աշխարհի 
ամբարշտությունը (տես ՎևՈՒ 133.14):

Ուսումնասիրեք, թե ըստ Եսայիայի մարգարեու-
թյան, ինչ պետք է պատահի ամբարիշտների հետ 
վերջին օրերում` կարդալով 2 Նեփի 23.1, 4–9, 11, 
15, 19, և 22:

Եսայիան նաև համեմատել է հին Բաբելոնի կոր-
ծանումը Լյուցիֆերի (Սատանայի) երկնքից ընկ-
նելու հետ: Նա խոսել է Լյուցիֆերի մասին որպես 
Բաբելոնի`ի նկատի ունենալով ողջ ամբարիշտ 
աշխարհը, խորհրդանշական թագավորի մասին: 
Եսայիան օգտագործել է Լյուցիֆերի ընկնելը 
նախաերկրային կյանքում որպես լուսաբանող 
օրինակ, թե ինչպես ամբարիշտները կձախողվեն 
և կընկնեն: Ուսումնասիրեք 2 Նեփի 24.12–14 և 
նշեք արտահայտությունները, որոնք ընդգծում են 
Սատանայի գոռոզությունը և հպարտությունը:
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Դուք նկատո՞ւմ եք ես բառի գործածությունը 
այս հատվածներում: Դուք կարող եք ձեր սուրբ 
գրություններում շրջանի մեջ առնել ես բառերը: 
Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ն. Էլդոն 
Թանները մի անգամ ասել է, որ Սատանային 
«ավելի շատ մտահոգում էր գովասանքը, քան 
հետևանքները. փառքը և գովասանքը վերջնական 
նպատակներ էին հանդիսանում» (“For They Loved 
the Praise of Men More Than the Praise of God,” 
Ensign, Nov. 1975, 76):

Ուսումնասիրեք 2 Նեփի 24.15–16, թե ի վերջո ինչ է 
տեղի ունենալու Սատանայի հետ և ինչ են մարդիկ 
զգալու նրա հանդեպ, երբ նրանք տեսնեն նրան 
այնպիսին, ինչպիսին նա կա:

2 Նեփի 23.22-ում մենք սովորում ենք, որ դուք կա-
րող եք հանգիստ լինել, եթե արդար եք: Աստված 
ողորմած կլինի ձեր հանդեպ, բայց ամբարիշտ-
ները կկործանվեն: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ կարող եմ ես փոխել իմ կյանքում այսօր, որ լինեմ 
ավելի հնազանդ:

 բ. Ինչպե՞ս ես կարող եմ վճռական լինել հնազանդ մնալու 
համար:

Աղոթեք հնարավորությունների համար, որ կիսվեք 
ձեր վկայությամբ այն ճշմարտությունների մասին, 
որոնք սովորել եք 2 Նեփի 23:

 3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 21–24 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 7. ՕՐ 4

2 Նեփի 25
Նախաբան

Եսայիայի մարգարեությունները գրի առնելուց 
հետո (2 Նեփի 12–24) Նեփի մարգարեն շեշտեց 
այս մարգարեությունների կարևորությունը և 
բացատրեց, որ նրանք, ովքեր ունեն մարգարեու-
թյան հոգին, կարող են հասկանալ և գնահատել 

Եսայիայի խոսքերը (2 Նեփի 25): Նա բացատրեց, 
որ իր գրելու նպատակն էր «համոզել մեր զա-
վակներին, և նաև մեր եղբայրներին, հավատալու 
Քրիստոսին և հաշտվելու Աստծո հետ» (2 Նեփի 
25.23): Նա հրավիրում էր բոլորին հավատալ 
Հիսուս Քրիստոսին և ասում էր` «երկրպագեք նրան 
ձեր ողջ զորությամբ, մտքով, և ուժով, և ողջ ձեր 
հոգով» (2 Նեփի 25.29):

2 Նեփի 25.1–8
Նեփին սովորեցնում է, որ մենք կարող ենք 
հասկանալ Եսայիայի խոսքերը, երբ մենք ունենք 
մարգարեության ոգին
Մարդիկ հաճախ կողպեքներ են օգտագործում 
արժեքավոր ունեցվածքներն ապահով պահելու 
համար: Նրանք կարող են պահել կողպեքի միայն 
մեկ բանալի, կամ նրանք 
կարող են տալ բանալու մի 
օրինակ վստահելի ընկերոջ 
կամ ընտանիքի անդամի: 
Նեփին գիտեր, որ Եսա-
յիայի մարգարեություն-
ները «մեծ արժեք» ունեն 
(2 Նեփի 25.8), և նա 
ուզում էր, որ յուրաքան-
չյուր ոք հասկանա 
դրանք: Նա պատրաս-
տել է մի բանալի ցան-
կացածի համար, ով 
ուզում է բացել Եսայիայի 
խոսքերի իմաստը: 

Կարդացեք 2 Նեփի 25.4–ի առաջին նախադասու-
թյունը և փնտրեք Եսայիայի խոսքերը հասկանալու 
բանալին: Ի՞նչ է նշանակում ունենալ «մարգարեու-
թյան ոգին»: Ձեր կարծիքով, մարգարեության ոգին 
ինչպե՞ս կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ հասկա-
նալ սուրբ գրությունները, հատկապես Եսայիայի 
խոսքերը: 

Մարգարեության ոգին վերաբերվում է հայտ-
նության ոգուն: Սա նշանակում է, որ երբ դուք 
ջանասիրաբար և աղոթքով ուսումնասիրում եք 
սուրբ գրությունները և փնտրում հասկանալ դրանց 
իմաստը, դուք կարող եք ունենալ հայտնության 
ոգին, և Սուրբ Հոգին կլուսավորի ձեր միտքը և 
ձեր հասկացողությունը: Նաև սուրբ գրություններն 
ուսուցանում են, որ «Յիսուսի վկայութիւնը մար-
գարէութեան հոգին է» (Հայտնություն ԺԹ.10): Երբ 
ձեր գիտելիքները և վկայությունը Փրկչի վերաբե-
րյալ մեծանան, սուրբ գրությունների` ներառյալ 
Եսայիայի ուսմունքների ձեր հասկացողությունը 
կմեծանա, և դուք ավելի լավ կհասկանաք, թե ինչ-
պես են այդ ուսմունքներն առնչվում ձեզ:
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Նեփին կիսվել է այլ գաղափարներով, որոնք 
կարող են մեծացնել Եսայիայի խոսքերի մեր հաս-
կացողությունը: Ուսումնասիրեք հետևյալ սուրբ 
գրությունները և ներկայացրեք ևս երեք բանալի-
ներ` Եսայիայի խոսքերը հասկանալու համար.

• 2 Նեփի 25.1   
 

• 2 Նեփի 25.5–6   
 

• 2 Նեփի 25.7–8   
 

Հիշեք, որ խորհրդանիշները և քնարական լեզուն 
հաճախ են օգտագործվել հին հրեական մար-
գարեություններում (տես 2 Նեփի 25.1): Նաև հին 
Իսրայելի մշակույթը, պատմությունը և աշխարհագ-
րությունն ուսումնասիրելը կօգնի ձեզ հասկանալ 
Եսայիայի խոսքերը (տես 2 Նեփի 25.5–6): Վերջին 
օրերում ապրելը և շատ մարգարեությունների 
իրականանալը նույնպես օգնում են մեզ հասկա-
նալ Եսայիային (տես 2 Նեփի 25.7–8):

2 Նեփի 25.9–19
Նեփին մարգարեանում է հրեաների մասին
Ինչպես գրված է 2 Նեփի 25.9–19, Նեփին մարգա-
րեացել է հրեաների մասին և նրանց հայրենիքի 
մասին Երուսաղեմում և մոտակա տարածքների 
մասին: Նա ասել է, որ հրեաները, ովքեր գերի էին 
տարվել Բաբելոն Երուսաղեմի կործանումից հետո, 
կվերադառնան «իրենց ժառանգության հողը» (տես 
2 Նեփի 25.9–11): Հիսուս Քրիստոսը` Մեսիան, ապ-
րելու էր նրանց մեջ, սակայն շատերը մերժելու էին 
Նրան և խաչելու էին Նրան (տես 2 Նեփի 25.12–13): 
Փրկչի մահից ու Հարությունից հետո Երուսաղեմը 
կրկին պիտի կործանվեր և հրեաները պիտի 
ցրվեին և խարազանվեին այլ ազգերի կողմից 
(տես 2 Նեփի 25.14–15): Նրանք, ի վերջո, կհավա-
տան Հիսուս Քրիստոսին և Նրա Քավությանը և 
Տերը կվերականգնի նրանց «իրենց կորած և ընկած 
վիճակից» (տես 2 Նեփի 25.16–19):

2 Նեփի 25.20–30
Նեփին վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին
Մտածեք, թե ինչպես դուք կարող եք պատասխա-
նել ինչ-որ մեկին, ով հայտարարում է, որ Վերջին 
Օրերի Սրբերը չեն հավատում Հիսուս Քրիստոսին: 
Մինչ դուք կուսումնասիրեք 2 Նեփի 25–ի մնացած 
մասը, փնտրեք հատվածներ, որոնք դուք կարող 
եք կիսել նման իրավիճակում:

Արագ վերանայեք 2 Նեփի 25.20–30 և խորհեք 
«Քրիստոս» անունը նշելու մասին, երբ ամեն անգամ 
այն հայտնվում է:

 1. Կարդացեք 2 Նեփի 25.28–29 և ներկայացրեք, թե 
ըստ Նեփիի ասածի, որն էր «ճիշտ ճանապարհը»: 

2 Նեփի 25.23–26-ում փնտրեք պատճառներ, թե ինչու է Հի-
սուս Քրիստոսին հավատալը «ճիշտ ճանապարհը»: (Նշեք, 
որ 2 Նեփի 25.23, 26 սերտման սուրբ գրության հատված է: 
Դուք կարող եք նշել այն առանձնակի ձևով, որպեսզի դուք 
կարողանաք հետագայում գտնել այն:) Գրեք ձեր պատաս-
խանները ձեր սուրբ գրությունների օրագրում:

Հաշտվել բառը 2 Նեփի 25.23–ում նշանակում է 
Աստծո հետ ներդաշնակության բերվել: Տիրոջ 
«շնորհի» միջոցով է, որ ի վերջո ի հայտ է գալիս 
Աստծո հետ հաշտությունը: Կարդացեք Տիրոջ 
շնորհի վերաբերյալ հետևյալ բացատրությունը.

«Շնորհ բառը, ինչպես օգտագործված է սուրբ 
գրքերում, հիմնականում վերաբերվում է աստ-
վածային օգնությանն ու զորությանը, որը մենք 
ստանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
միջոցով: . . .
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. . . Շնորհի միջոցով, որը հնարավոր է դառնում 
Փրկչի քավող զոհաբերության միջոցով, բոլոր 
մարդիկ հարություն կառնեն և կստանան անմա-
հություն: [Սակայն, եթե մենք ուզում ենք արժանա-
նալ հավերժական կյանքին Աստծո ներկայության 
մեջ, մենք պետք է մաքրվենք մեր մեղքերից Նրա 
շնորհի միջոցով:]

«Այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել» 
[2 Նեփի 25.23] արտահայտությունը սովորեցնում է, 
որ մեր կողմից ջանք է պահանջվում Տիրոջ շնորհի 
լրիվությունը ստանալու և արժանի դառնալու` Նրա 
հետ բնակվելու: Տերը պատվիրել է մեզ հնազանդ-
վել Իր ավետարանին, որը ներառում է հավատք ու-
նենալ Նրա հանդեպ, ապաշխարել մեր մեղքերից, 
մկրտված լինել, Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալ և 
մինչև վերջ համբերել: . . .

Բացի ձեր վերջնական փրկության համար պա-
հանջվող շնորհից, դուք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր 
օր այս ունակություն տվող զորության կարիքն 
ունեք: Երբ ջանասիրությամբ, համեստությամբ ու 
հեզությամբ մոտենաք ձեր Երկնային Հորը, Նա 
կբարձրացնի և կուժեղացնի ձեզ Իր շնորհի միջո-
ցով» (Հավատքին Հավատարիմ. Ավետարանական 
վկայակոչում [2004], 158–160):

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք հետևյալ 
հարցերի պատասխանները.

 ա. Ի՞նչ կապ կա Տիրոջ շնորհի և ավետարանով ապրելու 
մեր ջանքերի միջև:

 բ. Ըստ ձեզ, ի՞նչ է նշանակում փրկվել շնորհով:

 գ. Ձեզ համար ի՞նչ նշանակություն ունի «այն ամենից հետո, 
ինչ մենք կարող ենք անել» արտահայտությունը:

Խորհեք հետևյալ ճշմարտության մասին. Հիսուս 
Քրիստոսի շնորհիվ մենք կարող ենք փրկվել 
շնորհի միջոցով` այն ամենից հետո, ինչ 
մենք կարող ենք անել: Մտածեք այնպիսի մի 
ժամանակի մասին, երբ դուք արել եք այն ամենը, 
ինչ կարող էիք և օրհնվել եք աստվածային օգնու-
թյամբ և ուժով:

Նեփիի ուսուցանած մեկ այլ ճշմարտություններից 
է հետևյալը (տես 2 Նեփի 25.26). Փրկչի Քավու-
թյան միջոցով մենք կարող ենք ստանալ 
թողություն մեր մեղքերին: 

Խորհեք առ Հիսուս Քրիստոսը ձեր հավատքի մա-
սին մի ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամին նամակ 
գրելու մասին կամ ձեր հավատքի մասին վկայու-
թյան ժողովում կամ այլ պատշաճ իրավիճակում 
վկայելու մասին:

Փորձառությունները հիշելը, 
երբ Տերը օրհնել է ձեզ օգ-
նությամբ, կարող է ամրաց-
նել ձեզ դժվարին պահերին: 
Այդ փորձառություններով 
կիսվելը ձեր վկայությունը 
բերելու, ձեր օրագրում գրե-
լու կամ ձեզ որևէ մտերիմ 
մեկին բացատրելու միջո-
ցով, օգնում է ոչ միայն ձեզ, 
այլ այն կարող է ամրացնել 
ուրիշներին, ովքեր գտնվում 
են բարդ իրավիճակներում 
և կարիք ունեն աջակցու-
թյան, որպեսզի հավատան, 
որ Աստված իրոք կա և ունի 
մեզ օգնելու զորություն:

Հիշեք 
փորձառություններ

 3. Կրկին կարդացեք 
2 Նեփի 25.26 և այ-

նուհետև պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերին ձեր սուրբ 
գրությունների օրագրում.

 ա. Ինչպե՞ս եք դուք երկր-
պագում կամ մեծարում Հի-
սուս Քրիստոսին: Ո՞ր 
գործողություններն են ուրիշ-
ներին ցույց տալիս, որ դուք 
հավատում և երկրպագում 
եք Հիսուս Քրիստոսին:

 բ. Ի՞նչ կարող եք դուք 
անել, որ ավելի լավ երկր-
պագեք Փրկչին ձեր ողջ զո-
րությամբ, մտքով և ուժով: 

Սուրբ 
գրությունների 
սերտում—2 Նեփի 
25.23, 26
Օգտագործեք հետևյալ 
ձևաչափը, որը կօգնի ձեզ անգիր սովորել 2 Նեփի 
25.26.

«Եվ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին,
մենք հրճվում ենք Քրիստոսով,
մենք քարոզում ենք Քրիստոսի մասին,
մենք մարգարեանում ենք Քրիստոսի մասին,
և մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների 
համաձայն,
որ մեր զավակները կարողանան իմանալ,
թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել
իրենց մեղքերի թողության համար»:

Հատվածը մի քանի անգամ կրկնելուց հետո 
ձեռքով փակեք վերևի տողը և կրկին փորձեք: 
Ապա ծածկեք մեկ այլ տող և շարունակեք այնքան 
ժամանակ, մինչև կզգաք, որ հատվածն անգիր եք 
սովորել:

 4. Անգիր ասեք 2 Նեփի 25.26 ընտանիքի մի անդամի, 
և գրեք ձեր սուրբ գրությունների օրագրում, որ դուք 

այն անգիր եք սովորել:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 25 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.



80

ՄԱՍ 8. ՕՐ 1

2 Նեփի 26–27
Նախաբան

Նեփին կանխատեսել էր Հիսուս Քրիստոսի այցը 
Ամերիկաներ և կործանումը, որ ավելի ուշ գալու էր 
իր ժողովրդի վրա: Նեփին նաև տեսել էր նրանց, 
ովքեր ապրելու են վերջին օրերում և նախազ-
գուշացրել է նրանց զերծ մնալ հպարտությունից, 
գաղտնի խմբակցություններից և քահանայանեն-
գությունից: Լուսաբանելու համար, թե ինչպես 
Տերը ուղի կպատրաստի մեզ համար, որպեսզի 
հաղթահարենք ամբարշտության և ուխտադրժու-
թյան հետևանքները, Նեփին ներառել է Եսայիայի 
մարգարեությունները վերջին օրերում Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանի Վերականգնման մասին:

2 Նեփի 26
Նեփին մարգարեանում է վերջին օրերի մասին և 
հրավիրում է բոլորին գալ դեպի Քրիստոսը
Դուք երբևէ տեսե՞լ եք երկրաշարժ, ուժեղ կայծակ 
կամ այլ ավերիչ իրադարձություն կամ դրանց 

նկարները կամ տեսագրությունները: Նեփին տեսել 
էր, որ վերջին օրերում երկրի բնակիչներին «կայ-
ցելեն որոտները և կայծակները, երկրաշարժերը և 
ամեն ձևի ավերումները» (2 Նեփի 26.6): Ի՞նչ մտքեր 
եք ունենում, երբ կարդում եք «Տիրոջ բարկության» 
(2 Նեփի 26.6) կամ «Աստծո դատաստանների» 
(2 Նեփի 25.3) մասին: Աստծո դատաստանների 
նպատակն է օրհնել Իր զավակներին` ամբարիշտ-
ներին բերել ապաշխարության և պաշտպանել 
արդարներին: 2 Նեփի 26.1–11-ում Նեփին մարգա-
րեացել է ավերումների մասին, որոնք նախորդելու 
էին Հիսուս Քրիստոսի այցին Ամերիկաներում և իր 
ժողովրդի վերջնական կործանման մասին` նրանց 
ամբարշտության պատճառով: Կարդացեք 2 Նեփի 
26.8–9 և փնտրեք օրհնություններ, որոնք Նեփին 
ասաց, որ կտրվեն իր արդար հետնորդներին: 
Ապա կարդացեք 2 Նեփի 26.12–13 և փնտրեք, թե 
ինչ է մեզ խոստացված, եթե մենք հավատք գոր-
ծադրենք առ Հիսուս Քրիստոսը:

 1. Հիսուս Քրիստոսը Իրեն հայտնի է դարձնում 
նրանց, ովքեր հավատք են գործադրում առ Նա և 

համբերում են արդարակեցությամբ: Սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում գրեք ձեր պատասխանները 
հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը հայտնվում նրանց, ովքեր 
հավատում են Իրեն: (Տես 2 Նեփի 26.13:)

 բ. Ինչպե՞ս եք դուք վկա եղել կամ փորձառություն ունեցել 
Հիսուս Քրիստոսի մասին այս հայտնություններից ոմանց 
հետ կապված:

2 Նեփի 26.14–19-ում Նեփին մարգարեացել է, որ 
վերջին օրերում, նրանից հետո, երբ իր ժողովուրդը 
և իր եղբայրների սերունդը անհավատության 
պատճառով ամբարիշտ կդառնան, առաջ կգա Մոր-
մոնի Գիրքը: 2 Նեփի 26.20–22-ում նա նկարագրել 
է, թե որքան մարդիկ վերջին օրերում լցված կլինեն 
հպարտությամբ, կմերժեն Աստծո հրաշքները և կա-
պավինեն իրենց իսկ իմաստությանը և սովորածին: 
Ի՞նչ օրինակներ եք դուք տեսել Նեփիի մարգարեու-
թյան իրականացած լինելու վերաբերյալ: 

Նեփին նախազգուշացրել է մեզ, որ դևը օգտագոր-
ծում է հպարտությունը, ագահությունը և գաղտնի 
գործերը մեզ խորտակելու կամ կործանելու հա-
մար: Ձեր սուրբ գրություններում 2 Նեփի 26.22–ի 
կողքին նշեք, թե ինչպես է Սատանան փնտրում 
կապել մեզ: Վուշե պարանը բաղկացած է բարակ 
բամբակե թելերից, որոնք կարող են հեշտությամբ 
կտրվել: Այնուամենայնիվ, երբ միահյուսվում են 
բազմաթիվ թելեր, դրանք դառնում են ամուր 
պարան: Կարդացեք 2 Նեփի 26.32 և ուշադրու-
թյուն դարձրեք «խավարի գործերի» օրինակների 
վրա, որոնցից Տերը մեզ պատվիրում է խուսափել: 
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Խորհեք, թե ինչպես կարող է մեկ թելը դառնալ 
«ամուր պարան» 2 Նեփի 26.32-ում: 

 2. Պատկերացրեք, որ դուք սովորեցնում եք ձեր ըն-
կերներից մեկին, թե ինչպես խուսափել դևի (Սատա-

նայի) ծուղակներից: Օգտվելով 2 Նեփի 26.20–22, 32` գրեք մի 
պարբերություն ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում, որը բացատրում է գործընթացը, որով դևը 
փնտրում է կապել մեզ: 2 Նեփի 26.22-ում հատուկ ուշադրու-
թյուն դարձրեք, թե ինչպես է հակառակորդը օգտագործում 
վուշե պարաններ, մինչև նրա զոհը կապվում է ավելի ամուր 
պարաններով, և բերեք օրինակ: 

Նեփին տեսավ հակառակորդի պատճառած կոր-
ծանումը և նախազգուշացրեց վերջին օրերում Սա-
տանայի ծուղակների և ազդեցությունների մասին: 
Ի հակադրություն Սատանայի խավարի գործերի` 
Նեփին ուսուցանեց, որ Աստծո սերը տարածվում 
է բոլորի վրա և որ Նրա նպատակն է փրկել բոլոր 
նրանց, ովքեր կգան Իր մոտ: Կարդացեք 2 Նեփի 
26.23–24 և ընդգծեք բառեր և արտահայտություն-
ներ, որոնք նկարագրում են, թե ինչպես է Աստ-
ված աշխատում Իր զավակների հետ: Համաձայն 
2 Նեփի 26.24, ո՞րն է Աստծո նպատակը բոլոր 
բաներում, որ Նա անում է: Դուք կարող եք ընդգ-
ծել արտահայտությունը, որն ուսուցանում է այս 
վարդապետությունը. Ամեն բան, որ Տերն անում 
է, աշխարհի օգտի համար է: 

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցին. Հասկանալը, որ բոլոր բաները, 

որ Տերն անում է, անում է աշխարհի օգտի համար, ինչպե՞ս է 
օգնում ձեզ մեծացնել ձեր հավատքն առ մեր Երկնային Հայրը 
և տալիս ձեզ խաղաղություն և վստահություն այս կյանքում: 

Արագ աչքի անցկացրեք 2 Նեփի 26.25–28, 33 և 
ամեն անգամ նշեք բոլոր, որևէ մեկին և ոչ ոքի 
բառերը, երբ հանդիպեք դրանց: Ապա ետ դարձեք 
և վերընթերցեք այս հատվածները, հատուկ ուշադ-
րություն դարձնելով այս բառերի վրա և թե ինչպես 
Նեփին ուսուցանեց, որ Տերը սիրում է բոլոր 
մարդկանց և հրավիրում է բոլորին գալ Իր 
մոտ և ճաշակել Իր փրկությունից: Խորհեք, թե 
ինչպես է այս սկզբունքն ազդում այն բանի վրա, 
թե ինչպես եք դուք տեսնում պատվիրանները, 
չափանիշները և այլ մարդկանց:

 4. Կարդացեք 2 Նեփի 26.29–31: Ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում գրեք երկու կամ երեք քահանայանեն-

գության առանձնահատկություններ, որոնք նշված են 
հատված 29-ում և հետո պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են քահանայանենգումները վնա-
սում Եկեղեցուն:

 բ. Համաձայն 2 Նեփի 26.30, քահանայանենգումներն ինչ-
պես են արգելվում:

2 Նեփի 27.1–23
Նեփին մարգարեանում է Մորմոնի Գրքի առաջ գալու 
մասին

 5. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս դուք գիտեք (կամ ինչու 

եք դուք հավատում), որ Մորմոնի Գիրքը Աստծո խոսքն է:

Տերը Եսայիա մարգարեին հայտնել էր մանրամաս-
ներ Մորմոնի Գրքի առաջ գալու վերաբերյալ, որոնք 
Նեփին արձանագրել է 2 Նեփի 27–ում: Այն բանից 
հետո, երբ Եսայիան մարգարեացել էր, որ վերջին 
օրերում շատ մարդիկ լցված կլինեն անօրինու-
թյամբ և կմերժեն մարգարեներին, նա ուսուցանեց, 
որ Աստված ի հայտ կբերի հին գրություններով 
մի գիրք (տես 2 Նեփի 27.1–7): Կարդացեք 2 Նեփի 
27.12–14 և փնտրեք, թե ինչ է այն սովորեցնում, որ 
կանի Տերը, որպեսզի հաստատի գրքի ճշմարտու-
թյունը, որն առաջ կգա վերջին օրերում: 

Ուղիներից մեկը, որով Տերը հաստատեց Մորմոնի 
Գրքի ճշմարտացիությունը, այլ անձանց թույլ 
տալն էր, որ տեսնեին ոսկե թիթեղները: Օլիվեր 
Քաուդերին, Դեյվիդ Ուիթմերը և Մարտին Հարրիսը 
ընտրվել էին որպես Երեք Վկաներ, որոնց մասին 
խոսվում է 2 Նեփի 27.12–ում: (Տես «Երեք վկաների 
վկայությունը» Մորմոնի Գրքի սկզբում:)

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդը բերել է իր սեփական վկայությունը 
Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ.
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«Ես վկայում եմ, որ ոչ ոք չի կարող 
լիակատար հավատք ունենալ այս 
վերջին օրերի աշխատանքի հանդեպ 
և լիակատար խաղաղություն և 
հանգստություն գտնել մեր ժամա-
նակներում, եթե չի ընդունում Մոր-

մոնի Գրքի աստվածային լինելը և Տեր Հիսուս 
Քրիստոսին, որի մասին այն վկայում է: . . .

Ես խնդրում եմ, որ իմ վկայությունը Մորմոնի Գրքի 
և այն ամենի մասին, ինչ այն պարունակում է, 
որը ես բերում եմ այստեղ իմ երդման և պաշտոնի 
ներքո, գրանցվի մարդկանց կողմից երկրի վրա և 
հրեշտակների կողմից երկնքում: . . . Ես ցանկա-
նում եմ, որ երբ կանգնեմ Աստծո ատյանի առջև, 
լիովին պարզ լինի, որ ես վկայել եմ աշխարհին 
պարզ ու մաքուր լեզվով, որ Մորմոնի Գիրքը 
ճշմարիտ է, որ այն ի հայտ է եկել այնպես, ինչպես 
Ջոզեֆն է ասել, և տրվել է, որպեսզի երջանկություն 
և հույս պարգևի հավատարիմներին այս վերջին 
նեղության օրերին» («Ապահովություն հոգու հա-
մար», Լիահոնա, նոյեմբեր 2009, 89–90):

Խորհեք այն մասին, թե ինչ կարող եք դուք անել 
Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության մասին ձեր 
համոզվածությունը ամրացնելու համար:

 6. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչ եք դուք անելու այս տարի, որ 

ամրացնեք ձեր վկայությունը Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիու-
թյան վերաբերյալ:

Հետևյալ վարժությունը լրացնելու համար դուք 
պետք է անդրադառնաք Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմու-
թյուն գրքին, որը գտնվում է Թանկագին Մարգա-
րիտում: Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 
1.63–65 և ներկայացրեք ներգրավված անձանց: 
Այնուհետև կարդացեք ստորև տրված ցանկի 
2 Նեփի 27–ից հանձնարարված հատվածները և 
համընկեցրեք անունները յուրաքանչյուր հատ-
վածի հետ: 

 ա. Չարլզ Անտոն

 բ. Ջոզեֆ Սմիթ

 գ. Մարտին Հար-
րիս

------- Մարդը, որն ուսյալ չէ (տես 
2 Նեփի 27.9, 15, 19–20)
------- Մարդը, ով տանում է խոսքերը 
կամ գրերը ուսյալ մարդու մոտ (տես 
2 Նեփի 27.15, 17)
------- Ուսյալ մարդը (տես 2 Նեփի 
27.15, 18)

Գրերը բառը Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.63–65-
ում վերաբերվում է բարեփոխված եգիպտական 
գրերին, որոնք Ջոզեֆ Սմիթը արտագրել և թարգ-
մանել էր ոսկյա թիթեղներից, որը Մարտին Հար-
րիսը ներկայացրել էր Պրոֆեսոր Չարլզ Անտոնին: 
Չարլզ Անտոնը Կոլումբիա քոլեջի ուսուցիչ էր 

և մարդ, ով ուներ հնագույն լեզուներ իմանալու 
համբավը: Գրավոր կերպով ձևակերպելուց և 
պաշտոնապես հայտարարելուց հետո, որ գրերի 
Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը ճիշտ է, Պրոֆե-
սոր Անտոնի հավանությունը թարգմանության 
վերաբերյալ ավելի մեծացավ, երբ նրան ասացին 
թիթեղները ձեռք բերելու հրաշալի ուղու մասին: 
Նա առաջարկեց, որ ինքը թարգմաներ հիշատա-
կարանը: Երբ Մարտին Հարրիսը բացատրեց, 
որ թիթեղների որոշ մասը կնքված էր, Պրոֆեսոր 
Անտոնն ասաց, որ նա չէր կարող կարդալ կնքված 
գիրք: Համաձայն 2 Նեփի 27.16, ի՞նչ ենք մենք 
իմանում թիթեղները թարգմանել ցանկանալու 
Չարլզ Անտոնի դրդապատճառների մասին: 

Կարդացեք 2 Նեփի 27.20–23 և նշեք արտահայտու-
թյունը, որը կրկնվում է 20 և 21 հատվածներում:

 7. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչ-
պես է մինչ այժմ 2 Նեփի 27.1–23–ում ձեր ուսումնա-

սիրածը հաստատում, որ Աստված կարող է կատարել Իր 
գործը: (Եթե ձեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ տեղեկություն 
Մորմոնի Գրքի առաջ գալու վերաբերյալ, տես ՎևՈՒ 20.8–12:) 

Դուք կարող եք գրել հետևյալ ճշմարտությունը ձեր 
սուրբ գրություններում. Մորմոնի Գրքի առաջ 
գալը ուղիներից մեկն է, որով Աստված կկա-
տարի Իր գործը վերջին օրերում:

 8. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս 

է Մորմոնի Գրքի մասին հնադարյան մարգարեության իրա-
կանացումը ամրացնում գրքի վերաբերյալ ձեր վկայությունը 
և դրա դերը Տիրոջ Եկեղեցու Վերականգնման հարցում:
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2 Նեփի 27.24–35
Նեփին մարգարեանում է Հիսուս Քրիստոսի 
վերականգնված ավետարանի դրական ազդեցության 
մասին
Աստված ընտրեց Ջոզեֆ Սմիթ անունով պատա-
նուն, որ լիներ Վերականգնման մարգարեն և 
առաջ բերեր Իր հրաշալի գործը վերջին օրերում: 
«Հրաշալի գործը», որին անդրադառնում են սուրբ 
գրությունները, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
Վերականգնումն է, որը ներառում է Մորմոնի 
Գրքի առաջ գալը: Կարդացեք 2 Նեփի 27.25–26, 
ընդգծեք «զարմանալիք և զարմանք» արտահայ-
տությունը և ներկայացրեք որոշ պայմաններ, 
որոնք գոյություն կունենան, երբ Տերը կսկսի այս 
զարմանալի գործը: Խորհեք, թե ինչպես են Մոր-
մոնի Գիրքը և Վերականգնումն օգնել ձեզ խուսա-
փել այդ պայմաններից: 

Կարդացեք 2 Նեփի 27.29–30, 34–35 և նշեք օրհ-
նությունները, որոնք գալիս են Մորմոնի Գրքի 

առաջ գալու և Վերականգնման շնորհիվ: Մոր-
մոնի Գիրքը և վերականգնված ավետարանը 
ուրախություն և հասկացողություն կպար-
գևեն նրանց, ովքեր կուսումնասիրեն և կըն-
դունեն դրանք:

 9. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցի ձեր պատասխանը. 

Ինչպե՞ս է ավետարանի Վերականգնումը, որը ներառում է 
Մորմոնի Գրքի առաջ գալը, «զարմանալի գործ» եղել ձեր 
կյանքում: 

 10. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 26–27 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 8. ՕՐ 2

2 Նեփի 28
Նախաբան

Նեփին մարգարեացավ վերջին օրերի որոշ 
դժվարին պայմանների մասին, ներառյալ կեղծ 
ուսմունքների և կեղծ եկեղեցիների հպարտության 
մասին, որոնք կշատանան: Նա սովորեցնում է, թե 
ինչպես ճանաչել կեղծ վարդապետությունները 
և աշխարհիկ վերաբերմունքը, և ներկայացնում է 
ուղիներ, որոնցով Սատանան կջանա շեղել տղա-
մարդկանց և կանանց արդար կյանքից: 

2 Նեփի 28.1–19
Նեփին նկարագրում է մեր օրերի կեղծ եկեղեցիները և 
կեղծ գաղափարները
Շատ քաղաքակրթություններում կան երթևեկու-
թյան նշաններ, որոնք նախազգուշացնում են ճա-
նապարհորդներին, երբ որևէ վտանգ է սպասվում 
առջևում ճանապարհի կամ արահետի վրա: Այն 
երկրում և քաղաքում, որտեղ դուք եք ապրում, ի՞նչ 
ձև և գույն ունեն երթևեկության նշանները, որոնք 
նախազգուշացնում են վարորդներին վտանգի 
մասին, որը գտնվում է առջևում: Նմանապես, 
թունավոր նյութերը և այլ վտանգավոր նյութերը սո-
վորաբար նշանագրերով և նախազգուշացումներով 
նշվում են փաթեթների և տարաների վրա: Ինչպե՞ս 
են դրանք նշվում այնտեղ, որտեղ դուք եք ապրում: 

Այս ֆիզիկական նախազգուշացնող նշանների 
նման Մորմոնի Գիրքը պարունակում է նախազ-
գուշացումներ, որոնք կօգնեն ձեզ խուսափել 
ազդեցություններից, որոնք վտանգավոր են ձեր 
հոգու համար: Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը 
ներկայացրել է, թե ինչպես կարող է Մորմոնի 
Գիրքը նախազգուշացնել և ամրացնել ձեզ Սա-
տանայի չար ծրագրերի մասին. «Մորմոնի Գիրքը 
դիմակազերծում է Քրիստոսի թշնամիներին: Այն 
հերքում է կեղծ վարդապետությունները և դադա-
րեցնում է հակառակությունը: (Տես 2 Նեփի 3.12:) 
Այն գոտեպնդում է Քրիստոսի խոնարհ հետևորդ-
ներին դևի չար ծրագրերի, ռազմավարության և 
վարդապետությունների դեմ մեր օրերում: Մոր-
մոնի Գրքում եղած ուխտադրժությունները նման են 
մեր օրերում եղածներին: Աստված, իր անսահման 
իմաստությամբ, այնպես է կազմել Մորմոնի Գիրքը, 
որպեսզի մենք կարողանանք տեսնել սխալը և 
իմանալ, թե ինչպես պայքարել մեր ժամանակների 
կրթական, քաղաքական, կրոնական և փիլիսոփա-
յական կեղծ գաղափարների դեմ» (“The Book of 
Mormon Is the Word of God,” Ensign, Jan. 1988, 3):

Մորմոնի Գիրքը բացահայտում է դևի կեղծ 
գաղափարները և գոտեպնդում է մեզ նրա 
չար ծրագրերի դեմ: Ինչպես գրված է 2 Նեփի 28, 
Նեփին ընդգծել է դևի որոշ կեղծ ուսմունքներ, 
որոնք նույնն են բոլոր ժամանակներում: Ուսում-
նասիրեք 2 Նեփի 28.3–9 և նշեք Սատանայի կեղծ 
ուսմունքները և խաբեությունները, որոնց մասին 
դուք իմանում եք: (Նշեք, որ 2 Նեփի 28.7–9–ը 
սերտման սուրբ գրության հատված է: Դուք կարող 
եք նշել այն առանձնակի ձևով, որպեսզի կարողա-
նաք գտնել այն հետագայում:)

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք 2 Նեփի 
28.3–9–ի կեղծ ուսմունքներից մեկը, որը ձեր կարծիքով 

այսօր ամենավնասակարն է երիտասարդների համար և հիմ-
նավորեք ձեր ասածը: Նաև ներառեք օրինակ, թե ինչպես երի-
տասարդները կարող են գայթակղվել այդ կեղծ ուսմունքով:

Կարդացեք 2 Նեփի 28.12–14 և փնտրեք, թե ըստ 
Նեփիի նախազգուշացման ինչ կպատահեր շատ 
եկեղեցիների և մարդկանց հետ, նույնիսկ «Քրիս-
տոսի խոնարհ հետևորդներից» (հատված 14) 
ոմանց հետ: Այս բաների պատճառը հպարտու-
թյունն է և կեղծ վարդապետությունը, որի մասին 
դուք կարդում եք 2 Նեփի 28.3–9: Կարդացեք 
2 Նեփի 28.15–16, 19 և ներկայացրեք այս կեղծ 
ուսմունքների որոշ հետևանքները: Դուք կարող եք 
նշել 2 Նեփի 28.19–ի այն արտահայտությունը, որը 
բացատրում է, թե ինչ կանի դևը նրանց հետ, ովքեր 
չեն ապաշխարում: 

Սուրբ գրությունների սերտում— 
2 Նեփի 28.7–9

 2. Բարձրաձայն կարդացեք 2 Նեփի 28.7–9: Որոշ 
ժամանակ տրամադրեք 2 Նեփի 28.8–ը անգիր սովո-

րելու համար: Դուք կարող եք այն հիշելով գրել ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում կամ անգիր 
ասել այն ընտանիքի անդամին կամ ընկերոջը: Վերջին օրե-
րին շատերը կուսուցանեն կեղծ, սին և հիմար վարդապետու-
թյուններ: Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք այս հիմար վարդապետությունները գովազ-
դող մի քանի եղանակներ և հակիրճ բացատրեք, թե ինչպես 
դուք կարող եք ճանաչել աշխարհի հիմար վարդապետու-
թյունները և խուսափել դրանցից:

2 Նեփի 28. 20–32
Նեփին նախազգուշացնում է Սատանայի 
խաբեությունների մասին
Որպես 2 Նեփի 28–ի մնացած մասի ուսումնա-
սիրության նախապատրաստություն, կարդա-
ցեք Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի` Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի Նախագահի հետևյալ 
փորձառությունը, որը նա ունեցել էր Աֆրիկայում 
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հանձնարարություններ կատարելիս, երբ այցելել 
էր արգելանոց.

«Մենք կանգ առանք ջրարբի մոտ, որպեսզի դի-
տեինք, թե ինչպես էին կենդանիները գալիս ջուր 
խմելու: Շատ չոր եղանակ էր և շատ ջուր չկար, 
իսկապես, միայն ցեխոտ տեղեր էին: . . .

Հատկապես այծեղջերուները շատ 
անհանգիստ էին: Նրանք մոտենում էին 
ցեխաջրերին, և անմիջապես շրջվում ու 
ետ վազում մեծ սարսափով: Ես կարո-
ղանում էի տեսնել, որ առյուծներ չկային 
մոտակայքում և հարցրեցի էքսկուրսա-

վարին, թե ինչու նրանք չէին խմում: Նրա պատաս-
խանը եղավ, և սա է հենց դասը` «Կոկորդիլոսներ»:

Ես կարծեցի, թե նա կատակում էր և լրջորեն 
հարցրեցի նրան. «Ինչո՞ւմն է խնդիրը»: Կրկին հնչեց 
հետևյալ պատասխանը. «Կոկորդիլոսներ»:

«Անմտություն է»,- ասացի ես: «Այնտեղ չկան կոկորդի-
լոսներ: Յուրաքանչյուր ոք կարող է տեսնել դա»: . . .

Նատեսավ, որ ես չհավատացի իրեն և որոշեց, 
իմ կարծիքով, ինձ մի դաս տալ: Մենք վարեցինք 
մեքենան դեպի մեկ այլ վայր, որպտեղ մեքենան 
գտնվում էր ցեխոտ ջրափոսի պատնեշի վրա, որ-
տեղից մենք կարող էինք ցած նայել: «Ահա»,- ասաց 
նա: «Ինքներդ տեսեք»:

Ցեխից, մի քիչ ջրից և որոշակի հեռավորության 
վրա գտնվող անհանգիստ կենդանիներից բացի 
ես ուրիշ ոչինչ չէի տեսնում: Ապա հանկարծակի ես 
տեսա դա, մի մեծ կոկորդիլոս, տեղավորված ցեխի 
մեջ, սպասելով ինչ-որ վստահող կենդանու, որը բա-
վականաչափ ծարավ կլիներ, որ գար ջուր խմելու:

Ես անմիջապես սկսեցի հավատալ: Երբ նա 
տեսավ, որ ես ցանկանում էի լսել, նա շարունա-
կեց դասը: «Արգելանոցում ամենուրեք կոկորդի-
լոսներ կան»,- ասաց նա,- «ոչ միայն գետերում: 
Մենք չունենք ոչ մի ջուր առանց կոկորդիլոսի այս 
տարածքներում, և դուք ավելի լավ կլինի հաշվի 
առնեք դա»: . . .

Աֆրիկա կատարած մեկ այլ ճամփորդության ժա-
մանակ ես քննարկեցի այս փորձառությունը մեկ 
այլ արգելանոցի աշխատողի հետ: . . .

Ապա նա ինձ ցույց տվեց մի վայր, որտեղ ողբեր-
գություն էր պատահել: Անգլիացի մի պատանի 
աշխատում էր հյուրանոցում: Չնայած մշտական 
և կրկնվող նախազգուշացումներին, նա անցել էր 
արգելափակված ցանկապատից, որ ինչ-որ բան 
ստուգեր ծանծաղուտում, որը չէր ծածկում նույնիսկ 
նրա սպորտային կոշիկները:

«Նա նույնիսկ երկու քայլ էլ չէր արել»,- ասաց աշխա-
տողը,- «նախքան կոկորդիլոսը բռնեց նրան, և մենք 

ոչինչ չկարողացանք անել նրան փրկելու համար»» 
(“Spiritual Crocodiles,” Ensign, May 1976, 30–31):

Ինչո՞ւմ է կայանում կոկորդիլոսների գոյությունը 
կասկածի տակ առնելու վտանգը, երբ դուք չեք 
կարող տեսնել դրանց: Ինչպե՞ս է Նախագահ 
Փաքերի և երիտասարդ տղամարրդու փորձառու-
թյունը նման այն ամենին, ինչ Նեփին նկարագրում 
է 2 Նեփի 28.22–ում:

Նախագահ Փաքերը բացատրել է.

«Ձեզանից առաջ ապրածները մի փոքր փորձել են 
ջրափոսերից և բարձրացնում են նախազգուշաց-
նող ձայնը կոկորդիլոսների մասին: Ոչ միայն մեծ, 
մոխրագույն մողեսների մասին, որոնք կարող են 
ձեզ ծվատել, այլ հոգևոր կոկորդիլոսների, ան-
սահմանորեն ավելի վտանգավոր և ավելի խաբու-
սիկ և ավելի քիչ տեսանելի, քան Աֆրիկայի այն 
լավ քողարկված սողունները:

Հոգևոր կոկորդիլոսները կարող են սպանել կամ 
խեղել ձեր հոգիները: Դրանք կարող են խափանել 
ձեր մտքի հանգստությունը և նրանց մտքի հանգս-
տությունը, ովքեր սիրում են ձեզ: Դրանց վերաբե-
րյալ պետք է նախազգուշացված լինել, և այժմ ողջ 
մահկանացիության ժամանակաշրջանում դժվար 
թե գտնվի մի ջրհոր, որը լի չէ դրանցով» (“Spiritual 
Crocodiles,” 31):

Հետևյալ տողերում պատասխանեք հետևյալ 
հարցին. Ի՞նչ եղանակներով կարող են Աֆրիկայի 
կոկորդիլոսները նման լինել Սատանայի գայթակ-
ղություններին և մարտավարությանը:   
  
 

Կարդացեք 2 Նեփի 28.20–21, 24–26 և փնտրեք 
ուղիներ, որոնցով Սատանան փնտրում է կործա-
նել մեզ: (Կարող է օգտակար լինել իմանալը, որ 
2 Նեփի 28.21–ի կխաղաղեցնի բառը նշանակում 
է հանգստացնել, հանդարտեցնել կամ քնեցնել 
հոգևորապես:) Համաձայն այս հատվածների, ի՞նչ 
մեթոդներ է օգտագործում Սատանան, որ փորձի 
խաղաղեցնել մեզ և առաջնորդել մեզ դեպի իր 
զորությունը:   
 .

Այս հատվածում ուսուցանված կարևոր սկզբունքն 
է. Սատանան օգտագործում է զանազան մար-
տավարություններ, որպեսզի փորձի տիրել 
մեզ, ինչպես օրինակ դրդելով մեզ բարկու-
թյան, խաղաղեցնելով մեզ և հանդարտեցնե-
լով մեզ, և շողոքորթելով մեզ:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ 

մի քանիսին.
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 ա. Ինչպե՞ս է Սատանան օգտագործում բարկությունը, որ 
մոլորեցնի և կործանի անհատներին, ընտանիքներին և հա-
մայնքներին: 

 բ. Որո՞նք են այն լավ բաները, որոնց դեմ Սատանան գայ-
թակղել է անհատներին բարկության:

 գ. Նկարագրեք առնվազն երկու օրինակներ, թե ինչպես են 
որոշ մարդիկ խաղաղեցվել և կուրացվել Սատանայի վտանգ-
ների դեմ:

Կարդացեք Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. 
Էդգլիի` Նախագահող Եպիսկոպոսու-
թյան խորհրդականի հետևյալ բա-
ցատրությունը աստիճանաբար 
կատարվող գործընթացի վերաբերյալ, 
որը Սատանան օգտագործում է մեզ 

ծուղակը գցելու համար. «Մենք չենք կարող ասել, 
որ մենք կցանենք մի քանի վայրի վարսակ մեր 
երիտասարդության տարիներին կամ որ մենք 
պարզապես աննշան մեղքեր կգործենք: Չկան 
աննշան մեղքեր: Յուրաքանչյուր արարք` լավ կամ 
վատ, ունի հետևանք: Յուրաքանչյուր լավ արարք 
մեծացնում է բարին գործելու և մեղքի կամ անհա-
ջողության դեմ ավելի հաստատուն կանգնելու մեր 
ունակությունը: Յուրաքանչյուր օրինազանցություն, 
անկախ այն բանից, թե որքան աննշան է այն, մեզ 
դարձնում է ավելի ընկալունակ Սատանայի 
ազդեցություններին հաջորդ անգամ, երբ նա 
գայթակղի մեզ: Սատանան ամեն անգամ մոտե-
նում է մեզ մի մատնաչափ, մոլորեցնելով մեզ 
այսպես կոչված աննշան մեղքերի հետևանքնե-
րով, մինչև նա գերեվարում է մեզ մեծ օրինազան-
ցությունների արդյունքում: Նեփին նկարագրել է 
այս մարտավարությունը որպես խաղաղեցնող, 
հանդարտեցնող և շողոքորթելով մեզ հեռու 
տանող միջոց, մինչև Սատանան «հափշտակում է 
[մեզ] իր սարսափելի շղթաներով, որտեղից չկա 
ազատում» (2 Նեփի 28.22, տես նաև հ. 21)» (“That 
Thy Confidence Wax Strong,” Ensign, Nov. 1994, 40):

Սատանան օգտագործում է այս մարտավարու-
թյունները, որ ստիպի մեզ մտածել, ասել և անել 
սխալ բաներ: Կարդացեք 2 Նեփի 28.27–29 և 
փնտրեք ևս մի քանի նախազգուշացումներ:

Տերը տվել է մեկ այլ նախազգուշացում և օրհնու-
թյուն, որը ներառված է այս գլխի գրեթե վերջում: 
Կարդացեք 2 Նեփի 28.30–32 և խորհեք հետևյալ 
հարցերի շուրջ. Ինչո՞ւ է Աստված որոշ մարդկանց 
կոչում օրհնված: Աստծո խորհրդին ականջ դնելը 
ինչպե՞ս կօգնի մեզ հաղթահարել դևի մարտավա-
րությունները:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչ եք դուք սովորել այս դասից, 

որը կօգնի ձեզ հաղթահարել Սատանայի մարտավարու-
թյունները: Որո՞նք են այն որոշ վայրերը, միջոցառումները 

կամ վերաբերմունքները, որոնցից դուք փորձում եք խուսա-
փել, որպեսզի դուք պաշտպանված լինեք Սատանայի ազդե-
ցությունից:

 5. Մտածեք այս դասի սկզբում նախազգուշացնող 
նշանների վերաբերյալ ունեցած զրույցի մասին: Ձեր 

սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում նկարեք 
նախազգուշացնող նշան, որը լուսաբանում է հոգևոր վտանգ, 
որի մասին ձեր կարծիքով երիտասարդները պետք է նա-
խազգուշացվեն այսօր: Նախապատրաստվեք կիսվել սրա-
նով ձեր ուսուցչի և դասարանի անդամների հետ:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 28 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 8. ՕՐ 3

2 Նեփի 29–30
Նախաբան

Ավետարանի Վերականգնման զարմանալի 
գործի վերաբերյալ Նեփիի ուղերձը շարունակվում 
է 2 Նեփի 29–30: Նա վկայել է, որ վերջին օրերում 
բոլոր սուրբ գրությունները կաշխատեն միասին, 
որ ցույց տան բոլոր ազգերին, ցեղերին, լեզունե-
րին և ժողովուրդներին, որ Տերը հիշում է Իր զա-
վակներին: Այս հիշատակարանները վկայություն 
են այն մասին, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն 
է: Նեփին մարգարեացել է, որ շատերը կմերժեն 
Մորմոնի Գիրքը, սակայն նրանք, ովքեր կհավա-
տան, կհավաքվեն Եկեղեցում: Բացի դրանից, Նե-
փին ուսուցանեց, որ Աստծո ուխտյալ ժողովուրդը 
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նրանք են, ովքեր ապաշխարում են և հավատում 
Աստծո Որդուն:

2 Նեփի 29.1–14
Տերն ասում է Նեփիին, որ վերջին օրերում շատերը 
կմերժեն Մորմոնի Գիրքը
Նեփին տեսավ, որ շատ մարդիկ վերջին օրերում 
կկարծեն, որ Աստվածաշունչը Աստծո կողմից 
հայտնված միակ սուրբ գիրքն է և կմերժեն Մոր-
մոնի Գիրքը: Ինչպե՞ս դուք կպատասխանեիք, եթե 
ձեր ընկերը հարցներ. «Ինչո՞ւ Մորմոններն ունեն 
մեկ այլ Աստվածաշունչ»:

Նեփին տվել է որոշ պատասխաններ այս հարցին, 
գրելով Տիրոջ խոսքերը վերջին օրերում ավետա-
րանի Վերականգնման ժամանակ Մորմոնի Գրքի 
դերի մասին, որը Տերը կոչել է «զարմանալի գործ» 
(2 Նեփի 29.1): Կարդացեք 2 Նեփի 29.1–2 և ներկա-
յացրեք, թե ինչ կանեն Տիրոջ խոսքերը վերջին օրե-
րում: (Դրանք «դուրս կգան» դեպի Նեփիի սերունդը 
կամ ժառանգներին և դրանք նաև «առաջ կսլանան 
մինչև աշխարհի ծայրերը»:) «Սլանալ» բառը ունի 
նաև «սուլել» նշանակությունը, որը նաև հավաքվե-
լու ազդանշան է (տես Եսայիա Ե.26, տողատակի 
ծանոթագրություն չ):

Դրոշ բառը 2 Նեփի 29.2-ում վերաբերվում է մի 
առարկայի, որն օգտագործվում է մարդկանց հա-
վաքելու և միավորելու համար: Համաձայն 2 Նեփի 
29.2–ի, որն է դրոշը, որը առաջ կգնա «մինչև 
աշխարհի ծայրերը»` Տիրոջ ժողովրդին հավաքելու 
համար: (Դուք կարող եք գրել Մորմոնի Գիրքը, 
Նեփիի սերունդների կամ ժառանգների խոսքերը 
2 Նեփի 29.2–ի կողքին:) 

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե հա-
մաձայն 2 Նեփի 29.1–2-ի, ինչ նպատակով է Տերը նա-

խապատրաստել լրացուցիչ սուրբ գրություն, ինչպիսին է 
Մորմոնի Գիրքը:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը կիսվել է 
Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ հետևյալ 
մտքերով. «Մորմոնի Գիրքը նշանավոր 
հայտարարություն է երկրի վրա իր 
զավակների հետ կապած Աստծո 

ուխտի և նրանց հանդեպ նրա սիրո մասին» (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 4):

2 Նեփի 29-ում հեթանոսներ բառը վերաբերվում 
է այն մարդկանց, ովքեր Իսրայելի տնից չեն: 
Հրեաներ բառը վերաբերվում է այն մարդկանց, 
ովքեր Իսրայելի տնից են, ներառյալ Լեքիի ընտա-
նիքը և սերունդները: Կարդացեք 2 Նեփի 29.3–6, 

փնտրելով, թե ինչպես կարձագանքեն լրացուցիչ 
սուրբ գրություններին որոշ հեթանոսներ: Հետևյալ 
հարցերի պատասխանները գրեք համապատաս-
խան տեղում:

Ինչպե՞ս ոմանք կարձագանքեն լրացուցիչ սուրբ 
գրություններին:   
 

Ի՞նչ է Տերն ասել այն մարդկանց մասին, ովքեր 
այդպես կարձագանքեն:   
 

Նեփին մարգարեացել է, երբ նկարագրել է Մոր-
մոնի Գրքի վերաբերյալ մարդկանց վերաբեր-
մունքը: Մարդիկ այսօր հաճախ կասկածներ են 
արտահայտում Մորմոնի Գրքի հանդեպ, քանի որ 
նրանք արդեն իսկ ունեն Աստվածաշունչը: 2 Նեփի 
29.7–11-ում ընդգծեք բառեր կամ արտահայտու-
թյուններ, որոնք նկարագրում են Տիրոջ նպատակ-
ները լրացուցիչ սուրբ գրություններ տալու հետ 
կապված: Խորհեք այն մասին, թե ինչպես դուք 
կարող եք բացատրել այս նպատակները ինչ-որ 
մեկին, ով չի հասկանում Աստծուց լրացուցիչ 
հայտնություն ստանալու կարիքը կամ արժեքը:

 2. Օգտագործելով այն, ինչ դուք նշել եք 2 Նեփի 
29.7–11-ում, ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան օրագրում գրեք այս դասի սկզբում ներկայացված «Ին-
չո՞ւ մորմոններն ունեն մեկ այլ Աստվածաշունչ» հարցի 
պատասխանը:

Տերը նախապատրաստել է սուրբ գրու-
թյունները որպես երկրորդ վկայություն և 
որպեսզի մարդկանց հավաքի Իր ուխտի 
մեջ: Կարդացեք 2 Նեփի 29.13–14 և փնտրեք 
օրհնությունները, որոնք առաջ կգան, երբ մարդիկ 
կունենան սուրբ գրությունները` «նեփիացիների 
խոսքերը» (Մորմոնի Գիրքը), «հրեաների խոսքերը» 
(Աստվածաշունչը) և «Իսրայելի կորած ցեղերի 
խոսքերը»:
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2 Նեփի 30.1–8
Նեփին մարգարեանում է վերջին օրերում Մորմոնի 
Գրքի դերի մասին 
Սովորեցնելուց հետո, որ Աստված կհիշեր Իսրա-
յելի տունը, Նեփին նախազգուշացրեց իր ժողովր-
դին չմտածել, որ իրենք ավելի արդար էին, քան 
կլինեին հեթանոսները: Նա նաև հիշեցրեց նրանց, 
որ բոլոր մարդիկ կարող են դառնալ Աստծո 
ուխտյալ ժողովուրդ: Կարդացեք 2 Նեփի 30.2 և 
հատկացված տեղում գրեք երկու բան, որ մարդիկ 
պետք է անեն, նախքան Տերը ուխտի մեջ կմտնի 
իրենց հետ:   
  
 

Մի պահ խորհեք այն մասին, թե Մորմոնի Գիրքը 
ինչ ազդեցություն է ունեցել ձեզ վրա կամ որևէ 
մեկի վրա, ում հետ դուք մոտ եք: Ապա կարդացեք 
2 Նեփի 30.3–8 և լրացրեք հետևյալ վարժությունը 
արտահայտություններով, որոնք նկարագրում են 
Մորմոնի Գրքի ազդեցությունը նրանց վրա, ովքեր 
ընդունում են այն:

Մարդկանց խմբեր Մորմոնի Գրքի  
ազդեցությունը

Լեքիի հետնորդները 
(2 Նեփի 30.3–6)

Հրեաները (2 Նեփի 30.7)

Հեթանոսները կամ բոլոր 
ազգերը (2 Նեփի 30.8)

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նա-
խագահ Հենրի Բ. Այրինգի հետևյալ խոսքերը և 
ընդգծեք պատճառները, թե ինչու է Մորմոնի Գիրքը 
հզոր միսիոներական գործիք հանդիսանում.

«Մորմոնի Գիրքը եղել է միսիոներական 
աշխատանքի կենտրոնում այն ժամա-
նակվանից սկսած, երբ ավետարանը 
վերականգնվեց Մարգարե Ջոզեֆի 
միջոցով: Մենք ամեն օր օգտագործում 
ենք այն միսիոներական աշխատան-

քում: Փաստերից մեկը, որ Մորմոնի Գիրքը միսիո-
ներական աշխատանքի ցանկացած բնագավառում 
կարևորագույն զորությունն է հանդիսանում, 
հետևյալն է. Մորմոնի Գիրքը վկայություն է Հիսուս 
Քրիստոսի մասին: Տիտղոսաթերթն ասում է մեզ այդ 
մասին: Այնտեղ ասվում է, որ գրքի նպատակն է 
ցույց տալը, թե ինչ հրաշալի բաներ է Տերն արել Իր 
ժողովրդի համար, որպեսզի օգնի նրանց իմանալ, 
որ ուխտերը, որոնք Տերը կապել էր Իր ժողովրդի 
հետ, դեռևս ուժի մեջ են և համոզել բոլոր 

մարդկանց, որ Հիսուսը Քրիստոսն է» (“Why the 
Book of Mormon?” New Era, May 2008, 6, 8):

2 Նեփի 30.1–8 ուսումնասիրելը մեզ ցույց է տա-
լիս, որ Մորմոնի Գիրքը կարող է օգնել բոլոր 
մարդկանց ճանաչել Հիսուս Քրիստոսին և 
ապրել Նրա ավետարանով: 

 3. Ընտրեք հետևյալ հարցերից մեկը, որպեսզի պա-
տասխանեք դրան ձեր սուրբ գրությունների օրագրում.

 ա. Ինչպե՞ս է Մորմոնի Գիրքն օգնել ձեզ ճանաչել Փրկչին:

 բ. Ինչպե՞ս դուք կօգտագործեք Մորմոնի Գիրքը օգնելու հա-
մար ուրիշներին ճանաչել Փրկչին:

2 Նեփի 30.9–18
Նեփին մարգարեանում է երկրի իրավիճակի մասին 
Հազարամյակի ընթացքում
Կարդացեք 2 Նեփի 30.9–10 և փնտրեք, թե ինչ 
կպատահի մարդկանց մեջ նախքան Հազարա-
մյակը` արդարության և խաղաղության 1000 տա-
րիները, որ կհետևեն Փրկչի Երկրորդ Գալստյանը, 
երբ Հիսուս Քրիստոսն «անձամբ կթագավորի 
երկրի վրա» (Հավատո Հանգանակ 1.10): Ինչպե՞ս 
եք դուք տեսել, որ «մեծ բաժանումը» (2 Նեփի 30.10) 
բաժանի արդարներին ամբարիշտներից: Ի վերջո, 
ի՞նչ կպատահի ամբարիշտների հետ:

Կարդացեք 2 Նեփի 30.12–18, փնտրելով տեղե-
կություն այն մասին, թե ինչպիսին կլինի կյանքը 
Հազարամյակի ընթացքում:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք թերթի մի 
վերնագիր (ամենակարևորը կամ ամփոփումը մի 

քանի բառերով), որը նկարագրում է հազարամյակային պայ-
մանը, որին դուք պետք է սպասեք: Վերնագիրը գրելուց հետո 
բացատրեք, թե ինչպես է այդ վերնագիրը խաղաղության նա-
խանշան հանդիսանում, որը կտիրի երկրի վրա Հազարա-
մյակի ընթացքում:

Խորհեք այն մասին, թե ինչպիսին կլինի այն 
ժամանակաշրջանը, երբ Սատանան զորություն 
չի ունենա մարդկանց սրտերի վրա Հազա-
րամյակի ընթացքում, և արդարություն ու 
խաղաղություն կտիրի: Մտածեք այն մասին, թե 
ինչ կփոխվեր ձեր դպրոցում կամ համայնքում, եթե 
այդ պայմանները տիրեին այսօր:

 5. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք այն մա-
սին, թե ինչ կարող եք դուք անել, որ օգնեք ինքներդ 

ձեզ, ձեր ընտանիքին և ուրիշներին նախապատրաստվել 
խաղաղության և արդարության այս ժամանակահատվածին:
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Բացատրական և պատմական 
տեղեկություն

Ինչպե՞ս առաջ կգան լրացուցիչ սուրբ գրությունների 
հիշատակարանները:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Բրուս Ռ. Մակքոնկին ասել է, որ 
2 Նեփի 29.12–14–ում նշված 
հիշատակարանները «առաջ կգան 
զարմանալի ձևով, Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 

նախագահի գլխավորությամբ, ով հայտնող և 
թարգմանող է և ով կրում է Աստծո թագավորության 
բանալիները» (The Millennial Messiah [1982], 217): 
Մենք գիտենք, որ Փրկիչը Իր Հարությունից և 
նեփիացիներին այցելելուց հետո այցելել է 
Իսրայելի որոշ կորած ցեղերի, և որ նրանք 
նույնպես կգրեն համաձայն Իր հարությունից հետո 
նրանց մեջ կատարած Նրա ծառայության (տես 
3 Նեփի 16.1–3, 17.4):

Ե՞րբ «հրեաները . . . կսկսեն հավատալ Քրիստոսին»:

Երեց Բրուս Ռ. Մակքոնկին նաև քննարկել է 
հրեաների դարձի գալու մարգարեությունը.

««Եվ կլինի այնպես, որ հրեաները, որոնք ցրված են, 
նույնպես կսկսեն հավատալ Քրիստոսին. և նրանք 
կսկսեն ի մի հավաքվել երկրի երեսի վրա» (2 Նեփի 
30.7): Քրիստոսի դեմ ունեցած հին հրեաների 
զայրույթը հիմնականում անցել է. շատերն այժմ 
ընդունում են նրան որպես մեծ Ռաբբի, չնայած ոչ 
Աստծո Որդի: Ոմանք ընդունել են նրան լիարժեք 
ձևով` գալով ճշմարիտ Եկեղեցի Եփրեմի և նրա 
եղբայրների հավաքված մնացորդի հետ միասին: 

Սակայն հրեաների հիմնական դարձի գալը, նրանց 
վերադարձը դեպի ճշմարտությունը որպես ազգ, 
տեղի կունենա նրանց Մեսիայի Երկրորդ Գալստից 
հետո: Նրանք, ովքեր կկարողանան մնալ այդ օրը, 
իրենց ծայրահեղ սգի մեջ կհարցնեն. «Այս ինչ 
խոցեր են քո ձեռքերին ու քո ոտքերին: Այն 
ժամանակ նրանք կիմանան, որ ես եմ Տերը. Քանզի 
ես կասեմ նրանց. Այս խոցերն այն խոցերն են, 
որոնցով ես խոցվեցի իմ բարեկամների տանը: Ես 
նա եմ, որին բարձրացրեցին: Ես Հիսուսն եմ, որին 
խաչեցին: Ես Աստծո Որդին եմ» (ՎևՈՒ 45.51–52, 
Զաքարիա ԺԲ.8–14, 13.6)» (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 722–23):

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 29–30 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 8. ՕՐ 4

2 Նեփի 31
Նախաբան

Նեփին ուսուցանել է Քրիստոսի վարդապետու-
թյունը. մենք պետք է հավատք գործադրենք առ 
Հիսուս Քրիստոսը, ապաշխարենք մեր մեղքերից, 
մկրտվենք, ստանանք Սուրբ Հոգին և համբերենք 
մինչև վերջ: Նա նաև վկայել է, որ երբ մենք կի-
րառենք այս ուսմունքները, Աստված կօրհնի մեզ 
Սուրբ Հոգու ընկերակցությամբ և կառաջնորդի մեզ 
դեպի հավերժական կյանք:
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2 Նեփի 31.1–21
Նեփին ուսուցանում է, որ Փրկիչը կատարյալ օրինակ է 
հանդիսանում մեզ համար
Հիսուսը գնաց Հովհաննես Մկրտչի մոտ մկրտվե-
լու: Քանի որ Հիսուսը ոչ մի մեղք չէր գործել, ձեր 
կարծիքով, ինչո՞ւ Նա մկրտվեց: Ինչո՞ւ եք դուք 
մկրտվել: Այս հարցերի շուրջ խորհելը կօգնի ձեզ 
նախապատրաստվել այս դասին: 

Կարդացեք 2 Նեփի 31.2, 21 և նշեք «Քրիստոսի 
վարդապետություն» արտահայտությունը: Ու-
շադրություն դարձրեք, որ հատված 2-ում Նեփին 
հայտարարում է, որ նա «պետք է [խոսի] Քրիստոսի 
վարդապետության վերաբերյալ»: Ապա հատված 
21-ում նա ասել է, որ խոսել է «Քրիստոսի վար-
դապետության» մասին: 2 Նեփի 31.3–20-ում մենք 
իմանում ենք այն ճշմարտությունների մասին, 
որոնք Նեփին կոչել է «Քրիստոսի վարդապետու-
թյուն»: Մեր սովորած երկու ճշմարտություններն են. 
Հիսուս Քրիստոսը կատարեց ամեն արդարու-
թյունը` հնազանդվելով Հոր բոլոր պատվի-
րաններին, և մենք պետք է հետևենք Հիսուս 
Քրիստոսի հնազանդության օրինակին 
մկրտվելով և Սուրբ Հոգին ստանալով:

 1. Հետևյալ վերնագրերը զուգահեռ սյունակներում 
գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

օրագրում. Հիսուս Քրիստոսի մկրտության պատճառները և 
Մեր մկրտության պատճառները: Ապա կարդացեք 2 Նեփի 
31.4–12 և ձեր սովորածը գրեք այս վերնագրերի տակ: 

Համաձայն 2 Նեփի 31.11-ի, ի՞նչը պետք է նա-
խորդի մկրտությանը:

Որպեսզի կարողանաք բացատրել, թե ինչու է 
պահանջվում ջրով մկրտությունը, կարդացեք 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ հայտարարու-
թյունը. «Մկրտությունը նշան է Աստծո, հրեշտակ-
ների և երկնքի համար, որ մենք անում ենք Աստծո 
կամքը, և երկինքների տակ չկա մեկ այլ ուղի, 
որով Աստված կարգած լինի մարդուն գալ Իր 
մոտ և փրկվել, և մտնել Աստծո թագավորությունը, 
բացի առ Հիսուս Քրիստոսի հավատքից, ապաշ-
խարությունից և մկրտությունից` մեղքերի թողու-
թյան համար, և ցանկացած այլ ուղղություն զուր 
է, և այդ դեպքում դուք ունեք Սուրբ Հոգու պարգևի 
խոստումը» (Teachings of Presidents of the Church: 
Joseph Smith [2007], 91): 

 2. Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերը, ով Եկեղեցու ան-
դամ չէ, հարցրել է ձեզ, թե ինչու է մկրտությունը շատ 

կարևոր: Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչպես 
դուք կպատասխանեիք:

 3. Ձեր սուրբ գրության օրագրում գրեք, թե մկրտվե-
լով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին հետևելն ինչպես է 

ազդել ձեր կյանքի վրա և օրհնել այն:

Մկրտվելուց հետո մենք շատ բան ունենք անելու: 
Կարդացեք 2 Նեփի 31.13 և ընդգծեք արտա-
հայտությունները, որոնք նկարագրում են վերա-
բերմունքը, որ մարդը պետք է ունենա, երբ նա 
հետևում է Փրկչի օրինակին:

Համաձայն 2 Նեփի 31.13-ի, երբ մենք կատարում 
ենք մեր ուխտը սրտի ողջ նվիրվածությամբ և 
իսկական վճռականությամբ, ի՞նչ է մեր Երկնա-
յին Հայրը մեզ խոստանում դրան ի պատասխան: 
(Դուք կարող եք նշել սա ձեր սուրբ գրություննե-
րում:) Կարդացեք 2 Նեփի 31.17–ի վերջին ար-
տահայտությունը և ներկայացրեք, թե ինչու մենք 
պետք է ստանանք Սուրբ Հոգին: Հատկացված 
տեղում գրեք վարդապետական հայտարարություն 
կամ սկզբունք, հենվելով սուրբ գրության վրա, որը 
բացատրում է, թե ինչ է Սուրբ Հոգին անելու մեզ 
համար:   
 

«Քրիստոսի վարդապետության» մեկ այլ բաղադ-
րիչ գտնելու համար կարդացեք 2 Նեփի 31.15–16 
և ընդգծեք այն, ինչ կգտնեք: 2 Նեփի 31.13-ում 
ձեր գտած արտահայտությունը կապեք 2 Նեփի 
31.15–16–ում տրված հրահանգի հետ և մտածեք, 
թե ինչպես դուք կարող եք համբերել մինչև վերջ 
«իսկական վճռականությամբ» և «սրտի ողջ նվիր-
վածությամբ»:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող են «սրտի ողջ նվիրվածությամբ», «չգոր-
ծելով ոչ կեղծավորությամբ» և «իսկական վճռականությամբ» 
արտահայտությունները վերաբերվել սուրբ գրությունների 
ամենօրյա ուսումնասիրությանը կամ Եկեղեցի հաճախելուն:

 բ. Ո՞րն է տարբերությունը այն մարդկանց միջև, ովքեր 
«ասում են իրենց աղոթքները», և նրանց, ովքեր աղոթում են 
«սրտի ողջ նվիրվածությամբ»:

 գ. Ի՞նչ տարբերություն կա այն մարդկանց միջև, ովքեր 
«ճաշակում են հաղորդությունից», և նրանց, ովքեր ճաշա-
կում են հաղորդությունից «իսկական վճռականությամբ»: 

Կարդացեք 2 Նեփի 31.18 և փնտրեք, թե մենք որ-
տեղ ենք լինում այն բանից հետո, երբ անցնում ենք 
ապաշխարության և մկրտության դռնով: Երբ մենք 
հավատք ենք գործադրում, ապաշխարում ենք, 
մկրտվում և ստանում Սուրբ Հոգին, մենք մտնում 
ենք «նեղ և անձուկ արահետ»: Անձուկ նշանակում է 
նեղ, ճշգրիտ, մեծ ջանք ու հմտություն պահանջող 
և շեղում թույլ չտվող: Համաձայն 2 Նեփի 31.18-ի, 
ինչպե՞ս կարող ենք մենք իմանալ, թե արդյոք նեղ 
և անձուկ արահետի վրա ենք:   
 

Սուրբ Հոգու պարգևը զգալը պարզապես հաճելի 
զգացողություն չէ, որը ստանում ենք ժամանակ առ 
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ժամանակ: Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը վկայու-
թյուն է Աստծուց այն մասին, որ մենք գտնվում ենք 
հավերժական կյանք տանող արահետի վրա:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է Սուրբ Հոգու ընկերակցությունն օգնել ձեզ մնալ 
նեղ և անձուկ արահետի վրա:

 բ. Ուրիշ ի՞նչ եղանակներով է Սուրբ Հոգին օրհնել ձեր կյանքը:

Կարդացեք 2 Նեփի 
31.19–21 և կազմեք մի 
ցանկ, ձեր սուրբ գրու-
թյուններում համարա-
կալելով այլ բաներ, որ 
մենք պետք է անենք, 
որպեսզի մնանք 
արահետի վրա: (Նշեք, 
որ 2 Նեփի 31.19–20-ը 
սերտման սուրբ 
գրության հատված է: 
Դուք կարող եք նշել 
այն առանձնակի ձևով, 
որպեսզի կարողանաք 
գտնել հետագայում:)

 6. Ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնա-

սիրության օրագրում գրեք 
մեկ նախադասություն, 
նկարագրելով, թե ձեզ հա-
մար ինչ է նշանակում 
«առաջ մղվել Քրիստոսի 

հանդեպ հաստատամտությամբ» (2 Նեփի 31.20):

Նախատեսված տեղերում ամփոփեք 2 Նեփի 31.19–
20-ը՝ սկզբունք հանդիսացող նախադասությամբ. 

Եթե մենք  , 
ապա  :  
(Դուք կարող եք գրել այն ձեր սուրբ գրություննե-
րում:)

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռասսել 
Մ. Նելսոնը առաջարկել է այս հուսալի խորհուրդը 
նրանց, ովքեր զգում են, որ շեղվել են նեղ և անձուկ 
արահետից. «Կյանքի ընթացքում դուք հանդիպում 
եք շատ խոչընդոտների և կատարում եք որոշ 
սխալներ: Սուրբ գրություններով առաջնորդվելն 
օգնում է ձեզ հասկանալ սխալը և կատարել անհ-
րաժեշտ ուղղումը: Դուք դադարում եք գնալ սխալ 
ուղղությամբ: Դուք ուշադրությամբ ուսումնասիրում 
եք սուրբ գրքերի ճանապարհային քարտեզը: Ապա 
դուք առաջ եք մղվում ապաշխարելով և հատուցե-
լով անհրաժեշտ բաների համար, որպեսզի գտնվեք 
«նեղ և անձուկ արահետի վրա, որը տանում է դեպի 

Երբ դուք սուրբ գրություն-
ներում ցանկեր եք գտնում, 
դուք կարող եք նշել դրանք, 
որովհետև դրանք օգնում են 
ձեզ հասկանալ, թե ինչ էին 
Տերը և Նրա մարգարեները 
ուսուցանում: Յուրաքան-
չյուր կետը համարակալելը 
կարող է օգնել ձեզ հեշտու-
թյամբ տեսնել դրանցից 
յուրաքանչյուրը տեքստի 
մեջ: Ցանկի համար պարզ 
մի անուն ընտրելը և յու-
րաքանչյուր կետը համա-
րակալելը կարող է օգնել 
ձեզ հեշտությամբ տեսնել 
դրանցից յուրաքանչյուրը 
և օգնել ձեզ հիշել այն, ինչ 
դուք սովորել եք:

Նշել ցանկերը

հավերժական կյանք» [2 Նեփի 31.18]» (“Living by 
Scriptural Guidance,” Ensign, Nov. 2000, 17):

Խորհեք, թե այս հայտարարությունը և սուրբ գրու-
թյունները, որոնք դուք ուսումնասիրել եք այսօր, 
ինչպես են ձեզ բերում «հույսի կատարյալ պայծա-
ռություն» (2 Նեփի 31.20):

Սուրբ գրությունների սերտում— 
2 Նեփի 31.19–20

 7. Հինգ րոպե տրամադրեք 2 Նեփի 31.20 հատվածն 
անգիր սովորելու համար: Ընտանիքի անդամներից 

կամ ընկերներից մեկը թող ստուգի սուրբ գրության ձեր իմա-
ցությունը, կամ դուք կարող եք ծածկել հատվածը ձեռքով և 
փորձել ասել այն` առանց նայելու: Փորձեք անգիր գրել հատ-
վածը ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում:

 8. Օգտագործելով 2 Նեփի 31.20, ընտրեք մի բան, 
որը մենք պետք է անենք, որպեսզի մնանք ճիշտ ուղու 

վրա, և որը դուք լավ եք անում: Ապա ձեր սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության օրագրում նկարագրեք, թե ինչպես եք 
դուք դա անում: Ապա ընտրեք մի ոլորտ, որը դուք կցանկա-
նայիք բարելավել, և գրեք, թե ինչպես դուք կանեք դա:

Բացատրական և պատմական 
տեղեկություն

Ինչպե՞ս մենք կարող ենք խուսափել կեղծավորությունից:

Նեփին նախազգուշացրել է կեղծավորության 
մասին 2 Նեփի 31.13–ում: Կեղծավորություն 
նշանակում է ձևացնել կամ խաղալ ուրիշների 
համար մի դեր, որը չի արտահայտում մեր 
իսկությունը: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը խոսել է առանց 
կեղծավորության գործելու մասին.

«Արդյո՞ք մենք իսկապես ապրում ենք 
ավետարանով, թե մենք պարզապես 
ցուցադրում ենք արդարություն, 
որպեսզի մեր շուրջ գտնվող այլ մարդիկ 
ենթադրեն, որ մենք հավատարիմ ենք, 
երբ իրականում մեր սրտերը և 

անտեսանելի արարքները համահունչ չեն Տիրոջ 
ուսմունքների հետ: 

Արդյո՞ք մենք լոկ վերցնում ենք «աստվածության 
կերպարանք», մինչդեռ մերժում ենք «նրա 
զորությունը» [տես Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.19]:

Արդյո՞ք մենք իրականում արդար ենք, թե մենք 
կեղծավորությամբ [ձևանում ենք] հնազանդ միայն 
այն ժամանակ, երբ կարծում ենք, որ ուրիշները 
նայում են մեզ: 

Տերը պարզ ասել է, որ Նա չի խաբվում 
արտաքինով, և Նա նախազգուշացրել է մեզ կեղծ 
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չլինել Իր կամ ուրիշների հետ: Նա ասել է մեզ, որ 
զգուշանանք նրանցից, ովքեր ծրագրում են կեղծ 
բաներ, ովքեր կրում են պայծառ դիմակներ և 
թաքցնում են մթին իրականությունը: Մենք գիտենք, 
որ Տերը «նայում է սրտին» և ոչ թե «արտաքին 
տեսքին» [տես Ա Թագավորաց ԺԶ.7]» (“True to the 
Truth,” Ensign, May 1997, 15–16):

Ինչպե՞ս ենք մենք «համբերում մինչև վերջ»:

«Համբերել մինչև վերջ» (2 Նեփի 31.16) 
արտահայտությունը հաճախակի օգտագործվում  
է, հուշելով մեզ, որ մենք պետք է համբերությամբ 
տանենք դժվարությունները մեր կյանքի 
ընթացքում: Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը բացատրել 
է, որ մինչև վերջ համբերելը նաև նշանակում է 
շարունակել հավատարիմ մնալ Քրիստոսին մինչև 
մեր կյանքի վերջը.

«Մինչև վերջ համբերելը հավատքի, 
ապաշխարության, մկրտության և Սուրբ Հոգին 
ստանալու միջոցով դեպի հավերժական կյանք 
տանող արահետով առաջ գնալու 
վարդապետությունն է: Մինչև վերջ համբերելը 
պահանջում է մեր ողջ սիրտը: . . .

Մինչև վերջ համբերելը նշանակում է, որ մենք 
հաստատուն կերպով տնկել ենք մեր կյանքը 
ավետարանի հողում` մնալով Եկեղեցու հիմնական 
ուղղության վրա, խոնարհաբար ծառայելով մեր 
մերձավորներին, ապրելով քրիստոսանման 
կյանքով և պահելով մեր ուխտերը: Նրանք, ովքեր 
համբերում են, հավասարակշռված են, 
հետևողական են, հեզ, մշտապես զարգանում են և 
առանց մեղքի են: Նրանց վկայությունը հիմնված չէ 
աշխարհիկ պատճառների վրա, այն հիմնված է 
ճշմարտության, գիտելիքի, փորձառության և Հոգու 
վրա» (“Press On,” Ensign, Nov. 2004, 101):

 9. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 31 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 9. ՕՐ 1

2 Նեփի 32
Նախաբան

«Նեղ և անձուկ արահետի [մասին ուսուցանելուց 
հետո], որը տանում է դեպի հավերժական կյանք» 
(2 Նեփի 31.18), Նեփին տեսավ, որ իր ժողովուրդը 
խորհում էր, թե ինչ պետք է անի այդ արահետը 
սկսելուց հետո: Նա պատասխանեց նրանց հար-
ցերին, խրախուսելով նրանց «սնվել Քրիստոսի 
խոսքերով» և «միշտ աղոթել» (2 Նեփի 32.3, 9): Նա 
վստահեցրեց նրանց, որ եթե նրանք անեն այս 
բաները, Սուրբ Հոգին կօգներ նրանց իմանալ, թե 
ինչ անել:

2 Նեփի 32.1–7
Նեփին մեզ խորհուրդ է տալիս փնտրել աստվածային 
առաջնորդություն Հիսուս Քրիստոսի խոսքերի միջոցով
Խորհեք մի ժամանակի մասին, երբ մեկը ձեզ 
ցուցումներ է տվել մի վայրից մեկ այլ վայր տեղա-
փոխվելու համար: Հե՞շտ է եղել հասկանալ այդ 
ցուցումները, թե դժվար: Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մեկը 
տա պարզ ցուցումներ:

Նախորդ դասի ժամանակ դուք ուսումնասիրեցիք 
որոշ ցուցումներ, որոնք Նեփին տվեց իր ժողովր-
դին: Այս ցուցումներով կիսվելուց հետո նա ասաց. 
«Սա է ճանապարհը» (2 Նեփի 31.21): Արագ աչքի 
անցկացրեք 2 Նեփի 31.17–18 և քննեք, թե ինչպես 
է մարդը սկսում հավերժական կյանքի արահետը: 
Ապա կարդացեք 2 Նեփի 32.1 և փնտրեք հարցը, 
որը կար մարդկանց սրտում այն բանի վերաբե-
րյալ, ինչը Նեփին սովորեցրեց նրանց: Նկարագ-
րեք մարդկանց հարցը ձեր սեփական բառերով.  
  
 

Կարդացեք 2 Նեփի 32.2–3 և փնտրեք, թե ինչ 
ասաց Նեփին, որ մենք պետք է անենք այդ արա-
հետը մտնելուց հետո: Կարող է օգտակար լինել 
իմանալը, որ հրեշտակների լեզվով խոսելը, համա-
ձայն Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախա-
գահ՝ Բոյդ Ք. Փաքերի , «պարզապես նշանակում է, 
որ դուք կարող եք խոսել Սուրբ Հոգու զորությամբ» 
(“The Gift of the Holy Ghost: What Every Member 
Should Know,” Ensign, Aug. 2006, 50):

Դուք կարող եք 2 Նեփի 32.3–ում (այս հատվածը 
սերտման սուրբ գրության հատված է) նշել «սնվեք 
Քրիստոսի խոսքերով» արտահայտությունը: 
Նեփին օգտագործել է «Քրիստոսի խոսքերը» 
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արտահայտությունը, որպեսզի նկարագրի ուս-
մունքները, որոնք ոգեշնչված են Սուրբ Հոգով: 
Գրեք որոշ եղանակներ կամ վայրեր, որ դուք 
կարող եք կարդալ, լսել կամ ստանալ Սուրբ Հոգով 
ոգեշնչված ուսմունքներ:   
 

Քրիստոսի խոսքերը ներառում են սուրբ գրու-
թյունները և մեր օրերի մարգարեների խոսքերը: 
Որպեսզի կարողանաք ավելի լավ խորհել, թե ինչ 
կարող է նշանակել «սնվեք Քրիստոսի խոսքերով», 
կարդացեք հետևյալ մեջբերումները.

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնն ուսուցանել 
է. «Սնվել նշանակում է ավելին, քան 
համտեսել: Սնվել նշանակում է վայե-
լել: Մենք վայելում ենք սուրբ գրու-
թյունները` ուսումնասիրելով դրանք 

հիանալի բացահայտումների հոգով և հավատա-
րիմ հնազանդությամբ: Երբ մենք սնվում ենք 
Քրիստոսի խոսքերով, դրանք դառնում են մեր 
էության անբաժանելի մասը» (“Living by Scriptural 
Guidance,” Ensign, Nov. 2000, 17):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռոբերտ 
Դ. Հեյլսն ասել է. «Եթե դուք և ես պետք է սնվենք 
Քրիստոսի խոսքերով, մենք պետք է ուսումնա-
սիրենք սուրբ գրությունները և յուրացնենք Նրա 
խոսքերը` դրանց վերաբերյալ խորհելու և դրանք 
յուրաքանչյուր մտքի և գործողության մասը դարձ-
նելու միջոցով» (“Healing Soul and Body,” Ensign, 
Nov. 1998, 15):

 1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում ձեր սեփական բառերով գրեք, թե, ձեր 

կարծիքով, ինչ է նշանակում սնվել Քրիստոսի խոսքերով:

Խորհեք սնվել, հապճեպ ուտել և քաղցի մատն-
վել բառերի միջև եղած տարբերության մասին: 
Մի պահ մտածեք այն մասին, թե ինչպես կարող 
են Քրիստոսի խոսքերն ուսումնասիրելու ոչ ար-
դյունավետ եղանակները համեմատվել հապճեպ 
ուտելու կամ նույնիսկ քաղցի մատնվելու հետ: 

Լրացրեք հետևյալ սկզբունքը համաձայն 2 Նեփի 
32.3–ի. Երբ մենք սնվենք Քրիստոսի խոսքե-
րով, Քրիստոսի խոսքերը   
 :

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում կամ գրեք մի 
ժամանակի մասին, երբ Քրիստոսի խոսքերով սնվելն 

օգնել է ձեզ իմանալ, թե ինչ անել ձեր կյանքում, կամ նկա-
րագրեք մի իրավիճակ, որին դուք հանդիպել եք այժմ, երբ 
Քրիստոսի խոսքերով սնվելը կարող է օգնել ձեզ:

Լրացրեք ներքևի տողերը, որպեսզի գնահատեք, 
թե որքան լավ եք սնվում Քրիստոսի խոսքերով 

և ինչպես կարող եք էլ ավելի լավ սնվել: Ստորև 
գտնվող յուրաքանչյուր օրինակում գրեք սնվել, 
հապճեպ ուտել կամ քաղցի մատնվել— բառը, 
որը լավագույնս կնկարագրի, թե որքանով եք դուք 
փնտրում իմանալ Քրիստոսի խոսքերը այդ բնա-
գավառում: Օրինակ, դուք կարող եք սնվել սուրբ 
գրություններով ձեր անձնական ուսումնասիրու-
թյան ժամանակ, սակայն միայն հապճեպ ուտել 
Քրիստոսի խոսքերը գերագույն համաժողովի 
ժամանակ:

Սուրբ գրությունների անձնական ուսումնասիրու-
թյուն.  

Հաղորդության ժողով.  

Գերագույն համաժողով.  

Սուրբ գրությունների ընտանեկան ուսումնասիրու-
թյուն.  

Սեմինարիա.  

Ընտանեկան երեկո.  

Ահարոնյան Քահանայության քվորումի ժողով կամ 
Երիտասարդ Կանանց դասարան.  

Կիրակնօրյա Դպրոց.  

Անձնական աղոթք.  

 3. Մի պահ տրա-
մադրեք միջոցառում-

ներից մեկն ընտրելու 
համար, որի համար դուք 
գրել եք, որ ներկայումս 
«հապճեպ ուտում եք» կամ 
«քաղցի եք մատնված»: Ձեր 
սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության օրագրում 
գրեք, թե ինչպես դուք կարող 
եք ավելի լավ սնվել Քրիս-
տոսի խոսքերով այդ բնագա-
վառում: Ապա հետևողական 
եղեք և արեք դա:

Կարդացեք 2 Նեփի 
32.4–7, և խորհեք 
հետևյալ հարցերի 
պատասխանների շուրջ 
(դուք գրելու եք առա-
ջադրանք 4-ի հարցերից 
մեկի ձեր պատասխանը).

• Հատված 4-ում, ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 
«խնդրել» կամ «թակել»: Ինչպե՞ս կարող է աղոթքը 
լինել խնդրելու կամ թակելու լավ օրինակ:

• Նույնպես հատված 4-ում, ըստ Նեփիի, որո՞նք են 
հետևանքները նրանց համար, ովքեր չեն խնդրի 
կամ թակի:

Երբ մենք ժամանակ ենք 
տրամադրում՝ անկեղծորեն 
գնահատելով այն, թե որ-
քան լավ ենք մենք ապրում 
որոշակի սկզբունքով, մենք 
Սուրբ Հոգուն հնարավորու-
թյուն ենք տալիս օգնելու 
մեզ հասկանալ, թե ինչն 
ենք լավ անում և ինչպես 
կարող ենք զարգանալ: Երբ 
դուք գնահատեք ինքներդ 
ձեզ, փորձեք փնտրել Սուրբ 
Հոգու առաջնորդությունը և 
լինել միանգամայն անկեղծ:

Մեր կյանքը 
գնահատելը
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• Հատված 5-ում, ի՞նչ օրհնություններ Նեփին 
խոստացավ, որ մենք կարող ենք ունենալ, երբ 
ստանում ենք Սուրբ Հոգին:

• Հատված 7-ում ի՞նչ վերաբերմունք ուներ Նեփիի 
ժողովուրդը, որի պատճառով Նեփին սգում էր 
նրանց համար: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այս 
հատկանիշները ետ պահում մարդկանց «մեծ 
գիտություն» ուսումնասիրելուց և հասկանալուց:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք մի ճշմարտություն, որը դուք սովորել 

եք 2 Նեփի 32.4–7-ից, և բացատրեք, թե ինչու է այս ճշմար-
տությունը կարևոր ձեր կյանքում:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
2 Նեփի 32.3

 5. Ձեր կարծիքով, որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի 
ձեզանից 2 Նեփի 32.3–ը անգիր սովորելու համար, 

եթե դուք արտասանեք այն ամեն անգամ ճաշելու ժամա-
նակ: Հատվածը գրեք քարտի կամ թերթիկի վրա և այն ձեզ 
մոտ պահեք: Հաջորդ մի քանի օրերի ընթացքում սնվեք Քրիս-
տոսի խոսքերով, փորձելով անգիր սովորել 2 Նեփի 32.3 
հատվածը ամեն ուտելուց առաջ ու հետո: Ձեր սուրբ գրու-
թյունների օրագրում զեկուցեք այն մասին, թե քանի անգամ 
ուտելուց հետո դուք անգիր սովորեցիք սուրբ գրությունը: 

2 Նեփի 32.8–9
Նեփին մեզ խորհուրդ է տալիս միշտ աղոթել
Շատ մարդիկ ասում են, որ մեղք գործելուց հետո 
նրանք չեն ուզում աղոթել: Մի պահ մտածեք այն 
մասին, թե ինչու է դա այդպես: Ո՞վ չի ուզում, որ 
դուք աղոթեք ցանկացած ժամանակ, հատկապես 
մեղք գործելուց հետո: Ինչո՞ւ: 2 Նեփի 32.8-ում 
փնտրեք, թե ինչ է Սուրբ Հոգին սովորեցնում մեզ 
անել աղոթքի հետ կապված: Խորհեք հետևյալ 
հարցերի շուրջ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերն 
ուզում, որ դուք աղոթեք: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ 
Սատանան չի ուզում, որ դուք աղոթեք: 

Կարդացեք 2 Նեփի 32.9 և փնտրեք, թե որքան 
հաճախ մենք պետք է աղոթենք և ինչ օրհնություն-
ներ է Տերը մեզ խոստանում, եթե մենք աղոթենք: 
Երբ դուք կարդաք այս հատվածը, կարող է օգտա-
կար լինել իմանալը, որ նվիրագործել նշանակում 
է սրբագործել Աստծո ծառայության համար կամ 
դարձնել սուրբ:

2 Նեփի 32.9-ից մենք սովորում ենք այս սկզբունքը. 
Եթե մենք միշտ աղոթենք, մենք կկարողա-
նանք անել այն ամենը, ինչ Տերը կկամենա, 
որ մենք անենք մեր հոգու բարօրության հա-
մար: (Նշեք, որ 2 Նեփի 32.8–9–ը սերտման սուրբ 
գրության հատված է: Դուք կարող եք նշել այն 
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առանձնակի ձևով, որպեսզի կարողանաք գտնել 
այն հետագայում:)

Խորհեք, թե ինչ է նշանակում միշտ աղոթել: Երբ 
դուք կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը, ընդգ-
ծեք մեկ կամ ավելի միջոցներ, որոնցով մենք կա-
րող ենք կատարել «միշտ աղոթեք» պատվիրանը.

«Մեր բնավորության, մեր պահվածքի 
կամ հոգևոր աճի մեջ կան պահեր, 
որոնց մասին մենք պետք է խորհր-
դակցենք Երկնային Հոր հետ առավո-
տյան աղոթքում: Օրհնությունների 
համար պատշաճ շնորհակալություն 

հայտնելուց հետո, մենք աղերսում ենք, որ ստա-
նանք հասկացողություն, առաջնորդություն և 
օգնություն այն բաներն անելիս, որոնք չենք 
կարող անել միայն մեր ուժով: . . .

Օրվա ընթացքում մենք աղոթքը պահում ենք մեր 
սրտում շարունակ աջակցություն և ուղղություն 
ստանալու համար: . . .

Այդ օրը մենք նկատում ենք, որ այն առիթների 
ժամանակ, երբ մենք սովորաբար միտում ունենք 
կոպիտ խոսելու, մենք չենք խոսում, կամ, եթե 
կարող էինք բռնկվել զայրույթով, չենք բռնկվում: 
Մենք տեսնում ենք երկնային օգնությունը և ուժը, և 
խոնարհաբար հասկանում մեր աղոթքի պատաս-
խանները: Անգամ հասկանալու այդ պահին, մենք 
երախտագիտության լուռ աղոթք ենք ասում:

Մեր օրվա վերջում, մենք կրկին ծնկի ենք իջնում 
և հաշվետվություն տալիս մեր Հորը: Մենք վերա-
նայում ենք օրվա իրադարձությունները և սրտանց 
շնորհակալություն հայտնում մեր ստացած օրհնու-
թյունների և օգնության համար: Մենք ապաշխա-
րում ենք, և Տիրոջ Հոգու օժանդակությամբ, գտնում 
այն ճանապարհները, որոնցով մենք կարող ենք 
գործել և վաղը ավելի լավը դառնալ: Այսպիսով, 
մեր երեկոյան աղոթքը կառուցվում է մեր առավո-
տյան աղոթքի վրա և դրա շարունակությունն է: Եվ 
մեր երեկոյան աղոթքը նաև նախապատրաստու-
թյուն է իմաստալից առավոտյան աղոթքի համար:

Առավոտյան և երեկոյան աղոթքները և դրանց միջև 
ընկած բոլոր աղոթքները, առանձին, իրար հետ 
կապ չունեցող իրադարձություններ չեն, ընդհա-
կառակը, դրանք կապված են իրար հետ ամեն օր, 
և օրերի, շաբաթների, ամիսների և, անգամ, տա-
րիների ընթացքում: Սա մասամբ վերաբերվում է 
«միշտ աղոթելու» (Ղուկաս ԻԱ.36, 3 Նեփի 18.15, 18, 
ՎևՈՒ 31.12) սուրբ գրությունների խրատը կատարե-
լուն: Այսպիսի իմաստալից աղոթքները գործիք են 
հանդիսանում այն բարձրագույն օրհնությունները 
ստանալու համար, որոնք Աստված պահել է Իր 

հավատարիմ զավակների համար» («Միշտ աղո-
թեք», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2008, 41–42):

 6. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե, ձեր 
կարծիքով, Երեց Բեդնարի հրահանգներին հետևելը, 

թե ինչպես «միշտ աղոթել», ինչպես կարող է օգնել ձեզ ձեր 
կյանքում:

Այս դասի ավարտին կարդացեք Երեց Սպենսեր 
Ջ. Քոնդիի հետևյալ վկայությունը, ով այդ ժամա-
նակ ծառայում էր որպես Յոթանասունի անդամ, 
Քրիստոսի խոսքերով սնվելու վերաբերյալ. «Դուք 
միգուցե կանգնած եք միսիայի, ձեր ապագա աշ-
խատանքի և, ի վերջո, ամուսնության վերաբերյալ 
որոշումներ կայացնելու առաջ: Եթե դուք կարդաք 
սուրբ գրությունները և աղոթեք առաջնորդու-
թյան համար, դուք կարող է իրականում չտեսնեք 
պատասխանը տպված բառերի տեսքով էջի վրա, 
սակայն մինչ դուք կարդում եք, դուք կստանաք 
հստակ տպավորություններ և հուշումներ, և ինչ-
պես խոստացված է, Սուրբ Հոգին «ձեզ ցույց կտա 
բոլոր բաները, որ դուք պետք է անեք» [2 Նեփի 
32.5]» (“Becoming a Great Benefit to Our Fellow 
Beings,” Ensign, May 2002, 45):
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Սուրբ գրությունների սերտում— 
2 Նեփի 32.8–9

 7. Հաջորդ 24 ժամերի ընթացքում փորձեք ներառել 
ձեր կյանքում այն, ինչ սովորել եք այն մասին, թե ինչ-

պես «միշտ աղոթել»: Հաջորդ դասի սկզբում ձեզ կհրավիրեն 
զեկուցել ձեր մտքերը և զգացմունքները այս փորձառության 
մասին: Գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագում, թե ինչպես կարող է «միշտ աղոթելու» ձգտումը 
փոփոխություն մտցնել ձեր աղոթքներում: 

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 32 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 9. ՕՐ 2

2 Նեփի 33
Նախաբան

Նեփին ավարտեց իր հիշատակարանը, հայտա-
րարելով, որ իր գրած բառերը վկայում են Հիսուս 
Քրիստոսի մասին և համոզում են մարդկանց անել 
բարիք և համբերել մինչև վերջ: Նա ասել է, որ 
չնայած ինքը գրել է «տկարության մեջ», իր ուղերձը 
«մեծ արժեք» ունի և իր խոսքերը «ուժեղ կդարձվեն» 
նրանց համար, ովքեր կկարդան դրանք (տես 
2 Նեփի 33.3–4): Նա վկայել է, որ իր գրածները 
«Քրիստոսի խոսքերն են» և որ մարդիկ պատաս-
խան կտան Աստծու առաջ` դրանց տված իրենց 
արձագանքի համար (տես 2 Նեփի 33.10–15):

 1. Նախորդ դասի ժամանակ ձեզ հրավիրել էին փոր-
ձել 24 ժամվա ընթացքում «միշտ աղոթել»: Ձեր սուրբ 

գրությունների օրագրում գրեք ձեր փորձառությունների մա-
սին ձեր մտքերը և զգացմունքները: 

2 Նեփի 33.1–15
Նեփին բացատրում է գրելու իր նպատակները
Մի պահ մտածեք պատճառների մասին, թե ինչու 
եք դուք կամենում, որ Սուրբ Հոգին ուղերձ բերի 
ձեր սրտին:

Ո՞րն է տարբերությունը, երբ ուղերձը տարվում է 
մինչև մեկի սիրտը և երբ ուղերձը տարվում է մեկի 
սրտի մեջ:

Կարդացեք 2 Նեփի 33.1 և փնտրեք, թե որ բառն է 
Նեփին օգտագործել` մինչև, թեմեջ—, որպեսզի 
նկարագրեր, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին մեզ ուղերձ-
ներ հասցնում: Դուք կարող եք նշել ձեր գտածը:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է դա կարևոր, որ Սուրբ Հոգին 
հասցնի ճշմարտությունը մինչև մեր սրտերը, սակայն 
ոչ մեր սրտերի մեջ:   
 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյ-
վիդ Ա. Բեդնարը 2 Նեփի 33.1–ի մասին արել է 
հետևյալ հայտարարությունը.«Խնդրում եմ, ուշադ-
րություն դարձրեք, թե ինչպես է Հոգու զորությունը 
ուղերձը հասցնում մինչև մեր սրտերը, սակայն ոչ 
մեր սրտերի մեջ: Ուսուցիչը կարող է բացատրել, 
ցուցադրել, հավաստիացնել և վկայել, և անել դա 
հոգևոր մեծ ուժով և արդյունավետությամբ: Ինչևէ, 
վերջիվերջո ուղերձի բովանդակությունը և Սուրբ 
Հոգու վկայությունը ներթափանցում են սիրտ 
միայն այն ժամանակ, երբ ստացողը թույլ է տալիս 
դրանց ներս մտնել: Հավատքով սովորելը բացում է 
սրտի մեջ տանող ճանապարհը» (“Seek Learning by 
Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61): 

Երեց Ջերալդ Ն. Լանդը, ով ժամանա-
կին ծառայում էր որպես Յոթանա-
սունի անդամ, բացատրել է, թե ինչու 
Սուրբ Հոգին կհասցնի խոսքը մինչև 
մեր սրտերը, սակայն ոչ մեր սրտերի 
մեջ. «Ինչո՞ւ ուղղակի մինչև սիրտը: 

Անձնական կամքն այնքան սրբազան է, որ Երկ-
նային Հայրը, չնայած Իր անսահման զորությանը, 
երբեք չի պարտադրի մարդկային սրտին: Մարդը, 
հնարավոր է, փորձի այդպես անել, բայց Աստված` 
երբեք: Այլ խոսքով ասած, Աստված թույլ է տալիս 
մեզ լինել մեր սեփական սրտի պահապանները 
կամ դռնապանները: Մենք պետք է մեր իսկ ազատ 
կամքով բացենք մեր սրտերը Հոգու առջև, եթե ոչ` 
Նա ուժ չի գործադրի մեզ վրա» («Բացելով մեր 
սրտերը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2008, 33):

Ձեր կարծիքով, մարդիկ ի՞նչ պետք է անեն, որ 
բացեն իրենց սրտերը Հոգու համար:   
 

Մինչև Մեջ
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Կարդացեք 2 Նեփի 33.2 և ներկայացրեք, թե ինչ 
է տեղի ունենում, երբ մարդիկ ընտրում են կարծ-
րացնել իրենց սրտերը: Կարող է օգտակար լինել 
իմանալը, որ «դատարկ բաներ» արտարայտու-
թյունը նշանակում է «արժեք չունեցող»:

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչ հատկություն-

ներ և վերաբերմունք կցուցաբերի բաց սիրտ ունեցող անձը 
սուրբ գրությունների անձնական ուսումնասիրության ընթաց-
քում, սեմինարիայի տնային ուսումնասիրության ընթացքում 
և հաղորդության ժողովի ընթացքում: 

2 Նեփի 33.1–2-ում մենք սովորում ենք այս 
սկզբունքը. Երբ մենք բացում ենք մեր սրտերը, 
Սուրբ Հոգու ուղերձները կարող են մտնել մեր 
սրտերը: Դուք կարող եք գրել այս սկզբունքը ձեր 
սուրբ գրություններում:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք հետևյալ 
հարցերի պատասխանները.

 ա. Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ ավետարանի ուղերձը մտել է 
ձեր սիրտը: Որո՞նք էին հանգամանքները և որոնք էին հե-
տևանքները:

 բ. Ի՞նչ է սա ձեզ ասում այդ պահին ձեր սրտի վիճակի մասին:

Կարդացեք 2 Նեփի 33.3–7, փնտրելով, թե ինչ 
հույսեր ուներ Նեփին նրանց հետ կապված, 
ովքեր կկարդային իր խոսքերը: Ապա լրացրեք 
հետևյալ նախադասությունները` օգտագործելով 
ձեր իսկ բառերը կամ Նեփիի բառերը: Իմացեք, 
որ մի քանի արտահայտություններ ունեն մեկից 
ավելի պատասխաններ.

2 Նեփի 33.3— Ես շարունակ աղոթում եմ   
 :

2 Նեփի 33.4—Ես գիտեմ   
 :

2 Նեփի 33.6—Ես հրճվում եմ   
 :

2 Նեփի 33.7—Ես ունեմ   
 :

Երբ դուք ավարտեք 2 Նեփի 33-ի ուսումնասի-
րությունը, ձեր մտքում պահեք այն, որ այս հատ-
վածները սուրբ գրություններում արձանագրված 
Նեփիի վերջին վկայությունն են: Կարդացեք 
2 Նեփի 33.10–14 և պատկերացրեք, որ դուք լսում 
եք այս բառերն անձամբ Նեփիից: Դուք կարող եք 
ընդգծել արտահայտությունները, որոնք կարևոր 
են ձեզ համար:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք որոշ ար-
տահայտություններ 2 Նեփի 33.10–14-ից, որոնք 

կարևոր են ձեզ համար և բացատրեք, թե ինչու: Ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում նաև պատաս-
խանեք հետևյալ հարցին. Եթե մարդիկ հավատում են Քրիս-
տոսին, ի՞նչ զգացողություն նրանք կունենան Մորմոնի Գրքի 
հանդեպ (տես 2 Նեփի 33.10): 

Կարդացեք 2 Նեփի 33.15 և խորհեք Նեփիի վերջին 
բառերի շուրջ. «Ես պետք է հնազանդվեմ»: Դուք 
կարող եք ձեր սուրբ գրություններում որպես հղում 
գրել «1 Նեփի 3.7» 2 Նեփի 33.15-ի կողքին: Վերա-
նայեք 1 Նեփի 3.7 և ներկայացրեք, թե ինչ կապ 
կա այս երկու հատվածների միջև:

 5. Մի քանի րոպե 
տրամադրեք 1 Նեփի 

և 2 Նեփի վերանայելու հա-
մար` ներկայացնելով Նեփիի 
հնազանդության օրինակ-
ները: Ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում գրեք ձեր 
գտած որոշ օրինակներ: Նաև 
փնտրեք ձեր սիրված կամ 
ձեզ համար կարևոր հատ-
վածը, որը ստիպել է ձեզ բա-
րիք գործել, լինել ավելի լավը 
կամ հավատալ Փրկչին, ինչ-
պես ասել է Նեփին (տես 
2 Նեփի 33.1): Գրեք այս 
հատվածը ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրու-
թյան օրագրում:

Նեփիի վերջին վկա-
յությունը և նրա նա-
խազգուշացումը նրանց, ովքեր, կարող է, մերժեն 
նրա խոսքերը, ավելացնում են մեր պատասխա-
նատվությունը նրա հանդեպ, թե ինչպես ենք մենք 
վերաբերվում Մորմոնի Գրքին: Նախագահ Ջոզեֆ 
Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է, որ որպես Եկեղե-
ցու անդամներ, մենք պարտականություն ունենք 
ուսումնասիրելու Մորմոնի Գիրքը.

«Ինձ թվում է, որ այս Եկեղեցու յուրաքանչյուր 
անդամ երբեք չի բավարարվի, եթե ժամանակ առ 
ժամանակ կրկին չկարդա Մորմոնի Գիրքը և խո-
րապես չխորհի դրա մասին, որպեսզի կարողանա 
վկայել, որ այն իսկապես գրված է Ամենազորի 
ներշնչմամբ, և որ դրա պամությունը ճշմարիտ է: . . .

. . . Այս Եկեղեցու ոչ մի անդամ չի կարող արդա-
րացված կանգնել Աստծո ներկայության մեջ, եթե 
լրջությամբ և ուշադրությամբ չի կարդացել Մոր-
մոնի Գիրքը» (in Conference Report, Oct. 1961, 18):

Դուք հնարավորություն ունեք որոշելու, թե ինչ-
պես կվերաբերվեք Նեփիի խոսքերին և Մորմոնի 
Գրքին:

Սուրբ գրությունների խա-
չաձև հղումները կտան ձեզ 
լրացուցիչ տեղեկություն և 
մտքեր ձեր ուսումնասիրած 
թեմայի շուրջ: Ուսումնասի-
րելիս դուք մեծ օգուտ կքա-
ղեք սուրբ գրություններում 
խաչաձև հղումներ գրելուց, 
երբ գտնեք հատվածներ, 
որոնք օգնում են ձեզ ավելի 
լավ հասկանալ սուրբ գրու-
թյան մեկ այլ հատված կամ 
սուրբգրքյան թեմա:

Խաչաձև հղումների 
օգտագործումը



98

 6. Գնահատեք Մորմոնի Գիրքն ուսումնասիրելու ձեր 
ջանքերը և ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան օրագրում գրեք մի եղանակ, որով կարող եք բարելավել 
ձեր ուսումնասիրությունը:

Որպես այս դասի վերջաբան կարդա-
ցեք Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի 
խոստումը բոլոր նրանց, ովքեր ջանա-
սիրաբար ուսումնասիրում են Մորմոնի 
գիրքը. «Անկախ այն բանից, թե դուք 
նախկինում քանի անգամ եք կարդա-

ցել Մորմոնի Գիրքը, ձեր կյանքում և ձեր տներում 
դուք ավելի շատ կզգաք Տիրոջ Հոգին, Նրա պատ-
վիրաններով քայլելու ամուր որոշում կունենաք և 

Աստծո Որդու իրական լինելու ավելի ամուր 
վկայություն ձեռք կբերեք» (“A Testimony Vibrant and 
True,” Ensign, Aug. 2005, 6):

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Նեփի 33 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Հակոբ
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ուսումնասիրելով Հակոբի գիրքը` դուք կարող 

եք սովորել կարևոր դասեր մի մարդուց, 

ով անխախտ հավատք ուներ առ Հիսուս 

Քրիստոսը: Հակոբը բազմիցս վկայել է 

Փրկչի մասին և հրավիրել է իր ժողովրդին 

և նրանց, ովքեր կկարդան իր խոսքերը, 

ապաշխարել: Նա սովորեցրել և ցույց է տվել 

Տիրոջ կոչումները ջանասիրաբար կատարելու 

կարևորությունը: Նա նախազգուշացրել է իր 

ժողովրդին հպարտության, հարստությունների 

և անբարոյականության վտանգների մասին: 

Հակոբը նաև մեջբերել և մեկնաբանել է Զենոսի 

այլաբանությունը ձիթենիների վերաբերյալ, որը 

լուսաբանում է Փրկչի անխոնջ ջանքերը` Աստծո 

բոլոր զավակների փրկությունն իրագործելու 

համար: Սերեմի` հակաքրիստոսի հետ 

հանդիպման ժամանակ Հակոբը ցույց է տալիս, 

թե ինչպես արդարությամբ պատասխանել 

նրանց, ովքեր հարցականի տակ են դնում կամ 

քննադատում են մեր հավատքը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս գիրքը գրել է Հակոբը` Սարիայի և Լեքիի 

հինգերորդ որդին: Նա ծնվել է անապատում` 
դեպի խոստումի երկիր կատարած իր ընտանիքի 

ճամփորդության ժամանակ: Իր մանկության 

տարիներին Հակոբը «տարել [է] չարչարանքներ 

և շատ վիշտ` [իր] եղբայրների կոպտության 

պատճառով» (2 Նեփի 2.1): Այնուամենայնիվ, 

Լեքին խոստացել էր նրան, որ Աստված 

«կնվիրագործի [Հակոբի] չարչարանքները [իր] 

օգտի համար» և որ նա կանցկացներ իր օրերը 

«[իր] Աստծո ծառայության մեջ» (2 Նեփի 2.2–3): 

Իր երիտասարդ տարիներին Հակոբը տեսել 

է Փրկչի փառքը (տես 2 Նեփի 2.3–4): Նեփին 

նվիրաբերում է Հակոբին լինելու քահանա և 

ուսուցիչ նեփիացիների համար (տես 2 Նեփի 

5.26) և հետագայում հանձնում է նրան Նեփիի 

փոքր թիթեղները (տես Հակոբ 1.1–4): Որպես 

հավատարիմ քահանայության ղեկավար և 

ուսուցիչ Հակոբը ջանասիրաբար աշխատում էր 

համոզել իր ժողովրդին հավատալ Քրիստոսին 

(տես Հակոբ 1.7): Նա ստացավ հայտնություններ 

Փրկչի վերաբերյալ, հրեշտակների ծառայության 

փորձառությունն ունեցավ և լսեց Տիրոջ ձայնը 

(տես Հակոբ 7.5), և տեսավ իր Քավչին (տես 

ՄԱՍ 9. ՕՐ 3

Հակոբ 1–2
Նախաբան

Նեփիի մահից հետո նեփիացիները սկսեցին 
«իրենց թույլ տալ որոշ չափով ամբարիշտ արարք-
ներ» նոր թագավորի թագավորության ներքո 
(Հակոբ 1.15): Նեփիի երկու փոքր եղբայրները` Հա-
կոբը և Հովսեփը, նվիրագործվել էին Նեփիի կող-
մից որպես ժողովրդի քահանաներ և ուսուցիչներ, 
և նրանք ջանասիրաբար աշխատում էին՝ համոզե-
լով ժողովրդին ապաշխարել և գալ դեպի Քրիս-
տոսը: Հակոբը հնազանդվեց փոքր թիթեղների 
վրա սրբազան ուսմունքներ, հայտնություններ և 
մարգարեություններ գրառելու Նեփիի պատվի-
րանին: Հավատարիմ մնալով իր աստվածատուր 
պատասխանատվությանը` Հակոբը ապաշխարու-
թյան կանչեց իր ժողովրդին` նախազգուշացնելով 
նրանց հպարտության մեղքերի, հարստություններ 
սիրելու և սեռական անբարոյականության մասին: 
Նա ուսուցանեց այս երեք գերակշռող մեղքերի 
վտանգների և հետևանքների մասին:

Հակոբ 1.1–2.11
Հակոբը նախազգուշացնում է մարդկանց իրենց 
ամբարշտության մասին
Խորհեք, թե ինչ կասեիք դուք հետևյալ իրա-
վիճակում. Ձեր ընկերներից մեկը Եկեղեցում 
արտահայտում է բացասական վերաբերմունք 
իր քահանայության ղեկավարների հանդեպ և 
ասում. «Կարծես, թե նրանք այս աշխարհից չեն: 
Նրանք շարունակ նախազգուշացնում են ընտրու-
թյունների մասին, որոնք այդքան էլ կարևոր չեն: 
Կցանկանայի, որ նրանք այդքան շատ ժամանակ 

2 Նեփի 11.2–3): Հակոբը Ենովսի հայրն էր, ում նա 

հանձնեց թիթեղներն իր մահից առաջ: 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հակոբի գիրքը սկսվում է մոտավորապես Ք. ծ. 

ա. 544թ., երբ Նեփին Հակոբին հանձնեց փոքր 

թիթեղները: Այն ավարտվում է մոտավորապես 

Հակոբի կյանքի վերջին մոտ, երբ նա փոխանցեց 

թիթեղները իր որդի Ենովսին: Հակոբը գրեց 

այս հիշատակարանը, մինչ ապրում էր Նեփիի 

երկրում: 
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չտրամադրեին այն բոլոր վատ բաներն ասելու 
համար, ինչից մենք պետք է խուսափենք: Նրանք 
պետք է միայն խոսեն դրական բաների մասին»:

Խորհեք այն մասին, թե ինչու են քահանայության 
ղեկավարները երբեմն նախազգուշացնում մեղքի 
մասին: Հակոբը գրել է, որ Նեփիի մահից հետո 
(տես Հակոբ 1.9) մարդիկ սկսեցին թույլ տալ որոշ 
ամբարիշտ արարքներ: Կարդացեք Հակոբ 1.15–16 
և ներկայացրեք, թե ինչ էին անում մարդիկ, որը 
մտահոգում էր Հակոբին:

Դուք կարող եք շրջանի մեջ առնել սկսեցին բառը 
Հակոբ 1.15–16-ում: Ինչո՞ւ է օրհնություն քահանայու-
թյան ղեկավարներ ունենալը, ովքեր նախազգուշաց-
նում են մեզ խնդիրների մասին, երբ դրանք սկսվում 
են կամ նույնիսկ դրանից առաջ:   
 

Կարդացեք Հակոբ 1.6–8 և գտեք, թե ինչու էին 
Հակոբը և նրա ընկեր ղեկավարները նախազգու-
շացնում Նեփիի ժողովրդին մեղքի մասին: Ձեր 
կարծիքով, ինչո՞ւ են քահանայության ղեկավար-
ները ձեր ընտանիքում, ինչպես նաև տեղական 
և գերագույն քահանայության ղեկավարները, 
նախազգուշացնում ձեզ մեղքի մասին և ուսու-
ցանում ձեզ ավետարանը մեծ ջանասիրությամբ: 
Դուք կարող եք նշել արտահայտություններ Հակոբ 
1.7–ում, որոնք ուսուցանում են հետևյալ ճշմար-
տությունը. Քահանայության ղեկավարները 
ջանասիրաբար աշխատում են օգնել մեզ գալ 
Քրիստոսի մոտ: 

Կարդացեք Հակոբ 1.17–19 և փնտրեք ցանկացած 
այլ պատճառ, թե ինչու էին Հակոբը և նրա եղբայր 
Հովսեփը մեծ ջանասիրությամբ աշխատում ուսու-
ցանել մարդկանց:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ստանալ «հանձ-
նարարություն Տիրոջից» (Հակոբ 1.17):   
 

Դուք կարող եք նշել ցանկացած այլ արտա-
հայտություններ, որոնք օգնում են սովորեցնել 
հետևյալ սկզբունքը. Քահանայության ղեկա-
վարները ունեն աստվածատուր պատասխա-
նատվություն սովորեցնելու Աստծո խոսքը և 
նախազգուշացնելու մեղքի մասին:

Խորհեք մի պահ այն մասին, թե ինչու է կարևոր 
հասկանալը, որ Եկեղեցու ղեկավարները պատաս-
խանատու են իրենց ջանքերի համար, որ ուսուցա-
նեն մեզ այն, ինչ Տերն ուզում է, որ մենք իմանանք:

Երբ դուք կարդաք Հակոբ 2.1–3, 6–7, 10–11, 
փնտրեք արտահայտություններ, որոնք նշում են, 
թե ինչ էր Հակոբը զգում իր ժողովրդին ապաշխա-
րության կանչելու դժվարին հանձնարարության 
վերաբերյալ:

 1. Խորհեք այն մասին, թե ինչ են ձեզ ուսուցանում 
հետևյալ արտահայտությունները իր դժվարին հանձ-

նարարությունը կատարելու Հակոբի դրդապատճառների 
մասին. «Այսօր ես նեղված եմ ձեր հոգիների բարօրության 
համար, շատ ավելի մեծ ցանկությամբ և մտահոգությամբ» 
(Հակոբ 2.3) և «Ես պետք է անեմ Աստծո խիստ հրամանների 
համաձայն» (Հակոբ 2.10): Ձեր սուրբ գրությունների օրագ-
րում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները:

 ա. Ե՞րբ եք դուք զգացել քահանայության ղեկավարի սերը և 
մտահոգությունը ձեր հանդեպ:

 բ. Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ քահանայության ղեկավարի 
խոսքերը կամ գործերը ներշնչված են եղել Աստծո կողմից` 
ձեզ օգնելու համար:

Կրկին անդրադարձեք այն իրավիճակին, որը 
ներկայացվեց դասի սկզբում: Մտածեք այն մասին, 
թե ինչպես դուք կպատասխանեիք ձեր ընկերոջը, 
հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ սովորեցիք այսօր:

Հակոբ 2.12–21
Հակոբը նախատում է իր ժողովրդին հպարտության 
համար
Որպես օգնություն նախապատրաստվելու համար 
ուսումնասիրել այն, ինչ Տերը պատվիրեց Հակոբին 
ուսուցանել, մտածեք այն օրհնությունների մասին, 
որոնք Տերը ձեզ տվել է հետևյալ ոլորտներում. 
ընտանիք, ընկերներ, Եկեղեցու ղեկավարներ և 
ուսուցիչներ, նկարչական և երաժշտական ունա-
կություններ, մարմնամարզական հմտություններ, 
տաղանդներ, կրթություն, զարգանալու հնարավո-
րություններ, ավետարանի իմացություն և նյութա-
կան բարիքներ: Մտածեք այլ ուղիների մասին, 
որոնցով Տերն օրհնել է ձեզ:

Կարդացեք Հակոբ 2.12–13 և գտեք, թե ինչ էին 
որոնում նեփիացիները: Նշեք, որ Հակոբն ուսու-
ցանել է, որ «նախախնամության ձեռքն» օրհնել էր 

Երբ դուք ուսումնասիրում 
եք սուրբբ գրությունները, 
կարևոր է կանգ առնել և 
խորհել, թե ինչպես կա-
րող է որոշակի սկզբունք 
կիրառվել ձեր կյանքում: 
Մտածեք, թե ինչպես դուք 
կվարվեիք, եթե հասկանա-
յիք և ապրեիք սկզբունքով, 
որն ուսուցանվում է սուրբ 
գրություններում: Այս դեպ-
քում, խորհելով, թե ինչպես 
դուք կպատասխանեիք 
քահանայության ղեկավար-
ների հանդեպ բացասական 
վերաբերմունք ունեցող ձեր 
ընկերոջը, կարող է օգնել 
ձեզ հասկանալ, թե ինչու 
են մեր ղեկավարները նա-
խազգուշացնում մեզ մեղքի 
մասին:

Սուրբ գրությունները 
կապելը մեր 
ամենօրյա 
կյանքի հետ
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Դուք կարող եք նշել ցանկացած այլ արտա-
հայտություններ, որոնք օգնում են սովորեցնել 
հետևյալ սկզբունքը. Քահանայության ղեկա-
վարները ունեն աստվածատուր պատասխա-
նատվություն սովորեցնելու Աստծո խոսքը և 
նախազգուշացնելու մեղքի մասին:

Խորհեք մի պահ այն մասին, թե ինչու է կարևոր 
հասկանալը, որ Եկեղեցու ղեկավարները պատաս-
խանատու են իրենց ջանքերի համար, որ ուսուցա-
նեն մեզ այն, ինչ Տերն ուզում է, որ մենք իմանանք:

Երբ դուք կարդաք Հակոբ 2.1–3, 6–7, 10–11, 
փնտրեք արտահայտություններ, որոնք նշում են, 
թե ինչ էր Հակոբը զգում իր ժողովրդին ապաշխա-
րության կանչելու դժվարին հանձնարարության 
վերաբերյալ:

 1. Խորհեք այն մասին, թե ինչ են ձեզ ուսուցանում 
հետևյալ արտահայտությունները իր դժվարին հանձ-

նարարությունը կատարելու Հակոբի դրդապատճառների 
մասին. «Այսօր ես նեղված եմ ձեր հոգիների բարօրության 
համար, շատ ավելի մեծ ցանկությամբ և մտահոգությամբ» 
(Հակոբ 2.3) և «Ես պետք է անեմ Աստծո խիստ հրամանների 
համաձայն» (Հակոբ 2.10): Ձեր սուրբ գրությունների օրագ-
րում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները:

 ա. Ե՞րբ եք դուք զգացել քահանայության ղեկավարի սերը և 
մտահոգությունը ձեր հանդեպ:

 բ. Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ քահանայության ղեկավարի 
խոսքերը կամ գործերը ներշնչված են եղել Աստծո կողմից` 
ձեզ օգնելու համար:

Կրկին անդրադարձեք այն իրավիճակին, որը 
ներկայացվեց դասի սկզբում: Մտածեք այն մասին, 
թե ինչպես դուք կպատասխանեիք ձեր ընկերոջը, 
հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ սովորեցիք այսօր:

Հակոբ 2.12–21
Հակոբը նախատում է իր ժողովրդին հպարտության 
համար
Որպես օգնություն նախապատրաստվելու համար 
ուսումնասիրել այն, ինչ Տերը պատվիրեց Հակոբին 
ուսուցանել, մտածեք այն օրհնությունների մասին, 
որոնք Տերը ձեզ տվել է հետևյալ ոլորտներում. 
ընտանիք, ընկերներ, Եկեղեցու ղեկավարներ և 
ուսուցիչներ, նկարչական և երաժշտական ունա-
կություններ, մարմնամարզական հմտություններ, 
տաղանդներ, կրթություն, զարգանալու հնարավո-
րություններ, ավետարանի իմացություն և նյութա-
կան բարիքներ: Մտածեք այլ ուղիների մասին, 
որոնցով Տերն օրհնել է ձեզ:

Կարդացեք Հակոբ 2.12–13 և գտեք, թե ինչ էին 
որոնում նեփիացիները: Նշեք, որ Հակոբն ուսու-
ցանել է, որ «նախախնամության ձեռքն» օրհնել էր 

Երբ դուք ուսումնասիրում 
եք սուրբբ գրությունները, 
կարևոր է կանգ առնել և 
խորհել, թե ինչպես կա-
րող է որոշակի սկզբունք 
կիրառվել ձեր կյանքում: 
Մտածեք, թե ինչպես դուք 
կվարվեիք, եթե հասկանա-
յիք և ապրեիք սկզբունքով, 
որն ուսուցանվում է սուրբ 
գրություններում: Այս դեպ-
քում, խորհելով, թե ինչպես 
դուք կպատասխանեիք 
քահանայության ղեկավար-
ների հանդեպ բացասական 
վերաբերմունք ունեցող ձեր 
ընկերոջը, կարող է օգնել 
ձեզ հասկանալ, թե ինչու 
են մեր ղեկավարները նա-
խազգուշացնում մեզ մեղքի 
մասին:

Սուրբ գրությունները 
կապելը մեր 
ամենօրյա 
կյանքի հետ

նեփիացիներին հարս-
տություններով: Այս 
արտահայտությունը 
վերաբերվում է մեր 
Երկնային Հորը:

 2. Ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնա-

սիրության օրագրում գրեք, 
թե ինչու է ձեզ համար կա-
րևոր հիշելը, որ Տերն է ձեզ 
տվել օրհնությունները և ու-
նակությունները, որոնք դուք 
ունեք:

Եթե մենք զգույշ 
չլինենք, մենք կարող 
ենք թույլ տալ, որ մեր 
անձերը բարձրամտա-
նան հպարտությունից 
այն բանից հետո, երբ 
ստանանք մեր որո-
նած օրհնությունները, 
ինչպես դա պատահեց 
նեփիացիների հետ: 
Նախատեսված տեղում 
գրեք, թե, ձեր կարծի-
քով, ինչ է նշանակում 
«բարձրամտացել եք 

ձեր սրտի հպարտությունից»:   
 

Ինչպես գրված է Հակոբ 2.13-ում, ի՞նչ է ասել 
Հակոբը նեփիացիների հպարտության մի քանի 
պատճառների մասին:   
 

Մտածեք մեր ժամանակների մի մարդու կամ մի 
խումբ մարդկանց մասին, ովքեր վատ են վերաբեր-
վում, արհամարհում կամ հալածում են ուրիշներին, 
քանի որ նրանք «ձեռք են բերել ավելի առատո-
րեն», քան նրանք, ում հանդեպ նրանք վատ են 
վերաբերվում (Հակոբ 2.13): Օրինակ, քանի որ 
որոշ մարդիկ ունեն ավելի շատ փող, ավելի շատ 
ընկերներ, ավելի շատ մարմնամարզական ունա-
կություն կամ նույնիսկ ավետարանի ավելի մեծ 
իմացություն, քան մեկ ուրիշը, նրանք կարող են 
սխալմամբ մտածել, թե իրենք ավելի լավն են, քան 
ուրիշները կամ նույնիսկ հալածել նրանց: Խորհեք, 
թե արդյոք եղել է ժամանակ ձեր կյանքում, երբ 
դուք ունեցել եք հպարտ վերաբերմունք:

Կարդացեք Հակոբ 2.17–21 և նշեք արտահայտու-
թյուններ, որոնք կարող են օգնել ձեզ հաղթահա-
րել հպարտությունը:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք երկու կամ ավելի արտահայտություն-

ներ, որոնք դուք գտել եք Հակոբ 2.17–21-ում, և բացատրեք, 
թե ինչպես կարող են այս արտահայտություններն օգնել ձեզ 
հաղթահարել հպարտությունը: Հետևյալ հարցերից ոմանց 
շուրջ խորհելը կարող է օգտակար լինել, երբ դուք կատարեք 
հետևյալ առաջադրանքը. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 
փնտրել Աստծո արքայությունը, հույս ձեռք բերել Քրիստո-
սում: Աստծո արքայությունը փնտրելը և Քրիստոսում հույս 
ձեռք բերելը ինչպե՞ս կարող են ազդել ուրիշների հանդեպ 
ձեր վերաբերմունքի վրա:

Պատկերացրեք, որ ձեր մայրը, հայրը կամ ղե-
կավարը հարցրել է ձեզ, թե ինչ եք դուք սովորել 
այսօր: Գրեք մեկ սկզբունք Հակոբ 2.17–21–ից, որը 
դուք կարող եք օգտագործել նրանց պատասխա-
նելու համար:   
 

Հակոբ 2.17–21-ի սկզբունքներից մեկն է. Մենք 
պետք է փնտրենք Աստծո արքայությունը 
բոլոր բաներից առավել:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրի առեք մի 
եղանակ, որով դուք կարող եք օգտագործել օրհնու-

թյունները և հնարավորությունները, որոնք Աստված տվել է 
ձեզ, որպեսզի օգնեք կառուցել Աստծո արքայությունը և օրհ-
նեք ուրիշների կյանքը:

Հակոբ 2.22–30
Հակոբը խրատում է իր ժողովրդին սեռական 
անբարոյականության համար
Հետևյալ հայտարարությունը կատարվել է Նախա-
գահ Էզրա Թավտ Բենսոնի կողմից: Կռահեք, թե 
ինչ երկու բառեր են բացթողնված.

«Այս սերնդի անհանգստացնող մեղքը . . . 
-------------------- --------------------» (“Cleansing the Inner 
Vessel,” Ensign, May 1986, 4; տես դասի վերջում 
ճիշտ պատասխանը):

Կարդացեք Հակոբ 2.22–23, 28 և նշեք արտա-
հայտությունները, որոնք Հակոբն օգտագործել 
է սեռական անբարոյականության լրջությունը 
նկարագրելու համար: Կարող է օգտակար լինել 
հասկանալը, որ պոռնկություններ բառը վերաբեր-
վում է սեռական մեղքերին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը բացատրել է 
որոշ գործողություններ, որոնք խախ-
տում են Տիրոջ մաքրաբարոյության 
օրենքը. «Ամուսնական կապից դուրս 
ցանկացած սեռական հարաբերու-

թյուն, ես ի նկատի ունեմ ցանկացած միտումնա-
վոր շփում մեկ ուրիշի մարմնի սրբազան, 
անձնական մասերի հետ` հագուստով կամ 
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առանց հագուստի, մեղք է և արգելված է Աստծո 
կողմից: Նաև օրինազանցություն է միտումնավոր 
կերպով այս զգացմունքները ձեր սեփական 
մարմնում առաջացնելը» (“Making the Right 
Choices,” Ensign, Nov. 1994, 38):

Համասեռամոլությունը և պոռնոգրաֆիա դիտելը 
նունպես խախտում են Տիրոջ մաքրաբարոյության 
օրենքը:

Ուշադրություն դարձրեք նրան, թե ինչպես էին 
նեփիացիները փորձում արդարացնել իրենց 
մեղքերը, ինչպես գրված է Հակոբ 2.23–24-ում: Մի 
պահ մտածեք այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ 
փորձում արդարացնել իրենց սեռական անբարո-
յականությունն այսօր:

Նեփիացիների մեղքերից մեկը բազմակնության 
անօրինական կիրառումն էր: Հակոբն ուսուցանեց 
Տիրոջ պատվիրանը, որ մարդը պետք է ամուս-
նանա միայն մեկ կնոջ հետ (տես Հակոբ 2.27): 
Մեկից ավելի կին ունենալը, առանց Տիրոջ թույլտ-
վության Իր կարգած քահանայության ղեկավար-
ների միջոցով, սեռական մեղքի օրինակ է: Աստծո 
աչքում սեռական մեղքերը շատ լուրջ են (տես 
Ալմա 39.5):

Տիրոջ ժողովրդին թույլատրվում է բազմակնու-
թյուն կիրառել միայն այն ժամանակ, երբ Տերն 
է պատվիրում այն (տես Հակոբ 2.30): Աշխարհի 
պատմության ընթացքում որոշակի ժամանա-
կաշրջաններում Տերը պատվիրել է Իր ժողովրդին 
կիրառել բազմակնություն: Օրինակ, բազմակնու-
թյուն կիրառվել է Հին Կտակարանի ժամանա-
կաշրջանում Աբրահամի և Սարայի կողմից (տես 
Ծննդոց ԺԶ.1–3, ՎևՈՒ 132.34–35, 37) և նրանց 
թոռան` Հակոբի կողմից (տես ՎևՈՒ 132.37), և այն 
որոշ ժամանակով կիրառվել է վերականգնված 
Եկեղեցու վաղ շրջանում, սկսած Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթից (տես ՎևՈՒ 132.32–33, 53): Այնուամենայ-
նիվ, Աստված պատվիրել է Իր մարգարե Վիլֆորդ 
Վուդրուֆին վերջ դնել բազմակնության կիրառ-
մանը (տես Պաշտոնական Հայտարարություն 1 
Վարդապետություն և Ուխտերում):

Կարդացեք Հակոբ 2.31–35 և նշեք արտահայտու-
թյունները, որոնք ցույց են տալիս սեռական մեղքի 
որոշ բացասական հետևանքները:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ըստ Հակոբի, ինչպե՞ս է սեռական անբարոյականությունն 
ազդում ընտանիքների վրա:

 բ. Որոշ երիտասարդներ կարող են պատճառաբանել, որ 
մաքրաբարոյության օրենքն իրենց չի վերաբերվում, քանի որ 
նրանք դեռևս չեն ամուսնացել, ուստի, անհավատարմություն 

չեն գործում ամուսնու հանդեպ, և նրանք չունեն երեխաներ: 
Ինչպե՞ս կարող է անբարոյականությունն ազդել դեռահասի 
և նրա ընտանիքի վրա: 

 գ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերը անբարոյականությունը հա-
մարում շատ լուրջ մեղք:

Վերանայեք Հակոբ 2.28-ի սկիզբը և նշեք, թե ին-
չով է հիանում Տերը: (Նշեք, որ չնայած այս հատ-
վածում Հակոբը հատկապես նշել է կանանց, ճիշտ 
նույն ձևով էլ Տերը հիանում է տղամարդկանց 
մաքրաբարոյությամբ:) Այս հատվածն ուսուցա-
նում է այս սկզբունքը. Տերը հիանում է մաքրա-
բարոյությամբ:

Հիմնվելով ձեր այսօրվա սովորածի վրա` խորհեք, 
թե ինչու է Տերը հիանում Իր զավակների մաքրա-
բարոյությամբ: Մտածեք ձեր ընտանիքի մասին, 
ինչպես նաև այն ընտանիքի մասին, որը դուք հույս 
ունեք ունենալ ապագայում: Տիրոջ մաքրաբարո-
յության օրենքին համաձայն ապրելն ինչպե՞ս 
կօրհնի ձեզ և նրանց: Խորհեք, թե ինչպես են մաք-
րաբարո և արդար լինելու համար ձեր կատարած 
ընտրությունները հիացնում Տիրոջը: 

Դուք կարող եք մաքուր մնալ: Եթե դուք արդեն իսկ 
մեղք եք գործել մաքրաբարոյության օրենքի դեմ, 
դուք կարող եք ապաշխարել և դառնալ մաքուր 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ: Փնտրեք 
Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը, մտածելով մեկ 
կամ ավելի եղանակների մասին, որոնցով կարող 
եք ավելի լավ պաշտպանել ձեզ մաքրաբարոյու-
թյան օրենքը խախտելուց: Եթե դուք գործել եք 
որևէ սեռական օրինազանցություն, արեք ամեն 
անհրաժեշտ բան, ներառյալ ձեր եպիսկոպոսի 
կամ ճյուղի նախագահի հետ հանդիպելը, որ խոս-
տովանեք, թե ինչ եք դուք արել ի հակադրություն 
Տիրոջ մաքրաբարոյության օրենքի:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հակոբ1-2-ը և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Լրացրեք այս դասի սկզբում գտնվող մեջբերման 
բացթողնված բառերը. Նախագահ Բենսոնն ասել 
է. «Այս սերնդի անհանգստացնող մեղքը սեռական 
անբարոյականությունն է»: 
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ՄԱՍ 9. ՕՐ 4

Հակոբ 3–4
Նախաբան

Հակոբ 3-ը պարունակում է իր ժողովրդին տված 
Հակոբի քարոզի վերջաբանը: Այս վերջաբանում 
Հակոբը հակիրճ կերպով տվեց մխիթարության 
խոսքեր և խոստում սրտով մաքուրներին: Նա նաև 
հանդիմանեց իր ժողովրդի մեջ հպարտներին 
և անբարոներին, նախազգուշացնելով նրանց 
հետևանքների մասին, եթե նրանք չապաշխարեին: 
Հակոբ 4-ը պարունակում է բառեր, որոնք Հակոբը 
ոգեշնչվել էր գրել մարդկանց համար, ովքեր մի 
օր կկարդային իր հիշատակարանը: Նա վկայել է 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության մասին և հորդորել 
է իր ընթերցողներին հաշտվել (վերականգնել 
ներդաշնակությունը) Հայր Աստծո հետ Քավության 
միջոցով: Նախազգուշացնող ձայնով նա պատմել 
է հրեաների մասին, ովքեր մերժելու էին Հիսուս 
Քրիստոսին և Նրա ավետարանի պարզությունը:

Հակոբ 3
Հակոբը քաջալերում է սրտով մաքուրներին, և նա 
հորդորում է ուրիշներին ապաշխարել
Մտածեք, թե ինչ խորհուրդ դուք կարող եք տալ 
երիտասարդ տղամարդուն կամ կնոջը հետևյալ 
իրավիճակներում.

• Երիտասարդ կինը ձգտում է արդար ապրել, սա-
կայն տառապում է, քանի որ իր հայրը կախվա-
ծություն ունի ալկոհոլից:

• Երիտասարդ տղամարդը փորձում է անել լավա-
գույնը ավետարանով ապրելու համար, սակայն 
տառապում է, քանի որ իր ծնողները ամուսնա-
լուծված են:

• Երիտասարդ կինը ջանասիրաբար փորձում 
է սիրել իր ընտանիքին, սակայն նա 
դժվարությունների է հանդիպում տանը իր 
քրոջ եսասիրության և քամահրող արարքների 
պատճառով: 

Խորհեք մի ժամանակի մասին, երբ դժվարություն-
ներ եք ունեցել, չնայած փորձել եք արդար ապ-
րել: Հակոբն ուսուցանել է մեզ, թե ինչ անել նման 
իրավիճակներում: Կարդացեք Հակոբ 3.1-ի առա-
ջին նախադասությունը և ներկայացրեք, թե ում է 
Հակոբը դիմում առաջինը գլուխ 3-ում:

Հակոբն ասել է, որ ուրիշների հպարտության և ան-
բարոյականության պատճառով (ինչի մասին նա 
նախկինում նախազգուշացրել էր, ինչպես գրված 
է Հակոբ 2-ում) սրտով մաքուրները տառապել 
են: Կարդացեք Հակոբ 3.1–2 և լրացրեք հետևյալ 
աղյուսակը.

Ի՞նչ է Հակոբը հորդորում 
անել սրտով մաքուրներին:

Ի՞նչ է Աստված խոստա-
նում սրտով մաքուրներին:

 1. Վերանայեք առաջին սյունակի ձեր պատասխան-
ները: Որպես օգնություն հետագայում այս սկզբունքի 

մասին խորհելու համար, պատասխանեք հետևյալ երկու հար-
ցերին ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.

 ա. Ձեր կարծիքով, երիտասարդ անձնավորությունը ինչպե՞ս 
կարող է «նայել առ Աստված մտքի կայունությամբ»:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում աղոթել Աստծուն 
«խիստ մեծ հավատքով» դժվարության ընթացքում:

 գ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարող է անել երիտասարդ անձնա-
վորությունը, որ «ընդունի Աստծո հաճելի խոսքը»:

 2. Վերանայեք երկրորդ սյունակի ձեր պատասխան-
ները: Այս հատվածները ուսուցանում են, որ Աստված 

կսփոփի սրտով մաքուրներին իրենց չարչարանքների 
մեջ: Որպես օգնություն հետագայում այս սկզբունքի մասին 
խորհելու համար, պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին 
կամ մի քանիսին ձեր սուրբ գրությունների օրագրում:

 ա. Ինչպե՞ս է Աստված սփոփել ձեզ ձեր չարչարանքների 
մեջ, երբ դուք փորձել եք հետևել Նրան:

 բ. Ինչպե՞ս է «խիստ մեծ հավատքով» աղոթելն օգնել ձեզ 
փորձության պահին:

 գ. Ե՞րբ է Աստծո խոսքն օգնել ձեզ զգալ Նրա սերը:

Սրտով մաքուրների հետ խոսելուց հետո Հակոբը 
դիմեց նրանց, ովքեր մաքուր չեն սրտով: Կար-
դացեք Հակոբ 3.3–4, 10–12 և գտեք, թե Հակոբն 
ինչ հորդորեց այս մարդկանց անել: Կարող 
է օգտակար լինել իմանալը, որ «արթնացրեք 
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ունակությունները» արտահայտությունը նշանակում 
է արթնացնել մեր ունակությունները և ապրումները, 
իսկ պոռնկություն և հեշտասիրություն բառերը 
վերաբերվում են սեռական մեղքերին և կրքերին: 

Հակոբ 3.3–4, 10–12-ում մենք նաև կարդում ենք Հա-
կոբի նախազգուշացումները, թե ինչ կպատահեր, 
եթե իր ժողովուրդը չապաշխարեր: Այս հատված-
ներն ուսումնասիրելուց հետո շրջանակի մեջ առեք 
այն արտահայտությունները, որոնք նկարագրում 
են հետևյալ հետևանքները. (ա) Լամանացիները 
կկործանեն նրանց: (բ) Նրանց օրինակը կոր-
ծանման կբերեր իրենց զավակներին: (գ) Նրանք 
կունենային երկրորդ մահ, կամ այլ խոսքով ասած, 
բաժանում Աստծուց:

Մի պահ խորհեք, թե ինչպես կարող էր Հակոբի 
նախազգուշացումը մեծ օրհնություն հանդիսանալ 
իր ժողովրդի համար:

Ինչպես գրված է Հակոբ 3.5–7-ում, Հակոբը համար-
ձակությամբ հայտարարեց, որ լամանացիները 
«ավելի արդար» էին, քան նեփիացիները, քանի որ 
«նրանց ամուսինները սիրում էին իրենց կանանց, և 
նրանց կանայք սիրում էին իրենց ամուսիններին. 
և նրանց ամուսիններն ու նրանց կանայք սիրում 
էին իրենց երեխաներին»: Նեփիացիները պետք է 
ապաշխարեին իրենց բոլոր մեղքերից, հատկա-
պես այն մեղքերից, որոնք նվազեցնում էին սերն 
ու վստահությունը իրենց ընտանիքներում:

Խորհեք Հակոբ 3.11–12-ի շուրջ և ամփոփեք ու-
ղերձը ձեր իսկ բառերով:   
 

Մի պահ մտածեք գայթակղությունների մասին, 
որոնց դուք հանդիպում եք, և թե ինչ սարսափելի 
հետևանքներից եք դուք խուսափում, երբ ապաշ-
խարում եք ձեր սխալ արարքների համար:

Հակոբ 4
Հակոբը խրախուսում է իր ժողովրդին ապաշխարել և 
հույս ձեռք բերել, որ իրենք կարող են վերադառնալ 
Աստծո ներկայության մեջ
Հակոբ 4 ուսուցանելուն նախապատրաստվելու 
համար ձեր գրիչը կամ մատիտը բարձրացրեք 
ձեր ձեռնարկից մոտ մեկ մետր վերև և փորձեք 
այնպես ցած գցել այն, որ դիպչի «նշանակետի» 
կենտրոնին: Դուք կարող եք փորձել մի քանի ան-
գամ: Մտածեք, թե որքան անարդյունավետ կլինեն 
ձեր ջանքերը, եթե դուք նշանակետին նայելու 
փոխարեն մեկ այլ կետի նայեք: Ձեր կարծիքով, 
ի՞նչ արդյունքներ կցուցաբերեն մարդիկ նետաձ-
գության ժամանակ, եթե նրանք երբեք չնայեն թի-
րախին կամ նշանակետին, կամ եթե նրանք նայեն 
նշանակետից այն կողմ: Կարդացեք Հակոբ 4.14 

Ձեր սեփական բառերով 
սուրբ գրությունները համա-
ռոտ շարադրելու համար 
փորձեք հասկանալ, թե 
ինչ են ուսուցանում սուրբ 
գրությունները, և հետո 
մտածեք, ասեք կամ գրեք 
ուղերձի մասին այն եղա-
նակով, որ հասկանալի է 
ձեզ համար: Սա կարող է 
օգնել ձեզ կիրառել սուրբ 
գրքի ճշմարտությունները 
ձեր կյանքում: Հատվածը 
կամ հատվածները համա-
ռոտ շարադրելուց հետո 
վերընթերցեք դրանք, որ-
պեսզի համոզվեք, որ ձեր 
համառոտ շարադրածը հա-
մապատասխանում է հատ-
վածի կամ հատվածների 
հիմնական իմաստին:

Սուրբ գրությունները 
ձեր սեփական 
բառերով համառոտ 
շարադրելը

և ներկայացրեք այն մարդկանց բնորոշ գծերը, 
ովքեր, ըստ Հակոբի մարգարեության, կնայեն 
«նշանակետից այն կողմ»:

Դուք կարող եք ձեր 
սուրբ գրություններում 
Հակոբ 4.14–ի կողքին 
գրել, որ «նշանակետը 
Քրիստոսն է» (Neal A. 
Maxwell, “Jesus of 
Nazareth, Savior and 
King,” Ensign, May 
1976, 26): Նմանապես, 
Պողոսն ուսուցանել է. 
«Հետևում եմ դէպի 
նպատակը` Աստուծոյ 
վերին կոչումի մրցա-
նակին Քրիստոս 
Յիսուսումը» (Փիլիպպե-
ցիս Գ.14):

Հակոբ մարգարեն 
անդրադառնում էր 
հրեաներին, ովքեր 
սխալ էին հասկացել 
Մովսեսի օրենքը և 
դեպի Փրկիչը նրանց 
առաջնորդելու նպա-
տակը: Հրեաներից շա-
տերը սպասում էին այլ 
տեսակի ազատման, ոչ 
թե նրան, որ Հիսուսը` 
Մեսիան, առաջարկեց 
նրանց. նրանք սպա-
սում էին օտար կառավարումից և բռնակալությու-
նից ազատմանը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում նայել նշանակետից 
(Հիսուս Քրիստոսից) այն կողմ:
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 բ. Հակոբ 4.14-ում թվարկված ո՞ր հատկությունները և գոր-
ծողություններն են կուրացրել հրեաներին և խոչընդոտել, որ 
նրանք ընդունեն Հիսուս Քրիստոսին: 

 գ. Որո՞նք կարող են լինել նշանակետից այն կողմ նայելու 
կամ Փրկչի վրա չկենտրոնանալու որոշ օրինակներն այսօր:

Հակոբն ուզում էր, որ նրանք, ովքեր կկարդան իր 
հիշատակարանը, ունենան լրիվ այլ վերաբերմունք 
ի տարբերություն հրեաների, ովքեր վրիպեցին 
նշանակետից: Կարդացեք Հակոբ 4.4 և ներկայաց-
րեք, թե ինչ էր Հակոբն ուզում, որ բոլոր նրանք, 
ովքեր կկարդան իր հիշատակարանը, իմանային: 
Կարդացեք նաև Հակոբ 4.12 և նշեք «ինչո՞ւ չխո-
սել Քրիստոսի քավության մասին» արտահայ-
տությունը: Ինչպես գրված է Հակոբ 4.4–12-ում, 
Հակոբը բերեց մի քանի պատճառներ, թե ինչու 
էր նա հավատում Հիսուս Քրիստոսին և ինչու էր 
նա զգում, որ կարևոր էր ուրիշներին տեղեկացնել 
Քավության մասին: 

 4. Սուրբ գրության հետևյալ հղումը գրեք ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում, ապա 

համառոտ կերպով շարադրեք, թե ինչ ուսուցանեց Հակոբը 
Հիսուս Քրիստոսի կամ Քավության մասին յուրաքանչյուր հղ-
ման մեջ.

 ա. Հակոբ 4.4–6

 բ. Հակոբ 4.7–8

 գ. Հակոբ 4.9–10

 դ. Հակոբ 4.11

Հակոբ 4.4–6-ի ո՞ր բառերը կամ արտահայտու-
թյուններն են մատնանշում, որ Հակոբի ժողովուրդը 
հասկանում էր Աստվածագլխի էությունը:

Կարող է օգտակար լինել իմանալը, որ «ներկայա-
ցեք որպես Քրիստոսի առաջնապտուղներ Աստծո 
համար» (Հակոբ 4.11) արտահայտությունը վերա-
բերվում է Աստծո առջև արժանի կերպով կանգնե-
լուն, որ մտնեք սելեստիալ թագավորություն: Նաև 
կարևոր է հասկանալը, որ եթե մենք պետք է ունե-
նանք «[Քրիստոսի] փառքի մի հույս» (Հակոբ 4.4), 
մենք պետք է հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը 
ուղի է պատրաստել մեզ համար, որ ազատվենք 
մեր մեղքերից և հարություն առնենք, որպեսզի 
մենք կարողանանք վերադառնալ Երկնային Հոր 
ներկայության մեջ: 

Մի ճշմարտություն, որը մենք կարող ենք սովո-
րել Հակոբ 4-ից, հետևյալն է. Հիսուս Քրիստոսի 
Քավության միջոցով մենք կարող ենք լցվել 
հույսով և հաշտվել Աստծո հետ:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք կարճ պատասխաններ հետևյալ 

 հարցերին.

 ա. Վերանայեք Հիսուս Քրիստոսի մասին ճշմարտություն-
ները, որ սովորել եք Հակոբ 4.4–12-ում, և ընտրեք մեկը, որը 
մասնավորապես ցանկություն է առաջացնում ձեզ մոտ խո-
սել Քավության մասին: Գրեք այդ ճշմարտությունը և բա-
ցատրեք, թե ինչու եք դուք դա ընտրել:

 բ. Ուրիշ ի՞նչ անձնական պատճառներ կան, որոնք ձեզ մոտ 
ցանկություն են առաջացնում խոսելու Հիսուս Քրիստոսի և 
Քավության մասին: 

Երբ դուք ավարտեք այս դասը, խորհեք, թե ինչու 
եք դուք երախտապարտ Փրկչի համար: Կարող եք 
կիսել ձեր պատճառները ընտանիքի անդամի կամ 
մոտ ընկերոջ հետ:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

 Ես ուսումնասիրեցի Հակոբ 3–4 և ավարտեցի այս դասը 
( ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 10. ՕՐ 1

Հակոբ 5–6
Նախաբան

Հակոբ 5-ը պարունակում է ընտանի և վայրի ձիթե-
նիների այլաբանությունը, որն ի սկզբանե տրվել 
էր Զենոս անունով մարգարեի: Հակոբն օգտագոր-
ծեց այս այլաբանությունը, որ ուսուցաներ, որ Տերը 
միշտ աշխատում է փրկություն բերել Իր ուխտյալ 
ժողովրդին, նույնիսկ երբ նրանք հեռանում են 
Նրանից: Այլաբանությունը ցույց է տալիս, որ Տերը 
ցրել է Իսրայելի տան` Իր ուխտյալ ժողովրդի որոշ 
մասին ողջ աշխարհով և որ Նա կհավաքի Իր 
ժողովրդին վերջին օրերին: Այլաբանությունն ունի 
առանձնահատուկ և մասնավոր նշանակություն 
մեզ համար այսօր որպես Իսրայելի տան անդամ-
ների և Տիրոջ ծառաների: Հակոբ 6-ում Հակոբը 
շեշտում է Տիրոջ ողորմությունը և արդարադատու-
թյունը` մինչ քաջալերում է իր ժողովրդին և մեզ 
ապաշխարել: 

Հակոբ 5.1–12
Հակոբը մեջբերում է Զենոսին, ով Իսրայելի տունը 
նմանեցրել է ընտանի ծառին
Ձեր ընկերներից կամ հարազատներից մեկը 
երբևէ հարցականի տակ է դրե՞լ Աստծո սերն իր 
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հանդեպ, հատկապես դժվարության պահին, երբ 
անձնավորությունը հեռացել է Նրանից: Խորհեք 
հետևյալ օրինակների շուրջ.

• Երիտասարդ քահանայություն կրողի մոտ ձևա-
վորվում է մեղսալի սովորություն: Նա հավատում 
է, որ ուրիշները կարող են ներվել, սակայն չի 
կարողանում հավատալ, որ Տերը կընդունի իր 
ապաշխարությունը:

• Երիտասարդ կինը խախտում է պատվիրանը: 
Նա մեղավորություն է զգում, իրեն շատ վատ 
է զգում իր արածի համար և կասկածում է, թե 
արդյոք Տերը դեռ սիրում է իրեն:

Հակոբը մարգարեացավ, որ հրեաները կմերժեին 
Հիսուս Քրիստոսին (տես Հակոբ 4.15): Նա նաև 
մարգարեացավ, որ Հիսուս Քրիստոսը կշարունակի 
աշխատել Իր ժողովրդի փրկության համար նույ-
նիսկ այն բանից հետո, երբ նրանք կմերժեն Նրան: 
Այս ճշմարտությունը լուսաբանելու համար Հակոբը 
մեջբերեց այլաբանությունը, որը տրված էր Զենոս 
անունով մարգարեի կողմից (տես Հակոբ 5.1): 
Այլաբանությունը, ինչպես և առակը, մի պատմու-
թյուն է, որտեղ օգտագործվում են խորհրդանշա-
կան հերոսներ, առարկաներ և գործողություններ` 
ճշմարտություններ սովորեցնելու համար: Երբ դուք 
ուսումնասիրեք Հակոբ 5-ը, խորհեք, թե ինչպես է 

Տերը միշտ օգնության հասնում ձեզ, նույնիսկ երբ 
դուք մեղք եք գործել:

Կարդացեք Հակոբ 5.2 և նշեք ձեր սուրբ գրություն-
ներում, թե ում էր Զենոսն ուղղում այս ուսուցումը:

Քանի որ դուք ուխտեր եք կապել Տիրոջ հետ 
մկրտության միջոցով, դուք Իսրայելի տան անդամ 
եք: Դուք Հակոբ 5-ի պատմության մի մասն եք: 
Կարդացեք Հակոբ 5.3 և նշեք, թե ինչ է Զենոսն 
օգտագործել իր այլաբանությունում, որպեսզի ներ-
կայացնի Իսրայելի տունը: Նաև նշեք, թե ինչ սկսեց 
պատահել ընտանի ձիթենու հետ:

Նշեք, որ տողատակի ծանոթագրություն դ Հակոբ 
5.3-ում մատնանշում է, որ ծառի փտելը ներկա-
յացնում է ուրացությունը: Ուրացությունն ի հայտ է 
գալիս, երբ անհատները կամ մարդկանց խմբերը 
հեռանում են Տիրոջից և Նրա ավետարանից:

Հետևյալ ցանկում թվարկվում են խորհրդանիշներ, 
որոնք օգնում են մեզ հասկանալ Զենոսի այլաբա-
նության իմաստը: Նաև թվարկված են այն հատ-
վածները, որտեղ այս խորհրդանիշներն առաջին 
անգամ են հայտնվում: Նշեք այս խորհրդանիշները 
ձեր սուրբ գրություններում: Դուք նաև կարող եք 
գրել որոշ խորհրդանիշների նշանակությունը ձեր 
սուրբ գրությունների լուսանցքներում:

Այգին մի հողակտոր է, որն օգտագործվում է խաղողի որթեր և ձիթենիներ տնկելու համար: Ձիթենիները շատ արժեքավոր էին հին 
Իսրայելում: Ձիթապտուղներն օգտագործվում էին ուտելու համար և ձիթապտղի յուղն օգտագործվում էր խոհարարության, բժշկության 
մեջ և որպես վառելանյութ լապտերների համար: Ինչևիցե, ձիթենիները պահանջում էին մեծ հոգատարություն և աշխատանք, որպեսզի 
առաջ բերեին բարի պտուղ:
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Հակոբ 5. Ընտանի և վայրի ձիթենիների  
այլաբանությունը

Խորհրդանիշ Նշանակությունը

Ընտանի ձիթենի 
(հատված 3)

Իսրայելի տուն, Աստծո 
ուխտյալ ժողովուրդ

Այգի (հատված 3) Աշխարհ

Փտել (հատված 3) Մեղք և ուրացություն

Այգու տերը  
(հատված 4)

Հիսուս Քրիստոս

Էտել, փորել և սնուցել 
(հատված 4)

Տիրոջ ջանքերը, որ ուղղված 
են օգնելու մեզ լինել արդար և 
առաջ բերել բարի գործեր

Ճյուղեր (հատված 6) Մարդկանց խմբեր

Վայրի ձիթենի 
(հատված 7)

Հեթանոսներ. նրանք, ովքեր 
ուխտ չեն կապել Տիրոջ հետ: 
Հետագայում այլաբանության 
մեջ ձիթենու բնական ճյուղերը, 
որ ներկայացնում են Իսրայելի 
տան մի մասը ուրացության 
մեջ, նույնպես նկարագրվում են 
որպես «վայրի»:

Ճյուղերը պոկելը 
և պատվաստելը 
(հատվածներ 7–8)

Տիրոջ ուխտյալ ժողովրդին ցրելը 
և հավաքելը: Բացի դրանից, 
վայրի ձիթենու ճյուղերը ընտանի 
ձիթենուն պատվաստելը 
ներկայացնում է hեթանոսների 
դարձի գալը, ովքեր դառնում 
են Տիրոջ ուխտյալ ժողովրդի մի 
մասը մկրտության միջոցով:

Ճյուղերն այրելը 
(հատված 7)

Աստծո դատաստանը 
ամբարիշտների վրա

Պտուղ (հատված 8) Մարդկանց կյանքերը կամ 
գործերը

Ընտանի ձիթենու 
արմատները 
(հատված 11)

Ուխտերը, որոնք Տերը կապում է 
նրանց հետ, ովքեր հետևում են 
Իրեն: Արմատները նաև կարող 
են ներկայացնել անհատների, 
ում հետ Տերը ուխտեր է 
կապել հին ժամանակներում, 
ինչպես օրինակ` Աբրահամին, 
Իսահակին և Հակոբին (տես 
Հակոբ 6.4):

Կարդացեք Հակոբ 5.4–6 և նշեք, թե առաջինը ինչ 
արեց այգու Տերը, որ փրկեր ընտանի ձիթենին: 

Նայեք վերևի ցանկին և նշեք, թե ով է այգու Տերը 
և ինչ են ներկայացնում նրա էտելու, փորելու և 
սնուցելու գործողությունները:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը բացատրել է, 
թե ինչի մասին է այլաբանությունը: 
Երբ դուք կարդաք նրա բացատրու-
թյունը, ընդգծեք այն, ինչը նա ուսուցա-
նում է որպես այս այլաբանության 

ամենախորը նշանակությունը:

«Այս այլաբանությունը, ինչպես շարադրել է Հա-
կոբը, ի սկզբանե նախատեսված էր լինելու Քրիս-
տոսի [այգու Տիրոջ] մասին: . . .

Չնայած այգու Տերը և նրա աշխատողները ջանում 
են սատարել, էտել, մաքրագործել և այլ կերպով 
դրա ծառերը դարձնել պտղաբեր, որի միջոցով մի 
գլխում տրվում է Իսրայելի ցրման և հավաքման 
պատմական համառոտ ակնարկը, Քավության 
ավելի խոր իմաստ կա նրանց ջանքերում» (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 165):

Մինչդեռ թվում է, թե Հակոբ 5-ը ձիթենիների 
մասին է, այս այլաբանությունը մարդկանց մա-
սին է, ովքեր հեռացել են Տիրոջից մեղք գործե-
լու արդյունքում, և Տիրոջ ջանքերի մասին, որ 
ուղղված են օգնելու նրանց վերադառնալ Նրա 
մոտ: Այս գլուխն ուսուցանում է, որ Տերը սիրում 
է մեզ և ջանասիրաբար աշխատում է մեր 
փրկության համար: Երբ դուք շարունակեք 
ուսումնասիրել այլաբանությունը, փնտրեք այս 
ճշմարտության հիմքը` ավելի մոտիկից ուշադ-
րություն դարձնելով Իսրայելի` ընտանի ձիթենու 
հանդեպ Տիրոջ զգացմունքներին և այն փրկելու 
Նրա անխոնջ ջանքերին: Օրինակ, կարդացեք Հա-
կոբ 5.7 և խորհեք «Ինձ վշտացնում է, որ ես պետք 
է կորցնեմ այս ծառը» արտահայտության մասին: 
Ձեր կարծիքով, ի՞նչ զգացմունքներ է Տերն արտա-
հայտում այստեղ և ինչո՞ւ:   
 

Կրկին կարդացեք արտահայտությունը և այս 
անգամ «այս ծառը» արտահայտության փոխարեն 
դրեք ձեր անունը. «Ինձ վշտացնում է, որ ես պետք է 
կորցնեմ [ձեր անունը]»: Ձեր անունը դնելով Հա-
կոբ 5-ի իմաստալից և համապատասխան տեղե-
րում, դուք կկարողանաք այլաբանությունը կապել 
ձեզ հետ և ավելի շատ բան իմանալ ձեր հանդեպ 
Տիրոջ հոգատարության մասին: 
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Կարդացեք Հակոբ 5.7–11 և փնտրեք, թե ինչ էր 
անում այգու Տերը ընտանի ձիթենին փրկելուն 
զուգահեռ:

Պատվաստման գործընթացում առողջ ճյուղերը կտրվում են ծառից 
և դրվում մեկ այլ ծառի բնի մեջ, որ աճեն:

 1. Օգտագործելով ցանկի խորհրդանիշների 
իմաստը` ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան օրագրում գրեք բացատրություն, թե ինչ արեցին այգու 
Տերը և նրա ծառան Հակոբ 5.7–11-ում, որ փորձեին և փրկեին 
Երկնային Հոր զավակներին:

Տերը վերցնում է մարդ-
կանց, ովքեր Իսրայելի 
տնից չեն, և պատվաս-
տում է նրանց Իսրայե-
լին` դարձնելով նրանց 
Իր ուխտյալ ժողովրդի 
մի մասը: Իսրայելի 
տունը փրկելու համար 
Նա պոկում է ամե-
նաամբարիշտ ճյուղերը 
(մարդկանց) և կործա-
նում է նրանց:

Կարդացեք Հակոբ 
5.13–14 և փնտրեք, թե 
ինչ է արել Տերը ձիթե-
նու մատղաշ և նուրբ 
ճյուղերի հետ, որոնց 
մասին նշվում է հատ-

ված 6-ում: Դուք կարող եք գրել ձեր լուսանցքում, 
որ ամենաստորին նշանակում է ամենացածր 
կամ ամենաքիչ տեսանելի:

 2. Օգտագործելով ցանկի խորհրդանիշների 
իմաստը` ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան օրագրում բացատրեք, թե ինչպես կարող է Լեքիի ըն-
տանիքը համեմատվել մատղաշ և նուրբ ճյուղի հետ, որը 
թաքցվել էր այգու ամենաստորին մասում:

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը բացատրել է, 
որ Տիրոջ ծառաները «վերցրեցին ճյուղերից մի 
քանիսը և պատվաստեցին դրանք բոլոր վայրի 

Դուք կարող եք նաև զետե-
ղել ես կամ ինձ բառերը 
սուրբ գրությունների հար-
մար տեղերում: Այս փոր-
ձառությունը կարող է օգնել 
ձեզ ներգրավվել սուրբ 
գրությունների իմաստալից 
ուսումնասիրության մեջ և 
տեսնել, թե ինչպես կարող 
են որոշակի հատվածները 
վերաբերվել ձեզ:

Տեղակալել ձեր 
անունը ձեր 
ուսումնասիրած 
հատվածներում

ձիթենիներին: Ովքե՞ր էին վայրի ձիթենիները: 
Հեթանոսները: Եվ այսպիսով, Տերն ուղարկեց իր 
ծառաներին դեպի իր այգու` որը աշխարհն է, բո-
լոր մասերը, և տնկեց ծառի այս ճյուղերը:. . .

Այդ առակում ձիթենին Իսրայելի Տունն 
է:. . . Իր հայրենի հողում այն սկսել էր 
չորանալ: Ուստի Տերը տարավ ճյու-
ղերը, ինչպես Նեփիացիներին, ինչպես 
կորած ցեղերին և ինչպես ուրիշներին, 
որոնց Նա հանել էր այդ երկրից, 

որոնց մասին մենք ոչ մի բան չգիտենք, երկրի այլ 
մասեր: Նա տնկեց դրանք իր այգու` Երկրի բոլոր 
մասերում: Անկասկած, նա ուղարկեց այս ճյուղե-
րից ոմանք Ճապոնիա, Կորեա, Չինաստան: Այդ 
մասին կասկած լինել չի կարող, քանի որ նա 
ուղարկել է նրանց ողջ աշխարհով մեկ» (Answers to 
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957–66], 4:204–5):

Նախագահ Սմիթը նաև ուսուցանել է, որ «այս 
առակի բացատրությունը ողջ աշխարհով մեկ 
Իսրայելի տան ցրման և Իսրայելի արյունը վայրի 
ձիթենիների կամ հեթանոսների հետ խառնելու 
պատմությունն է: Ուստի, մենք գտնում ենք Չի-
նաստանում, Ճապոնիայում, Հնդկաստանում և 
մնացած բոլոր երկրներում, որոնք բնակեցված են 
հեթանոսներով, որ Իսրայելի արյունը ցրվել կամ 
«պատվաստվել էր» նրանց մեջ» (Answers to Gospel 
Questions, 4:40–41):

Հակոբ 5.15–77
Այգու Տերը և Նրա ծառաները աշխատում են այգում, 
որպեսզի այն առաջ բերի լավ բերք
Հակոբ 5-ում շատ հատվածներ նկարագրում են 
տարբեր ժամանակաշրջաններ և իրադարձություն-
ներ` ողջ աշխարհով մեկ Իսրայելի տան զանա-
զան մասերի ցրվելու և նրանց հավաքելու համար 
Փրկչի կատարած աշխատանքի մասին: Այս գլուխն 
ավարտվում է Հազարամյակով և Երկրի վերջնա-
կան մաքրումով: 

Իր այգու ծառերի համար Տիրոջ մտահոգությունը և 
նրանց փրկելու Նրա անընդմեջ ջանքերն ընդգծե-
լու համար Զենոսը իր այլաբանության մեջ կրկնել 
է մի քանի կարևոր արտահայտություններ: Կար-
դացեք Հակոբ 5.20, 23–25, 28, 31 և ամեն անգամ 
նշեք, երբ Տերը հիշատակում է Իր այգու ծառերը 
սնուցելու Իր ջանքերի մասին:

Չնայած Տերը և նրա ծառան մեծ ջանքեր գոր-
ծադրեցին, որ այգին առաջ բերեր բարի պտուղ, 
ի վերջո, այգու բոլոր պտուղները դարձան ոչ 
պիտանի (տես Հակոբ 5.39): Կարդացեք Հակոբ 
5.41–42, 46–47 և նշեք արտահայտություններ ձեր 
սուրբ գրություններում, որոնք ցուց են տալիս 
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Տիրոջ սերը, մտահոգությունը կամ վիշտը Իր 
այգու համար:

Քանի որ ծառերը առաջ էին բերում վատ պտուղ, 
չնայած այն ամենին, ինչ Նա արել էր, այգու Տերը 
խորհում էր բոլոր ծառերը կտրելու մասին (տես 
Հակոբ 5.49): Կարդացեք Հակոբ 5.50–51: Հակոբ 5-ի 
մնացած մասում ներկայացվում է Տիրոջ և Նրա 
ծառաների ջանքերը` փրկելու նրանց, ովքեր 
ապրում են վերջին օրերում: Նա հավաքում է իր 
մարդկանց և սնուցում է նրանց վերջին անգամ 
(տես Հակոբ 5.52–77): 

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է, 
որ Հակոբ 5–ում նկարագրված Իսրայելի հավա-
քումը տեղի է ունենում այժմ. «Հավաքման այս օրը 
Տերն իրականացնում է իր նպատակները և Աբրա-
համի զավակներին ետ է կանչում` միանալու Իս-
կական Հովվի հոտին» (Answers to Gospel Questions, 
4:41):

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե Հա-
կոբ 5-ից ինչ եք սովորել ձեր հանդեպ ունեցած Տիրոջ 

սիրո մասին: Գրեք մի օրինակ, թե ինչպես եք տեսել Նրա 
սիրո արտահայտությունը ձեր կյանքում կամ մեկի կյանքում, 
ում ճանաչում եք:

Հակոբ 6
Հակոբն ուսուցանում է Աստծո ողորմության և 
արդարադատության մասին և հրավիրում է մեզ 
ապաշխարել 
Հակոբ 6-ը պարունակում է Հակոբի համառոտ 
շարադրանքը ձիթենիների այլաբանության կարևոր 
ճշմարտությունների մասին: Կարդացեք Հակոբ 
6.4–6 և փնտրեք, թե ինչ է Հակոբն ընդգծել Աստծո 
էության վերաբերյալ: Ի՞նչ բառ դուք կոգտագործեք, 
որ ամփոփեք այն, ինչ Հակոբը ցանկանում էր, որ 
մենք սովորենք Աստծո մասին:   
 

 4. Վերանայեք Հակոբ 6.5: Ուշադրություն դարձրեք, 
որ Հակոբը խրախուսել է մեզ «հարել Աստծուն, ինչ-

պես նա է հարում ձեզ»: Հարել նշանակում է կառչել կամ 
ամուր բռնել: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ եք դուք սովորել ձիթենիների այլաբանությունից, որը 
լուսաբանում է, թե ինչպես է Աստված հարում կամ ամուր 
բռնում ձեզ:

 բ. Ի՞նչ կարող եք դուք անել, որ ավելի ամուր հարեք Նրան, 
մինչ Նա հարում է ձեզ:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հակոբ 5–6 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 10. ՕՐ 2

Հակոբ 7
Նախաբան

Հակոբը հույսը դրեց իր վկայության և Տիրոջ վրա, 
որ հաղթահարեր Սերեմի` հակաքրիստոսի կեղծ 
գաղափարները և բանավեճերը: Հակաքրիստոսը 
մեկն է, ով մեծ եռանդով կամ խանդավառությամբ 
ընդդիմանում է Քրիստոսին և փորձում է կոր-
ծանել այլ մարդկանց հավատքն առ Նա, Նրա 
ճշմարիտ Եկեղեցին, Նրա ավետարանը կամ 
փրկության ծրագիրը:

Սերեմի ջանքերը խափանելու համար Հակոբը ուժ 
էր ստանում նախկին փորձառություններից, որոնք 
մեծացրել էին նրա հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը: 
Նա նաև հենվում էր Սուրբ Հոգու առաջնորդության, 
սուրբ գրությունների իր գիտելիքների և մարգարե-
ների խոսքերի, և Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ իր 
վկայության վրա: Երբ Սերեմը նշան պահանջեց, 
որը կապացուցեր, որ Հակոբի խոսքերը ճշմարիտ 
էին, նա հարվածվեց Աստծո կողմից: Հակոբն 
ավարտեց իր հիշատակարանը, նկարագրելով, 
թե ինչպես էին նեփիացիներն իրենց հույսը դնում 
Տիրոջ վրա, երբ ամրացնում էին իրենց լամանա-
ցիների դեմ: Նախքան մահանալը Հակոբը փոքր 
թիթեղները հանձնեց իր որդի Ենովսին:

Հակոբ 7.1–14
Հակոբը հույսը դնում է Տիրոջ վրա, երբ հանդիպում է 
Սերեմին` հակաքրիստոսին
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռո-
բերտ Դ. Հեյլսն ուսուցանել է. «Մահկանացու 
կյանքի մեծ փորձություններից մեկը մեր հա-
վատքը հարցականի տակ դնելը կամ քննա-
դատելն է: Նման պահերին մենք, հնարավոր է, 
ցանկանանք հարձակողական պատասխան տալ: 
. . . Սակայն դրանք կարևոր հնարավորություններ 
են` ետ կանգնելու, աղոթելու և հետևելու Փրկչի 
օրինակին: Հիշեք, որ Հիսուսին ատեց և մերժեց 
աշխարհը: . . . Երբ մենք պատասխանենք մեզ 
մեղադրողներին ինչպես Փրկիչը, մենք ոչ միայն 
կդառնանք ավելի Քրիստոսանման, այլև կհրավի-
րենք մյուսներին զգալ Նրա սերը և հետևել Նրան» 
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(«Քրիստոնեական քաջություն` աշակերտ լինելու 
գինը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2008, 72):

Խորհեք այնպիսի ժամանակաշրջանի մասին, 
երբ ձեր համոզմունքները հարցականի տակ են 
դրվել կամ քննադատվել: Երբ դուք ուսումնասիրեք 
Հակոբ 7, դուք կսովորեք, թե ինչպես Հակոբի հա-
վատքը քննադատվեց Սերեմ անունով մի մարդու 
կողմից և ինչպես նա հաջողությամբ արձագանքեց 
այս դժվարությանը:

Կարդացեք Հակոբ 7.1–5 և փնտրեք բառեր և 
արտահայտություններ, որոնք շեշտում են, թե 
(1) Սերեմը ինչ էր փորձում անել և (2) ինչպես էր 
փորձում իրականացնել իր նպատակները: Դուք 
կարող եք նշել դրանք ձեր սուրբ գրություններում:

Համաձայն Հակոբ 7.3-ի, ի՞նչ ազդեցություն Սերեմն 
ունեցավ մարդկանց վրա:   
 

 1. Ուշադրություն դարձրեք Հակոբ 7.4-ում, որ Սե-
րեմը «ուսյալ էր» և ուներ «խոսքի մեծ զորություն»: 

Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչու է երբեմն 
դժվար պաշտպանել ձեր հավատքը Սերեմի նման անձնա-
վորությունից:

Հիշեք, որ ոչ բոլոր մարդիկ, ովքեր հարցականի 
տակ են դնում կամ քննադատում են մեր հա-
վատքը, միշտ ունեն նույն դրդապատճառները, 
որ ուներ Սերեմը: Մինչդեռ որոշ մարդիկ, ինչպես 
Սերեմը, դիտավորյալ փնտրում են կործանել 
հավատքը, ուրիշները կարող են հարցականի տակ 
դնել մեր հավատքը, քանի որ նրանք հետաքրքր-
ված են կամ հավանաբար նրանք սխալ տեղեկու-
թյուններ ունեն մեր համոզմունքների մասին:

Երբ դուք կարդաք Հակոբ 7.5–14, խորհեք, թե ինչ-
պես դուք կպատասխանեիք Սերեմի նման անձ-
նավորությանը: Երբ դուք ուսումնասիրեք Հակոբի 
պատասխանը, դուք կտեսնեք, որ երբ մենք մեր 
հույսը դնում եքն Տիրոջ վրա, մենք կարող ենք 

հաղթահարել մեր հավատքի առջև դրված 
դժվարությունները: Դուք կարող եք գրել այս 
սկզբունքը ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում` 
այս հատվածների մոտ: Փնտրեք եղանակներ, 
որոնցով Հակոբը ներկայացրեց այս սկզբունքը 
Սերեմի հետ իր հանդիպման ժամանակ: 

Ստորև տրված աղյուսակի առաջին սյունակից 
կարդացեք հատված կամ հատվածներ Հակոբ 
7.5–14-ից և համեմատեք այդ հղումը երկրորդ 
սյունակի նախադասության հետ, որը լավագույնս 
նկարագրում է, թե ինչպես Հակոբը հույսը դրեց 
Տիրոջ վրա այդ հղման մեջ: Սուրբ գրության տառը 
գրեք սուրբ գրության հղման կողքի տողում:

Ինչ արեց Հակոբը, որ հուսը դներ Տիրոջ վրա

 1. ------- Հակոբ 7.5

 2. ------- Հակոբ 7.8

 3. ------- Հակոբ 7.10–11

 4. ------- Հակոբ 7.12

 5. ------- Հակոբ 7.13–14

 ա. Նա վկայեց սուրբ 
գրությունների և մարգա-
րեների խոսքերի մասին:

 բ. Հետևանքները վստահեց 
Աստծո ձեռքերի մեջ:

 գ. Հույսը դրեց Սուրբ Հոգու 
առաջնորդության և 
զորության վրա:

 դ. Հիշեց անցած փորձա-
ռությունները, որոնք 
ամրացրել էին իր 
հավատքը:

 ե. Կիսվեց վկայությամբ, 
որը նա ստացել էր Սուրբ 
Հոգուց:

Դուք կարող եք ստուգել այս համընկումների վար-
ժության ձեր պատասխանները, անդրադառնալով 
ճիշտ պատասխաններին, որոնք գտնվում են այս 
դասի վերջում:

Ինչպե՞ս դուք կարող եք ամրացնել ձեր վկայու-
թյունը, որպեսզի այն անսասան մնա, երբ այն, 
ինչին դուք հավատում եք, հարցականի տակ 
է դրվում կամ քննադատվում: Ուշադրություն 
դարձրեք, որ Հակոբ 7.5-ում Հակոբը ներկայացրել 
է հետևյալ ճշմարտությունը. Մեր հավատքը չի 
կարող սասանվել, եթե մեր վկայություն-
ները հիմնված են հայտնության և ճշմարիտ 
հոգևոր փորձառությունների վրա: Խորհեք 
առ Հիսուս Քրիստոսը ձեր հավատքի ամրության 
մասին և թե ինչ կարող եք դուք անել այն ամրաց-
նելու համար:

Սերեմին տված Հակոբի պատասխանը օրինակ 
է հանդիսանում մեզ համար, որին կարող ենք 
հետևել, երբ պատասխանում ենք անհատների, 
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ովքեր կասկածի տակ են առնում կամ քննադա-
տում են մեր հավատքը:

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք ստորև տրված երեք հար-

ցերին, որոնք կօգնեն ձեզ մտածել բաների մասին, որ Հակոբն 
արեց, որ հույսը դներ Տիրոջ վրա և ինչպես են այս նույն գոր-
ծողություններն օգնել ձեզ կամ կարող են օգնել ձեզ, երբ ու-
րիշները կասկածի տակ են դնում ձեր հավատքը.

 ա. Ուշադրություն դարձրեք, որ Հակոբ 7.5-ում Հակոբի նախ-
կին հոգևոր փորձառությունների արդյունքում նրա հավատքն 
անսասան էր դարձել: Որո՞նք են այն հոգևոր փորձառու-
թյունները, որ ամրացրել են ձեր հավատքը: Ինչպե՞ս կարող է 
այս փորձառությունները հիշելը կամ գրի առնելը օգնել ձեզ, 
երբ ինչ-որ մեկը հարցականի տակ է դնում կամ քննադա-
տում է ձեր հավատքը:

 բ. Հակոբ 7.8-ում Հակոբը հայտարարում է. «Տեր Աստված իմ 
հոգին լցրեց իր Հոգով»: Ի՞նչ պետք է դուք անեք, որ կարո-
ղանաք ձեր հոգին լցնել Հոգով: Ինչպե՞ս է Սուրբ Հոգին օգնել 
ձեզ, երբ ձեր հավատքը հարցականի տակ է դրվել կամ 
քննադատվել է: 

 գ. Ինչպե՞ս կարող է ամեն օր սուրբ գրությունները և վերջին 
օրերի մարգարեների խոսքերը կարդալու սովորությունն օգ-
նել ձեզ, երբ ուրիշները հարցականի տակ են դնում կամ 
քննադատում ձեր հավատքը (տես Հակոբ 7.10–11):

 դ. Ե՞րբ եք դուք կիսել ձեր վկայությունը մեկի հետ, ով հար-
ցականի տակ է դրել կամ քննադատել է ձեր հավատքը (տես 
Հակոբ 7.12): Ի՞նչ արդյունք է դա ունեցել:

 ե. Իր վկայության ճշմարտացիությունն ապացուցելու փո-
խարեն, երբ Սերեմը նշան պահանջեց, Հակոբը հետևանք-
ները վստահեց Աստծո ձեռքերի մեջ (տես Հակոբ 7.14): 
Ինչպե՞ս դա կարող է օգնել ձեզ իմանալ, որ դուք կարիք չու-
նեք ապացուցելու ձեր վկայության ճշմարտացիությունը 
նրանց, ովքեր կասկածի տակ են առնում ձեր հավատքը:

Հակոբ 7.15–23
Սերեմը զարկվում է, խոստովանում է և մահանում` 
նեփիացիների բազմությանը առաջնորդելով դառնալ 
դեպի Տերը
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսն ուսուցանել է.

«Երբ մենք չենք հակադարձում, երբ 
մենք դարձնում ենք մյուս երեսը և 
դիմադրում զայրույթին, մենք . . . 
կանգնում ենք Փրկչի կողքին: Մենք 
Նրա սերն ենք դրսևորում, որը միակ 
ուժն է, որ կարող է հպատակեցնել 

հակառակորդին և պատասխանել մեր մեղադրող-
ներին` առանց նրանց մեղադրելու ի պատաս-
խան: Դա թուլություն չէ: Դա Քրիստոնեական 
քաջություն է:

Տարիների ընթացքում մենք սովորում ենք, որ մեր 
հավատքի դեմ մարտակոչերը նոր չեն, և դրանք, 
հավանաբար, շուտով չեն անհետանա: Սակայն 

Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտները հակառակու-
թյան մեջ տեսնում են հնարավորություն: . . .

. . . Բարեբախտաբար, Տերը գիտի մեզ մեղադրող-
ների սիրտը և թե ինչպես մենք կարող ենք առավել 
արդյունավետ ձևով պատասխանել նրանց: Երբ 
ճշմարիտ աշակերտներն առաջնորդություն են 
փնտրում Հոգուց, նրանք յուրաքանչյուր դեպքի 
համար համապատասխան ոգեշնչում են ստա-
նում: Եվ յուրաքանչյուր դեպքում ճշմարիտ 
աշակերտները պատասխանում են այնպես, որ 
հրավիրում են Տիրոջ Հոգին» («Քրիստոնեական 
քաջություն` աշակերտ լինելու գինը», 72–73):

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հակառակության 
մեջ տեսնել հնարավորություն»:   
 

Լավ արդյունքի կարելի է հասնել, երբ մենք պա-
տասխանենք նրանց, ովքեր կասկածի տակ են 
դնում մեր հավատքը, այնպիսի եղանակներով, 
որոնք հրավիրում են Տիրոջ Հոգին: Կարդացեք 
Հակոբ 7.15–23 և փնտրեք, թե ինչ լավ արդյունքներ 
առաջ եկան Հակոբի և Սերեմի հանդիպումից:

Ի՞նչ փաստ եք տեսնում Հակոբ 7.21–22-ում այն 
մասին, որ Հակոբը ցանկանում էր Սերեմի հետ 
ունեցած իր փորձառությունով օգնել ուրիշներին:  
  
 

Համաձայն Հակոբ 7.23-ի, ինչպե՞ս է Հակոբի 
հանդիպումը Սերեմի հետ լավագույնս ազդել 
ժողովրդի վրա:   
 

 3. Սկզբունքներից մեկը, որը մենք սովորում ենք Հա-
կոբի և Սերեմի հանդիպումից, այն է, որ երբ մենք 

պատասխանում ենք մեր հավատքի վերաբերյալ հարցե-
րին կամ քննադատություններին այնպիսի եղանակնե-
րով, որոնք հրավիրում են Հոգին, մենք կարող ենք օգնել 
ուրիշներին դառնալ դեպի Տերը: Այս սկզբունքի վերաբե-
րյալ հետևյալ հարցերի պատասխանները գրեք ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է այս սկզբունքն իմանալը ձեզ թույլ տալ 
օգնել ուրիշներին դառնալ դեպի Տերը:

 բ. Ինչպե՞ս դուք կարող եք ձգտել կիրառել այս սկզբունքը:

Հակոբ 7. 24–27
Հակոբը նկարագրում է նեփիացիների 
հարաբերությունները լամանացիների հետ և 
ավարտում է իր հիշատակարանը
Կարդացեք Հակոբ 7.24–27: Հակոբ 7.25–ում ընդգ-
ծեք մի արտահայտություն, որն ակնառու է դարձ-
նում դժվարությունների հանդիպելիս հույսը Տիրոջ 
վրա դնելու մասին Հակոբի ուղերձը:
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 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ի՞նչ 

կարող եք դուք անել, որ նախապատրաստվեք այնպիսի ժա-
մանակաշրջանի համար, երբ ինչ-որ մեկը հարցականի տակ 
կդնի ձեր հավատքը: 

Եթե դուք մտահոգություններ ունեք այն բանի վե-
րաբերյալ, թե ինչպես վարվել ձեր հավատքի հետ 
կապված որոշակի հարցերի կամ իրավիճակների 
դեպքում, ուսումնասիրեք Հավատքին Հավատա-
րին. Ավետարանական Վկայակոչում ձեռնարկը, 
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսի գերագույն համաժողովի 
«Քրիստոնեական քաջություն` աշակերտ լինելու 
գինը» (Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2008, 72–75) 
ելույթը և այլ նյութեր, որոնք առկա են LDS.org և 
youth.lds.org կայքերում:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հակոբ 7 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Այս դասի սկզբում գտնվող համընկումների վարժու-
թյան պատասխանները. 1) դ, 2) գ, 3) ա, 4) ե, 5) բ:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Ենովս
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ենովսի գիրքը լուսաբանում է մարդկանց 

մեղքից մաքրելու և նրանց ողջ դարձնելու Հիսուս 

Քրիստոսի Քավության զորությունը: Ենովսը 

գոտեմարտեց Աստծո առաջ զորեղ աղոթքով, 

մինչև որ նրա մեղքերը ներվեցին: Նա հետո 

աղոթեց նեփիացիների և լամանացիների 

հոգևոր բարեկեցության համար: Նա անցկացրեց 

իր կյանքի մնացած մասը նրանց փրկության 

համար աշխատելով: Երբ դուք ուսումնասիրեք 

Ենովսի գիրքը, դուք կարող եք բացահայտել 

կարևոր դասեր աղոթքի, ապաշխարության 

և հայտնության մասին: Դուք նաև կարող եք 

սովորել, որ երբ անհատները ստանում են 

Քավության օրհնությունները, նրանք ցանկանում 

են կիսել այդ օրհնությունները ուրիշների հետ: 

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ենովսը` Հակոբի որդին և Լեքիի և Սարիայի  

թոռը, հանդիսանում է այս գրքի հեղինակը: 

Ենովսը գրել է, որ իր հայրն ուսուցանել է իրեն 

«Տիրոջ խրատով ու ուսմունքով» (Ենովս 1.1):  

Իր կյանքի մայրամուտին Ենովսը գրել է,  

որ նա հայտարարել է «խոսքը` համաձայն 

ճշմարտության, որը Քրիստոսում է» (Ենովս 1.26) 

իր ողջ կյանքի ընթացքում: Նախքան իր մահը 

Ենովսը փոխանցեց Նեփիի փոքր թիթեղները 

իր որդի Հարոմին: Ենովսն ավարտեց իր 

հիշատակարանը, հրճվելով այն օրվա համար, 

երբ նա պիտի կանգներ իր Քավչի առջև: Նա 

հայտարարել է. «Այն ժամանակ կտեսնեմ ես 

նրա երեսը հաճույքով, և նա կասի ինձ. Արի 

ինձ մոտ, դու, օրհնված, քեզ համար իմ Հոր 

ապարանքներում տեղ կա պատրաստված» 

(Ենովս 1.27): 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Ենովսն ավարտեց իր հիշատակարանը՝ 

հայտարարելով, որ 179 տարիներ էին անցել 

այն ժամանակից ի վեր, երբ Լեքին թողեց 

Երուսաղեմը (տես Ենովս 1.25): Սրանից 

ելնելով կարող ենք եզրակացնել, որ նա գրել է 

մոտավորապես Ք.ա. 544թ. (երբ Հակոբն ավարտեց 

իր հիշատակարանը) և Ք.ա. 420թ. միջև, և Ենովսը 

գրել է այս հիշատակարանը մինչ ապրում էր 

Նեփիի երկրում:

ՄԱՍ 10. ՕՐ 3

Ենովս
Նախաբան

Իր հոր խոսքերին անդրադառնալուց հետո Ենովսն 
աղոթում է և ներում է ստանում իր մեղքերից: Ապա 
նա աղոթում է նեփիացիների և լամանացիների 
հոգևոր բարօրության համար և իր կյանքն անց է 
կացնում նրանց փրկության համար աշխատելով:

Ենովս 1.1–8
Իր հոր խոսքերին անդրադառնալուց հետո Ենովսն 
աղոթում է և ներում է ստանում իր մեղքերից
Կարդացեք Ենովս 1.1, 3 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ ազդեցություն ունեցավ Հակոբը Ենովսի 
վրա: Չնայած Ենովսը մարգարեների տղա և թոռ 
էր, նա, այնուամենայնիվ, կարիք ուներ անձամբ 
զգալու Հիսուս Քրիստոսի Քավության զորությունը:

Մտածեք մի այնպիսի պահի մասին, երբ դուք շատ 
սոված եք եղել: Շրջանի մեջ առեք ստորև գտնվող 
բառերից մի քանիսը, որոնք նկարագրում են, թե 
ինչ եք դուք զգում, երբ սոված եք լինում.

դատարկ

թույլ

դժգոհ

քաղցած

ցավ

անհամբեր

տենչ

Ենովս 1.4-ում ընդգծեք «իմ հոգին քաղցում էր» ար-
տահայտությունը: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 
այս արտահայտությունը:   
 

«Իմ հոգին քաղցում էր» արտահայտությունը կարող 
է ներառել զգացումներ, ինչպիսին են հոգևոր 
դատարկությունը կամ ցավը, կամ հոգևորապես 
լցվելու ցանկությունը: Ենովսը գրել է պահերի 
մասին, երբ նա զգացել է այս հոգևոր քաղցը: Նա 
գրել է, որ իր հոր խոսքերը «խորը ընկղմվել էին [իր] 
սրտում» (Ենովս 1.3): Երբ նա խորհել է այս բա-
ռերի մասին, նա ունեցել է ցանկություններ, որոնք 
առաջնորդել են նրան հավատք գործադրել: Նրա 
հավատարիմ արարքները փոփոխություն բերեցին 
նրա կյանքում և օրհնություններ Տիրոջ կողմից:

 1. Կատարեք վարժությունների այս շարքը, որոնք 
կօգնեն ձեզ հասկանալ Ենովսի փորձառությունը և 

կապել այն ձեր կյանքի հետ` բաժանելով ձեր սուրբ 
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գրությունների ուսումնասիրության օրագրի ամբողջ էջը վեց 
մասի և վերնագրելով յուրաքանչյուր մասը հետևյալ կերպով.

Ի՞նչ էր ցանկանում Ենովսը. Ի՞նչ եմ ցանկանում ես.

Ի՞նչ արեց Ենովսը. Ի՞նչ պետք է ես անեմ.

Ի՞նչ փորձառություն 
ունեցավ Ենովսը.

Իմ փորձառությունը.

 2. Կարդացեք Ենովս 1.2–3 և յուրաքանչյուր հատվա-
ծում փնտրեք արտահայտություններ, որոնք մատնան-

շում են, թե ինչ էր Ենովսը ցանկանում ունենալ իր կյանքում: 
Գրեք այս արտահայտությունները ձեր սուրբ գրությունների 
օրագրի աղյուսակի «Ի՞նչ էր ցանկանում Ենովսը» բաժնում:

Իր մեղքերին թողություն ստանալու Ենովսի ցան-
կությունն օգնում է մեզ հասկանալ, թե ինչ նա ի 
նկատի ուներ Ենովս 1.4–ում, գրելով. «Իմ հոգին 
քաղցում էր»: Բացի ներման քաղցից Ենովսը նաև 
ցանկանում էր «հավերժական կյանք և սրբերի 
ուրախություն» (Ենովս 1.3): Նա ցանկանում էր 
զգալ երջանկությունը, որը գալիս է արժանի 
լինելուց լինելու Տիրոջ և ուրիշների հետ, ովքեր 
արդար են:

 3. Խորհեք, թե արդյոք դուք ունեք հոգևոր քաղցի 
նույն զգացումները, որը նկարագրել է Ենովսը: Ձեր 

սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրի աղյուսակի 
«Ինչ եմ ցանկանում ես» բաժնում գրեք որոշ հոգևոր ցանկու-
թյունների մասին, որոնց համար քազց ունեք ձեր կյանքում:

Ենովսի ցանկություններն առաջնորդեցին նրան 
հավատք գործադրել և գործել: Ենովս 1.2-ում 
ներկայացրեք և նշեք այն բառը, որը Ենովսն 
օգտագործել է նկարագրելու համար իր գոր-
ծադրած ջանքերը: Ուշադրություն դարձրեք այն 
փաստին, որ Ենովսը չի գոտեմարտել Աստծո 
հետ, այլ Աստծո առաջ` աղոթքով: Նման գոտե-
մարտը ներառում է մտավոր և հոգևոր ճիգեր` 
ցույց տալու Երկնային Հորը մեր ցանկությունների 
անկեղծությունը և ապաշխարելու և մեր կյանքում 
անհրաժեշտ փոփոխություններ կատարելու մեր 
պատրաստակամությունը: Ենովս 1.4-ում Ենովսը 
գրի է առել որոշ մանրամասներ` նկարագրելով 
իր գոտեմարտը: 

 4. Կարդացեք Ենովս 1.4 և նշեք բաները, որոնք 
Ենովսն արել է, որ ցուց տա իր անկեղծությունը` մինչ 

նա թողություն էր փնտրում իր մեղքերից: Ձեր ներկայացրածը 
գրեք ձեր սուրբ գրությունների օրագրում «Ի՞նչ արեց 
Ենովսը» վերնագրի ներքո:

Աղաչանքով բառը Ենովս 1.4–ում նշանակում է 
խնդրել խոնարհաբար և մեծ ցանկությամբ: Մեր 
աղոթքները կարող են չլինել այնքան երկար, 
որքան Ենովսինն էին, սակայն դրանք պետք է 
անկեղծ լինեն:

 5. Ձեր սուբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրի աղյուսակում «Ի՞նչ պետք է ես անեմ» վեր-

նագրի տակ գրեք ձեր մտքերն այն մասին, թե ինչպես դուք 
կարող եք ցույց տալ Տիրոջը ձեր անկեղծությունը, երբ դուք 
աղոթում և փնտրում եք Նրա հոգևոր օրհնությունները: 

 6. Ենովսի հավատարիմ և անկեղծ ջանքերը առաջ 
բերեցին մեծ օրհնություններ իր կյանքում: Կարդացեք 

Ենովս 1.5–8 և նշեք, թե ինչ փորձառություններ ունեցավ 
Ենովսը: Գրեք դրանք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության օրագրի աղյուսակի «Ինչ փորձառություն ունեցավ 
Ենովսը» բաժնում: Երբ դուք կարդաք հատվածներ 5 և 6-ը, 
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես Ենովսը գիտեր, որ ներ-
վել էր: Հատված 5-ում նշված ձայնը Ենովսի մտքի մեջ եկած 
ձայնն էր (տես Ենովս 1.10):

Ենովս 1.7–8-ը սովորեցնում է, որ երբ մենք 
հավատք ենք գործադրում առ Հիսուս Քրիս-
տոսը, մեր մեղքերը կարող են ներվել և մենք 
կարող ենք ողջ դարձվել: Զարգանալու մեր 
ցանկությունները, մեր անկեղծ աղոթքները և 
ապաշխարելու մեր ջանքերը ուղիներ են, որոնց 
միջոցով մենք կարող ենք ցուց տալ մեր հա-
վատքն առ Հիսուս Քրիստոսը:
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Առաջին Նախագահությունից Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը 
բացատրել է, թե ինչպես կարող է մեր մեղքի զգա-
ցումը հեռացվել, երբ մենք հավատք ենք գործադ-
րում առ Հիսուս Քրիստոսը և ապաշխարում ենք 
մեր մեղքերից.

«Երբ մենք անկեղծորեն ապաշխա-
րենք, Քրիստոսը կվերցնի մեր մեղքերի 
համար զգացած մեղավորության 
ծանրությունը: Մենք ինքներս կիմա-
նանք, որ մենք ներվել ենք և մաքրվել: 
Սուրբ Հոգին կհաստատի սա մեզ: Նա 

է Մաքրագործողը: Ներման ոչ մի այլ վկայություն 
չի կարող ավելի մեծ լինել: . . .

[Տերն] ասում է. «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղ-
քերից, նա ներվում է, և ես՝ Տերս, այլևս չեմ հիշում 
դրանք» (ՎևՈՒ 58.42):

Որպեսզի կարողանաք կիրառել Նախագահ Ուխ-
դորֆի խոսքերը, խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. 
Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ Տերը ներել է ձեզ ձեր 
մեղքերը: Ինչպե՞ս եք դուք իմացել, որ դուք ներ-
ված եք: Դուք վերջերս զգացե՞լ եք Տիրոջ ներողամ-
տությունը:

 7. Վերևում տրված հարցերի շուրջ խորհելուց հետո 
ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրի 

աղյուսակի «Իմ փորձառությունը» բաժնում գրի առեք ներ-
ման զգացողության ձեր փորձառությունը: Կամ կարող եք 
գրել այն մասին, թե ինչ փորձառության հույս ունեք, երբ հա-
վատք եք գործադրում առ Հիսուս Քրիստոսը:

Ենովս 1.9–27
Ենովսն աղոթում է նեփիացիների և լամանացիների 
համար և աշխատում մյուսների հետ` նրանց 
փրկության համար

Այս գծապատկերը լուսաբանում է Ենովսի աղոթքը: 
Նա առաջինը աղոթեց իր սեփական անձի համար 
և հետո ընդլայնեց իր աղոթքները` ուրիշներին նե-
րառելու համար: Կարդացեք Ենովս 1.9–10 և նշեք 
ձեր սուրբ գրություններում, թե երկրորդը ում հա-
մար աղոթեց Ենովսը: Կարդացեք Ենովս 1.11–14 և 
նշեք, թե երրորդը ում համար աղոթեց Ենովսը:

Սեփական անձը

?

?

 8. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Հիմնվե-

լով լամանացիների մտադրությունների Ենովսի նկարագրու-
թյան վրա Ենովս 1.14–ում, ի՞նչն է ձեզ վրա տպավորություն 
գործում նրանց համար ասված նրա աղոթքի մեջ: 

Ենովսի օրինակից մենք սովորում ենք, որ երբ 
մենք զգում ենք Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյան օրհնությունները, մենք ձգտում ենք 
օգնել ուրիշներին ստանալ փրկություն: 
Որպեսզի կարողանաք ավելի հեշտ հիշել այս 
ճշմարտությունը, դուք կարող եք ամբողջությամբ 
կամ մասամբ գրել Նախագահ Հովարդ Վ. Հան-
թերի հետևյալ խոսքերը ձեր սուրբ գրությունների 
լուսանցքում.

«Ցանկացած պահի, երբ մենք մեր 
կյանքում զգում ենք Քավության 
օրհնությունները, մենք չենք կարող 
զսպել մեր մտահոգությունը մեր 
եղբայրների բարօրության համար: . . .

Մարդու դարձի գալու մեծ վկա է հանդիսանում 
ավետարանով ուրիշների հետ կիսվելու նրա ցան-
կությունը» (The Teachings of Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams [1997], 248–49):

Կարդացեք Ենովս 1.19–20, 26 և նշեք բառեր կամ 
արտահայտություններ, որոնք ցույց են տալիս 
նեփիացիների և լամանացիների հետ կապված 
Ենովսի ցանկությունների անկեղծությունն այն 
բանից հետո, երբ նա աղոթեց նրանց համար:

Կարդացեք Ենովս 1.27 և փնտրեք ապացույցներ, 
որ Ենովսը ուրախություն է ունեցել իր ջանքերում և 
ստացել է հավերժական կյանքի հավաստիացում:

 9. Որպեսզի կիրառեք այն, ինչ դուք սովորել եք այս 
դասի ժամանակ, աղոթքով որոշեք մեկ կամ մի քանի 

եղանակներ, որոնցով դուք կարող եք հետևել Ենովսի օրինա-
կին: Ընտրեք ստորև գտնվող նախադասություններից մեկը և 
լրացրեք այն ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում.

 ա. Ինչպես Ենովսը, ես նույնպես ցանկանում եմ թողություն 
ստանալ իմ մեղքերին: Ես ցույց կտամ Տիրոջը, որ անկեղծ եմ 
իմ այս ցանկության մեջ . . .

 բ. Ինչպես Ենովսը, ես նույնպես ցանկանում եմ օգնել իմ 
ընտանիքի անդամներին և ընկերներին գալ Հիսուս Քրիս-
տոսի մոտ: Մի անձնավորություն, ում ես կփորձեմ օգնել, 
(անձնավորության անունը) է: Ես կփորձեմ օգնել այս անձ-
նավորությանը . . .

 գ. Ենովսն աղոթեց լամանացիների համար, ովքեր կարող 
էին համարվել նրա թշնամիները: Ինչպես Ենովսը, ես էլ 
ցանկանում եմ ցույց տալ Տիրոջ սերը նրանց հանդեպ, ով-
քեր անբարյացակամ են իմ հանդեպ: Եղանակներից մեկը, 
որով ես կանեմ դա . . .
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Փորձեք իրականացնել այն, ինչ գրել եք ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: 
Երբ դուք հավատք եք գործադրում առ Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունը և ապաշխարում եք, դուք 
կարող եք զգալ ներում, ուրախություն և ուրիշնե-
րին օգնելու ավելի մեծ ցանկություն:

 10. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ենովս 1 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Հարոմ
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Երբ դուք ուսումնասիրեք Հարոմի գիրքը, դուք 

կտեսնեք, որ Աստված պահում է Իր խոստումը, 

օրհնելով նրանց, ովքեր հնազանդվում են Իր 

պատվիրաններին: Դուք նաև կիմանաք Հարոմի 

օրերի նեփիացի թագավորների, մարգարեների, 

ուսուցիչների և քահանաների ջանքերի 

մասին, որոնք ուղղված էին օգնելու մարդկանց 

ապաշխարել և խուսափել կործանումից:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս գիրքը գրել է Ենովսի որդի Հարոմը: Իր հոր և 

իր պապի` Հակոբի, և նախապապի` Լեքիի նման, 

Հարոմն ուներ մարգարեության և հայտնության 

հոգի (տես Հարոմ 1.2): Երբ նա ավարտեց իր 

հիշատակարանը, նա փոխանցեց Նեփիի փոքր 

թիթեղներն իր որդի Օմնիին: 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հարոմի գիրքը ներառում է մոտավորապես 59 

տարի սկսած մոտ Ք.ա. 420թ.-ից մինչև Ք.ա. 361թ. 

(տես Ենովս 1.25, Հարոմ 1.13): Այն գրվել է Նեփիի 

երկրում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Օմնի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Օմնիի գրքի ձեր ուսումնասիրության միջոցով 

դուք կիմանաք, որ Տերը պաշտպանել է արդար 

նեփիացիներին և առաջնորդել է նրանց 

Զարահեմլայի երկիր (տես Օմնի 1.7, 12–13): 

Օմնիի գրքում նշվում է նաև այլ խմբերի մասին` 
Մուղեկացիների (կամ Զարահեմլայի ժողովրդի) 

և Հարեդացիների, ում Տերն առաջնորդել էր դեպի 

խոստումի երկիրը: 

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Օմնիի գիրքը գրվել է հինգ տարբեր մարդկանց 

կողմից` Օմնի, Ամարոն, Քեմիս, Աբինադոմ և 

Ամաղեկի: Օմնին Հարոմի որդին էր և Լեքիի և 

Սարիայի թոռան թոռը: Օմնին իրեն նկարագրել 

է որպես «ամբարիշտ մարդ», ով չի «պահել 

Տիրոջ . . . պատվիրանները» (Օմնի 1.2): Ամարոնը 

(Օմնիի որդին), Քեմիսը (Ամարոնի եղբայրը) 

և Աբինադոմը (Քեմիսի որդին) համառոտ 

գրառումներ են կատարել: Աբինադոմի որդի 

Ամաղեկին գրել է Օմնիի գրքի մեծ մասը և վերջին 

անձնավորությունն է եղել, ով գրել է Նեփիի 

փոքր թիթեղների վրա: Նա թիթեղները հանձնել է 

Բենիամին թագավորին: 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Օմնիի գրքի հեղինակները գրել են 

մոտավորապես Ք.ա. 361թ. և Ք.ա. 130թ. միջև: 

Առաջին չորս հեղինակները գրել են Նեփիի 

երկրում: Ամաղեկին իր հիշատակարանը կազմել 

է Զարահեմլայի երկրում:
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ՄԱՍ 10. ՕՐ 4

Հարոմ և Օմնի
Նախաբան

Հարոմի և Օմնիի գրքերը պարունակում են Նեփիի 
թիթեղների վերջին գրառումները: Հարոմը թիթեղ-
ները ստացել էր իր հորից` Ենովսից, և գրառել էր 
նեփիացիների դժվարությունները և օրհնություն-
ները մոտավորապես 60 տարիների ընթացքում: 
Ապա նա թիթեղները փոխանցել էր իր որդի Օմ-
նիին: Օմնիի գիրքը պարունակում է հինգ տարբեր 
նեփիացի հիշատակարաններ պահողների գրա-
ռումները և ընդգրկում է մոտավորապես 230 տարի:

Հարոմ 1.1–15, Օմնի 1.5–7
Հարոմը նկարագրում է, թե ինչպես են նեփիացիները 
բարգավաճում, երբ նրանք պահում են Տիրոջ 
պատվիրանները
Որպեսզի պատրաստվեք ուսումնասիրել Հարո-
մում և Օմնիում ուսուցանված կարևոր սկզբունքը, 
կարդացեք հետևյալ փորձառությունը, որով կիսվել 
է Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր 
Ֆ. Ուխդորֆը.

«Ես հիշում եմ, թե ինչպես էր պատրաստվում 
կործանիչ ինքնաթիռի օդաչուական իմ դասընթա-
ցին: Մենք զինվորական նախապատրաստական 
դասերի հիմնական ժամանակը տրամադրում 
էինք ֆիզիկական վարժություններին: Ես մինչ 
այժմ համոզված չեմ, թե ինչու էին անվերջ վազքի 
պարապմունքները համարվում օդաչու դառնալու 
համար հիմնական նախապատրաստական մասը: 
Այնուամենայնիվ, մենք վազում ու վազում էինք, և 
էլի էինք վազում: 

Վազելիս ես սկսեցի նկատել մի բան, որ, ճիշտն 
ասեմ, անհանգստացրեց ինձ: Կրկին ու կրկին 
ինձանից առաջ էին անցնում մարդիկ, ովքեր 
ծխում էին, խմում և անում այնպիսի բաներ, որոնք 
ավետարանին դեմ էին, և հատկապես՝ Իմաստու-
թյան խոսքին:

Դուք երբևէ խորհե՞լ եք այն մասին, թե արդյոք 
Տերը կկատարի Իր խոստումը, և, եթե այո, ապա 
ինչպես այն կկատարի, որպեսզի օրհնի ձեզ Իր 
պատվիրանները պահելու համար:

Մարգարե Հարոմը, ով Ենովսի որդին էր, բացատ-
րել է, թե ինչպես է իր հայրերին տրված Տիրոջ 
որոշակի խոստումը վավերացվել կամ հաստատ-
վել, որ ճիշտ է: Կարդացեք Հարոմ 1.9 և նշեք խոս-
տումը, որը Տերը հաստատեց մարդկանց:

 1. Հարոմը ցույց տվեց, որ երբ մենք հնազանդվում 
ենք Աստծո պատվիրաններին, մենք բարգավա-

ճում ենք: Այս ճշմարտության օրինակները տեսնելու համար 
ուսումնասիրեք ստորև գտնվող սուրբ գրությունների հղումնե-
րից յուրաքանչյուրը և պատասխանեք դրանց ուղեկցող հար-
ցերին ձեր սուրբ գրությունների օրագրում.

 ա. Հարոմ 1.4–5, 8: Որո՞նք են նրա օրինակները, թե ինչպես 
են նեփիացիները հնազանդվել և օրհնվել դրա արդյունքում:

 բ. Հարոմ 1.7, 10–12: Ի՞նչ դեր են մարգարեները և այլ ղեկա-
վարները խաղացել նեփիացիներին օգնելու մեջ, որ լինեն 
հնազանդ և բարգավաճեն: 

 գ. Օմնի 1.5–7: Ինչպե՞ս Աստծո խոստումը հետագայում 
հաստատվեց տարբեր ճանապարհներով:

Կարդացեք, թե ինչ ուսուցանեց և 
վկայեց Նախագահ Ուխդորֆը իր 
փորձառության մասին, երբ խորհում էր, 
թե արդյոք Տերը կհաստատեր խոս-
տումը, որը տրված է Իմաստության 
Խոսքում. «Պատասխանը չեկավ անմի-

ջապես: Սակայն, ի վերջո, ես սովորեցի, որ Աստծո 
խոստումները չեն կատարվում այնքան արագ կամ 
այնպես, որ մենք ենք ակնկալում. դրանք գալիս են 
Իր ժամանակին և Իր ձևով: Տարիներ անց, ես 
պարզորոշ տեսա ապացույցը այն աշխարհիկ 
օրհնությունների, որոնք գալիս էին նրանց, ովքեր 
հնազանդվում էին Իմաստության Խոսքին` ի լրումն 
հոգևոր օրհնություններին, որոնք գալիս են անմի-
ջապես Աստծո օրենքներին հնազանդվելուց: Ետ 
նայելով, ես գիտեմ հաստատ, որ Տիրոջ խոստում-
ները, եթե անգամ միշտ չեն արագ կատարվում, 
անտարակուսելի են» («Համբերությամբ շարունա-
կենք», 58, շեղագիրն ավելացված է): 

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում նկարագրեք փորձառություն, երբ Տերն օրհ-

նել է ձեզ կամ երբ դուք բարգավաճել եք, երբ պահել եք Նրա 
պատվիրանները: Ելնելով ձեր փորձառությունից` ի՞նչ կարող 
եք դուք վկայել Տիրոջ և նրա խոստումների մասին:

Օմնի 1.1–30
Հիշատակարան պահողները շարադրում են 
նեփիացիների պատմությունը
Հարոմի սերունդները գրել են Օմնիի գիրքը, որն 
ընդգրկում է մոտավորապես 230 տարի: Նշեք 
տարբեր մարդկանց անունները, ովքեր պահել են 
փոքր թիթեղները Հարոմից հետո: Դուք կարող եք 
գտնել դրանք Օմնի 1.1, 4, 9, 10, 12 և 25–ում:

Օմնիի գիրքը նկարագրում է մի շարք կարևոր 
իրադարձություններ Մորմոնի Գրքի պատ-
մության մեջ: Դուք, միգուցե, հիշեք, որ Նեփիի 
ժամանակներում նեփիացիները հեռացան 
լամանացիներից և հաստատվեցին մի վայրում, 
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որը նրանք կոչեցին Նեփիի երկիր: Այս վերաբնա-
կեցումը ներկայացված է քարտեզի վրա սլաքի 
միջոցով` առաջին ժառանգության երկրից մինչև 
Նեփիի երկիրը:

Կարդացեք Օմնի 1.12–13 և ներկայացրեք, թե ինչ-
պես նեփիացիները եկան ապրելու Զարահեմլայի 
երկրում: Դուք կարող եք ընդգծել ցանկացած ար-
տահայտություն այս հատվածներում, որոնք շեշ-
տում են, որ նեփիացիները ճամփորդել են Տիրոջ 
առաջնորդությամբ և զորությամբ: Քարտեզի վրա 
Նեփիի երկրից մինչև Զարահեմլայի երկիրը ձգվող 
սլաքը ներկայացնում է այս վերաբնակեցումը: 

Կարդացեք Օմնի 1.14–19 և փնտրեք նմանություն-
ներ և տարբերություններ նեփիացիների և այն 
ժողովրդի միջև, որոնց նրանք գտան Զարահեմ-
լայի երկրում:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս էր սուրբ գրությունների բացակայությունն ազդել 
Զարահեմլայի ժողովրդի վրա:

 բ. Ինչպե՞ս կարող է սա իմանալն օգնել ձեզ ավելի երախ-
տապարտ զգալ սուրբ գրությունների համար և լինել ավելի 
ջանասեր դրանք ուսումնասիրելիս: 

Օմնիի գիրքը նաև ներկայացնում է երկու այլ 
խումբ մարդկանց, որոնց մասին դուք ավելի ուշ 
կիմանաք Մորմոնի Գրքում: Այս խմբերից մեկին 
ներկայացնելու համար կարդացեք Օմնի 1.20–22 
և գրեք Հարեդացիներ բառը ձեր սուրբ գրություն-
ներում այս հատվածների կողքին: Կորիանթումրը 
վերջին երկու մարդկանցից մեկն էր, ով փրկվել 
էր հարեդացի ազգից, մյուսը մարգարե Եթերն էր: 
Դուք կսովորեք հարեդացիների մասին Եթերի 
գրքի ուսումնասիրության ժամանակ: 

Օմնիի գրքում նշված վերջին խմբի մարդկանց 
մասին իմանալու համար ուշադրություն դարձրեք 
քարտեզի սլաքին, որը ձգվում է Զարահեմլայի 
երկրից մինչև Նեփիի երկրի մոտակայքը և ապա 
վերադառնում է Զարահեմլա և սլաքին, որը Զա-
րահեմլայի երկրից ձգվում է դեպի ընդհուպ մինչև 
Նեփիի երկիրը: Այս սլաքները ներկայացնում են 
Զենիֆի ժողովրդի վերաբնակեցումները, որոնց 
մասին խոսվում է Օմնի 1.27–30–ում: (Դուք կարող 

Ընդհանուր պատկերացում 
նեփիացիների  

վերաբնակեցման մասին

Ավերակների երկիր
(որտեղ հարեդացիների ոսկորները 
«ընկած [էին] ցաքուցրիվ երկրումը` 

դեպի հյուսիս» [Օմնի 1.22])

Զարահեմլայի երկիր
(որտեղ նեփիացիները միացան 

ամուղեկացիների հետ)

Նեփիի երկիրը
(նեփիացիների հայրենիքը 
նրանիցց հետո, երբ նրանք 

բաժանվեցին լամանացիներից)

Առաջին ժառանգության երկիրը
(որտեղ Լեքիի խումբը սկզբում հաստատվեց. 

լամանացիների հիմնական բնակավայրը)

Արևմտյան 
ծով

Անհաջող փորձ` 
վերադառնալու 
Նեփիի երկիրը

Երկրորդ 
փորձը Զենիֆի 

գլխավո-
րությամբ` 
վերադառ-

նալու Նեփիի 
երկիրը
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եք այս հատվածների կողքին գրել «Զենիֆի ժողո-
վուրդ»:) Դուք կտեղեկանաք այս խմբի մարդկանց 
մասին, երբ ուսումնասիրեք Մոսիայի գիրքը:

Մորմոնի Գիրքը չի պնդում, որ հանդիսանում է 
բոլոր ժողովուրդների հիշատակարանը, ովքեր 
բնակվել են Ամերիկաներում: Բացի հարեդացինե-
րից, Զարահեմլայի ժողովրդից և Լեքիի հետնորդ-
ներից եղել են ուրիշները, ովքեր նույնպես եկել 
են Ամերիկյան մայրցամաք: Առաջին Նախագա-
հությունից Նախագահ Էնթոնի Վ. Էվինսը 1929թ. 
ապրիլի գերագույն համաժողովին հայտարարել է. 
«Մորմոնի Գիրքը մեզ չի ասում, որ այնտեղ նախ-
քան «Մորմոնի Գրքի ժողովուրդները» ոչ ոք չի եղել» 
(Conference Report, Apr. 1929, 15):

Օմնի 1.23–24-ում ուշադրություն դարձրեք, որ այս 
գրքի վերջին մասը գրվել է Ամաղեկիի կողմից: Նա 
ապրել է Բենիամին թագավորի ժամանակաշրջա-
նում` Զարահեմլայի երկրում նեփիացիների վե-
րաբնակեցումից հետո: Կարդացեք Օմնի 1.25–26 և 
նշեք հրավերը, որն Ամաղեկը հղում է երեք անգամ:

Ուշադրություն դար-
ձրեք, որ Քրիստոսի 
մոտ գալու երեք 
հրավերներից յու-
րաքանչյուրին Օմնի 
1.25–26-ում հետևում 
է և բառը, ինչպես 
նաև առանձնակի 
առաջնորդություն, որն 
օգնում է մեզ իմանալ, 
թե ինչպես գալ Քրիս-
տոսի մոտ: Կրկին 
անդրադարձեք Օմնի 
1.25–26-ին և նշեք, թե 
ինչ խրախուսեց մեզ 
Ամաղեկին անել, որ 
գանք Քրիստոսի մոտ:

Դուք պետք է գտած 
լինեք հետևյալ 
խորհուրդը այն բանի 

վերաբերյալ, թե ինչպես գալ Քրիստոսի մոտ.

Նրանք, ովքեր գրել են սուրբ 
գրությունները, հաճախ շեշ-
տել են կարևոր ճշմարտու-
թյուններ կրկնությունների 
միջոցով: Երբ դուք հայտ-
նաբերեք կրկնվող բառեր, 
արտահայտություններ և 
գաղափարներ, փորձեք 
հասկանալ, թե ինչու են 
դրանք շեշտվում և ինչ է 
Տերն ուզում, որ դուք սովո-
րեք դրանցից: 

Փնտրեք 
կրկնվող բառեր, 
արտահայտություններ 
և գաղափարներ սուրբ 
գրություններում

• Հավատացեք

• Ճաշակեք Նրա փրկությունից (ստացեք Նրա 
Քավության օրհնությունները)

• Հանձնեք Նրան ձեր ողջ հոգին (տվեք ձեր 
սիրտը, ձեր ցանկությունները և ձեր լավագույն 
ջանքերը` ոչինչ ետ չպահելով)

• Ծոմ պահեք և աղոթեք

• Համբերեք մինչև վերջ

Ամաղեկին Օմնի 1.26–ի վերջում խոստում է տալիս 
նրանց, ովքեր կհետևեն այս խորհրդին: Գտեք խոս-
տումը և լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք 
գալիս ենք Քրիստոսի մոտ և համբերում ենք 
մինչև վերջ, մենք   
 :

 4. Ընտրեք վերևում թվարկված արտահայտություն-
ներից մեկը, որ տրված են խորհրդում, թե ինչպես գալ 

Քրիստոսի մոտ, և ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք 
կամ պլանավորեք մեկից երկու րոպեանոց ելույթ, բացատրե-
լով, թե ինչպես մենք կարող ենք գալ Քրիստոսի մոտ այդ 
սկզբունքը կիրառելով:

Օրինակ, դուք կարող եք գրել ձեր ելույթն այն մասին, թե 
ծոմ պահելը և աղոթելը ինչպես կարող են օգնել մեզ գալ 
Քրիստոսի մոտ: Ձեր ելույթի ժամանակ կարող եք կարդալ 
(1) Օմնի 1.25–26 և ձեր ընտրած արտահայտությունը ձեր 
սեփական բառերով բացատրել; (2) կարդալ լրացուցիչ սուրբ 
գրություններ, որոնք պարզաբանում կամ լրացուցիչ իմաստ 
են հաղորդում արտահայտւոթյանը; պատմել (3) փորձառու-
թյուն ձեր կամ ինչ-որ մեկի կյանքից, ում դուք ճանաչում եք, 
որն այդ արտահայտության օրինակն է հանդիսանում; և ար-
տահայտել (4) ձեր մտքերը, զգացմունքները և վկայությունը: 

Ձեր ուսուցիչը ձեզ կարող է խնդրել կիսվել ձեր 
ելույթով հաջորդ հանդիպման ժամանակ: Դուք 
նաև կարող եք կիսվել ձեր ելույթով ընտանեկան 
երեկոյի կամ այլ հավաքի ժամանակ:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հարոմ–Օմնի և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Մորմոնի Խոսքերը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մորմոնի Խոսքերի ուսումնասիրությամբ դուք 
կարող եք մեծացնել ձեր հավատքն առ այն, որ 
«Տերը գիտի բոլոր բաները» (Մորմոնի Խոսքերը 
1.7) և որ Նա առաջնորդում է Իր ծառաներին` 
Իր նպատակներն իրագործելու համար: Որպես 
պատմական հաշվետվություն, գիրքը ծառայում 
է որպես կամուրջ Նեփիի փոքր թիթեղների 
(1 Նեփի- Օմնի) և Նեփիի մեծ թիթեղների 
Մորմոնի կրճատումների միջև (Մոսիա-4 Նեփի): 
Մորմոնի Խոսքերը կարող են օգնել ձեզ ավելի 
լավ հասկանալ, թե որ հիշատակարաններն է 
Մորմոնը կրճատել՝ Մորմոնի Գիրքը կազմելիս: Այն 
նաև ներկայացնում է ձեզ Բենիամին թագավորի 
հավատքը և կատարած գործերը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս գիրքը գրել է Մորմոնը: Նա մարգարե էր, 
հիշատակարան վարող, կրճատող և Մորմոնի 
Գրքի մեծ մասը կազմողը: Մորմոնի Գիրքը կոչվել է 
նրա անունով: Նա նաև նեփիացի զորապետ էր և 
արդար հայր: Մարգարե Մորոնին նրա որդին էր:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մորմոնն այս գիրքը գրել է մոտավորապես մ. 

թ. 385թ.՝ այն բանից հետո, երբ «վկա [եղավ իր] 
ժողովրդի` Նեփիացիների համարյա լիակատար 
կործանմանը» (Մորմոնի Խոսքերը 1.1): Մորմոնը չի 
գրել, թե որտեղ է նա եղել, երբ գրել է այս գիրքը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Մոսիա
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մոսիայի գիրքն ուսումնասիրելիս դուք կկարդաք 
զորեղ վկայություններ Հիսուս Քրիստոսի 
առաքելության մասին: Դուք նաև կիմանաք 
մարդկանց մասին, ում Տերն ազատել է մեղքի 
գերությունից կամ ֆիզիկական ճնշումներից: 
Բացի դրանից դուք կիմանաք, թե ինչպես են 
արդար անձնավորությունների` ինչպես օրինակ 
Բենիամին թագավորի, Աբինադիի և Ալմայի 
ջանքերը մեծ օրհնություններ բերել ուրիշներին: Ի 
հակադրություն դրա, դուք կտեսնեք, թե ինչպես 
են անհատների, ինչպես օրինակ Զենիքի և նրա 
որդու` Նոյ թագավորի, վատ ընտրությունները 
բերել բացասական հետևանքներ իրենց և իրենց 
ժողովուրդների համար:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը բանաքաղել և կրճատել է մի շարք այլ 
գրողների հիշատակարանները, որպեսզի կազմի 
Մոսիայի գիրքը: Գիրքը կոչվել է Մոսիայի անունով, 
ով Բենիամին թագավորի որդին էր: Մոսիան 
մարգարե էր, տեսանող, հայտնող և թագավոր, ով 
թագավորում էր Զարահեմլայում մոտավորապես 
Ք.ա. 124-91թթ. : Նրան անվանել էին իր պապիկի` 
Մոսիայի անունով, ով նույնպես Զարահեմլայի 

թագավոր էր եղել (տես Օմնի 1.12–13, 19): 

Մորմոնն օգտվել էր մի շարք հիշատակարաններից, 
որպեսզի կազմեր Մոսիայի գիրքը: Նա կրճատել և 
մեջբերումներ է կատարել Նեփիի մեծ թիթեղների 
վրա Մոսիայի պահած հիշատակարանից, որը 
մանրամասնում էր նեփիացիների պատմությունը 
Զարահեմլայի երկրում (տես Մոսիա 1–7, 25–29): 
Նա նաև օգտվել է Զենիֆի հիշատակարանից, որը 
պարունակում էր Զենիֆի ժողովրդի պատմությունը 
սկսած այն ժամանակներից, երբ նրանք հեռացան 
Զարահեմլայից` մինչև նրանց վերադարձը (տես 
Մոսիա 7–22): Բացի դրանից, Մորմոնը մեջբերել 
և կրճատել է Ալմայի գրածների մի մասը, ով 
պահպանել էր Աբինադիի խոսքերը (տես Մոսիա 
17.4) և իր սեփական ժողովրդի հիշատակարանը 
(տես Մոսիա 18, 23–24):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մոսիայի գրքի համար սկզբնաղբյուր հանդիսացած 
հիշատակարանները հավանաբար գրվել են Ք.ա. 
200թ.-ի և Ք.ա. 91թ.-ի միջև: Մորմոնը կրճատել է այս 
հիշատակարանները մոտավորապես մ. թ. 345թ.-ի 
և 385թ.-ի միջև: Մորմոնը չի գրել, թե որտեղ է ինքը 
եղել, երբ կազմել է այս գիրքը:
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ՄԱՍ 11. ՕՐ 1

Մորմոնի Խոսքերը– 
Մոսիա 2
Նախաբան

Մորմոնի Խոսքերը կամուրջ են ծառայում Նեփիի 
փոքր թիթեղների և Նեփիի մեծ թիթեղների Մոր-
մոնի կրճատումների միջև: Գրված լինելով Հիսուս 
Քրիստոսի ծննդից գրեթե 400 տարի անց` այս 
գիրքը պարունակում է հակիրճ բացատրություն, թե 
ինչ են իրենցից ներկայացնում Նեփիի փոքր թիթեղ-
ները և ինչու է Մորմոնը զգացել, որ դրանք պետք է 
ներառվեին այլ սուրբ գրերի հետ միասին: Մորմոնի 
Խոսքերը նաև տալիս են արժեքավոր մտքեր այն 
մասին, թե ինչու Բենիամին թագավորն այսպիսի 
մեծ ազդեցություն ուներ իր ժողովրդի վրա:

Նեփիի փոքր թիթեղները հիմնականում նվիր-
ված էին հոգևոր խնդիրներին և մարգարեների 
ծառայություններին ու ուսմունքներին: Նեփիի 
մեծ թիթեղները մեծամասամբ պարունակում էին 
ժողովրդի աշխարհիկ պատմությունը, գրված թա-
գավորների կողմից` սկսած Նեփիից: (Տես 1 Նեփի 
9.2–4:) Այնուամենայնիվ, Մոսիայի ժամանակնե-
րից սկսած, մեծ թիթեղները նույնպես ներառել են 
հոգևոր մեծ նշանակություն ունեցող նյութեր:

Մորմոնի թիթեղները կամ ոսկե թիթեղները, որոնք 
տրվել էին Ջոզեֆ Սմիթին, պարունակում էին 
Նեփիի մեծ թիթեղների Մորմոնի կրճատումը` 
բազմաթիվ մեկնաբանություններով: Այս ոսկե 
թիթեղները նաև պարունակում էին պատմության 
շարունակությունը` գրված Մորմոնի կողմից, և 
մանրամասներ նրա որդու` Մորոնիի կողմից:

Մոսիա 1-ը Բենիամին թագավորի ուսմունքների 
հիշատակարանն է ` ուղղված իր որդիներին: Նա 
սովորեցրել է նրանց, որ սուրբ գրություններն 
օգնում են մեզ հիշել Աստծուն և պահել Նրա 
պատվիրանները: Երբ Բենիամին թագավորը մոտ 
էր իր կյանքի մայրամուտին, նա ցանկացավ խոսել 
իր ժողովրդի հետ որպես թագավոր իր ծառայու-
թյան մասին և խրախուսել նրանց հնազանդ լինել 
Աստծուն: Բենիամին թագավորի ելույթը գրված է 

1 Նեփի-Օմնի

Փոքր թիթեղներ

Մորմոնի Խոսքերը

Մոսիա-4 Նեփի

Մեծ թիթեղներ

Մոսիա 2–5-ում և նկարագրում է Քրիստոսի չարչա-
րանքները և Քավությունը, արդարադատության և 
ողորմածության դերը և ուխտի միջոցով Քրիստոսի 
անունը մեզ վրա վերցնելու անհրաժեշտությունը: 
Իր ելույթի սկզբում, որը գրված է Մոսիա 2–ում, 
Բենիամին թագավորը շեշտել է ուրիշներին ծառա-
յելու միջոցով Աստծուն ծառայելու անհրաժեշտու-
թյունը և նրանց երջանիկ վիճակը, ովքեր պահում 
են պատվիրանները: 

Մորմոնի Խոսքերը 1.1–11
Մորմոնն ուսուցանում է, որ Աստված պահպանել էր մի 
շարք հիշատակարաններ իմաստուն նպատակի համար
Մտածեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 
դուք ոգեշնչվել եք Հոգուց անելու ինչ-որ բան: 
Դուք գիտեի՞ք, թե ամեն բան ինչպես կստաց-
վեր, եթե հետևեիք այս ոգեշնչմանը: Ի՞նչը ձեզ 
վճռականություն և վստահություն տվեց` գործելու 
ոգեշնչման համաձայն:

Մորմոն մարգարեին Աստված պատվիրել էր 
կրճատել իր ժողովրդի հիշատակարանները, 
որոնք պահվել էին Նեփիի թիթեղների վրա: Մ. թ.  
մոտավորապես 385թ., երբ նա գրեթե պատրաստ 
էր հանձնելու իր կրճատած հիշատակարաններն 
իր որդուն` Մորոնիին, նա հետևեց ոգեշնչմանը, 
չնայած որ չգիտեր դրա արդյունքը:
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Մորմոնը մի բան գտավ, երբ ուսումնասիրում 
էր հիշատակարանները: Կարդացեք Մորմոնի 
Խոսքերը 1.3, որպեսզի բացահայտեք, թե ինչ նա 
գտավ: («Այս թիթեղները» վերաբերվում են Նեփիի 
փոքր թիթեղներին, որոնք ընդգրկում էին 1 Նե-
փիից մինչև Օմնի:) Կարդացեք Մորմոնի Խոսքերը 
1.4–6 և ձեր սուրբ գրություններում նշեք, թե ինչու 
էր Մորմոնին հաճելի, երբ նա բացահայտեց այն, 
ինչ կար այս փոքր թիթեղների վրա:

Կարդացեք Մորմոնի Խոսքերը 1.7 և ներկայաց-
րեք, թե ինչու է Մորմոնն ընդգրկել այս փոքր 
թիթեղները Նեփիի թիթեղների իր կրճատման հետ 
միասին: Դուք կարող եք ձեր սուրբ գրություննե-
րում նշել այս սկզբունքը. «Տերը գիտի բոլոր բա-
ները»: Այս ճշմարտությունը հասկանալով և դրան 
հավատալով՝ դուք կարող եք հավատք զարգաց-
նել՝ հնազանդվելու Սուրբ Հոգու ոգեշնչումներին, 
որոնք դուք ստանում եք:

Տերը պատվիրել է Նեփիին պատրաստել փոքր 
թիթեղները և դրանց վրա գրել իր ժողովրդի սուրբ 
բաները (տես 1 Նեփի 9.3): Այդ ժամանակ Նեփին 
հայտարարել է. «Տերը պատվիրել է ինձ պատրաս-
տել այս թիթեղները` իր իմաստուն նպատակի հա-
մար, թե ինչ նպատակի` ես չգիտեմ» (1 Նեփի 9.5):

Այս նպատակը պարզ դարձավ դարեր անց՝ 1828թ., 
երբ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը սկսեց թարգմանել 
ոսկե թիթեղները: Նա նախ թարգմանեց բնագրի 
116 էջերը Նեփիի մեծ թիթեղների Մորմոնի 

կրճատումից, հետո այս էջերը կորան կամ գողաց-
վեցին, երբ Ջոզեֆը թույլ տվեց Մարտին Հարրիսին 
վերցնել դրանք: Տերն ասաց Ջոզեֆին, որ նորից 
չթարգմաներ կորած մասը, քանի որ չար մարդիկ 
ծրագրել էին փոխել կորած էջերի բառերը և այդ-
պիսով կասկածի տակ դնել Մորմոնի Գրքի իսկու-
թյունը: Տերն ասաց նրան, որ թարգմաներ փոքր 
թիթեղների պատմությունը, որը պարունակում էր 
նույն ժամանակաշրջանը: Այս պատմությունը ավելի 
շատ կենտրոնանում է սուրբ բաների վրա: (Տես 
ՎևՈՒ 10.10, 41–43, տես նաև 1 Նեփի 9.3–4:) 

Այս փոձառությունը նշանակալից փաստ է, որ Տերը 
գիտի բոլոր բաները, որոնք պետք է կատարվեն: 
Նա գիտեր, որ փոքր թիթեղների պատմությունը 
անհրաժեշտ էր լինելու, և Նա ներշնչեց Մորմոնին 
ներառել թիթեղները իր կրճատման հետ միասին:

Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտությունն իմանալն օգ-
նել ձեզ, երբ դուք ներշնչումներ եք ստանում Հոգուց:

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում նկարագրեք 
մի ժամանակաշրջան, երբ դուք կամ մեկը, ում դուք 

գիտեք, գործել է համաձայն Սուրբ Հոգու հուշումների, չնա-
յած, որ դուք կամ նրանք սկզբում չեք հասկացել հուշումը: 
Գրեք, թե, ձեր կարծիքով, դուք ինչպես կարող եք ավելի լավ 
նախապատրաստվել, որ ընդունեք և արձագանքեք Տիրոջ 
հուշումներին: Հիշեք, որ եթե դուք հավատարիմ եք Տիրոջ Հո-
գու հուշումներին, Նա կներգործի «[ձեր] մեջ անել ըստ իր 
կամքի» (Մորմոնի Խոսքերը 1.7):
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Մորմոնի Խոսքերը 1.12–18
Բենիամին թագավորը հաղթում է լամանացիներին և 
թագավորում արդարությամբ 
Բենիամին թագավորն արդար թագավոր էր, ով 
շատ խոչընդոտների հանդիպեց իր թագավորման 
ընթացքում, ներառյալ լամանացիների հետ ունե-
ցած պատերազմը և վարդապետական վեճերն իր 
ժողովրդի մեջ: Բենիամին թագավորը առաջնոր-
դում էր նեփիացիների բանակները «Տիրոջ ուժով» 
իրենց թշնամիների դեմ և, ի վերջո, խաղաղություն 
հաստատեց երկրում (տես Մորմոնի Խոսքերը 
1.13–14): «Շատ սուրբ մարդկանց» օգնությամբ նա 
աշխատում էր հանդիմանել կեղծ մարգարեներին 
և կեղծ ուսուցիչներին, ովքեր հակառակություն էին 
սերմանում ժողովրդի մեջ, այդպիսով նաև հաս-
տատելով խաղաղություն, որը գալիս է արդարու-
թյունից (տես Մորմոնի Խոսքերը 1.15–18):

Կարդացեք Մորմոնի Խոսքերը 1.12–18 և ստորև 
գտնվող համապատասխան տեղերում գրեք այն 
հատվածների համարները, որոնք լավագույնս 
ուսուցանում են հետևյալ ճշմարտությունները.

• Տերը կանչում է մարգարեներ, ովքեր կարող 
են առաջնորդել ժողովրդին խաղաղությամբ` 
անկախ դժվարություններից: --------------------

• Մենք կարող ենք խաղաղություն գտնել` հետևե-
լով մարգարեների ոգեշնչված ղեկավարությանը: 
--------------------

• Տիրոջ ուժով մենք կարող ենք հաղթահարել 
դժվարությունները: --------------------

Մոսիա 1.1–18
Բենիամին թագավորը սովորեցնում է իր որդիներին 
սուրբ գրությունների կարևորության մասին:
Պատկերացրեք, թե ինչպիսին կլիներ ձեր կյանքը, 
եթե դուք երբեք չունենայիք սուրբ գրությունները, 
որ կարդայիք, ուսումնասիրեիք և ուսուցանվեիք 
դրանցից:

Բենիամին թագավորն ուսուցանեց իր որդիներին, 
թե ինչով կտարբերվերնրանց կյանքը, եթե նրանք 
չունենային սուրբ գրությունները: Ինչպես գրված է 
Մոսիա 1.3–5-ում, երեք անգամ նա օգտագործեց 
«եթե չլինեին այս բաները [սուրբ գրությունները]» 
արտահայտության տարբերակները, որ օգներ 
իր որդիներին հասկանալ սուրբ գրությունների 
կարևորությունը:

 2. Երբ դուք կարդաք Մոսիա 1.1–8, փնտրեք օրհնու-
թյունները, որոնք նեփիացիները կկորցնեին, եթե չու-

նենային սուրբ գրությունները: Ձեր սովորածը համեմատեք 
Օմնի 1.17–18–ի հետ: Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության օրագրում գրեք երեք կամ չորս 

նախադասություններ, լրացնելով հետևյալ արտահայտու-
թյունը. Եթե ես սուրբ գրություններ չունենայի, . . .

Հետևյալ սկզբունքը կարող եք գրել ձեր սուրբ 
գրություններում Մոսիա 1.1–8-ի կողքին. Սուրբ 
գրություններն ուսումնասիրելն օգնում է մեզ 
իմանալ և պահել պատվիրանները:

Բենիամին թագավորն ուսուցանել է իր ժողովրդին 
պատվիրաններին հավատարիմ լինելու կարևո-
րության մասին և բացատրել, թե ինչ է պատա-
հում նրանց հետ, ովքեր դառնում են ամբարիշտ 
«Տիրոջ մեծապես արտոնյալ ժողովուրդն» (Մոսիա 
1.13) լինելուց հետո: Կարդացեք Մոսիա 1.13–17 
և համեմատեք Մոսիա 1.13–ը Ալմա 24.30–ի հետ: 
Ապա ներկայացրեք առնվազն հինգ հետևանքներ, 
որոնք ունենում են նրանք, ովքեր հեռանում են 
Տիրոջից: Դուք կարող եք նշել կամ համարակալել 
այս հետևանքները ձեր սուրբ գրություններում:

Մոսիա 2.1–41
Նեփիացիները հավաքվում են Բենիամին թագավորի 
խոսքերը լսելու համար
Կարդացեք Մոսիա 2.1–9 և գրեք հետևյալ հարցերի 
պատասխանները.

• Ովքե ՞ր էին ի մի հավաքվել:   
 

• Որտե՞ղ էին նրանք հավաքվել:   
 

• Ի՞նչ արվեց, որպեսզի մեծ ամբոխը կարողանար 
լսել Բենիամին թագավորի խոսքերը:   
 

Բենիամին թագավորի էությանը ավելի լավ ծա-
նոթանալու համար կարդացեք Մոսիա 2.11–15 
և գտեք արտահայտությունները, որոնք ցույց են 
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տալիս, որ Բենիամին թագավորը կենտրոնացած 
էր արդարակեցության և ծառայության, ոչ թե 
դիրքի կամ ճանաչման շուրջ: 

Ապա խորհեք Նախագահ Հովարդ Վ. 
Հանթերի հետևյալ հայտարարության 
շուրջ. «Չափից դուրս մի մտահոգվեք 
դիրքի համար: Դուք հիշո՞ւմ եք Փրկչի 
խորհուրդը նրանց մասին, ովքեր 
փնտրում էին «առաջին աթոռները» և 

«առաջին բազմոցը»: «Ձեզանից մեծը թող ձեր ծառան 
լինի» (Մատթեոս ԻԳ.6, 11): Կարևոր է գնահատված 
լինելը: Սակայն մենք պետք է կենտրոնանանք 
արդարակեցության, ոչ թե գնահատված լինելու 
վրա; ծառայելու, ոչ թե դիրք ունենալու վրա» (“To the 
Women of the Church,” Ensign, Nov. 1992, 96):

Ուսումնասիրեք Մոսիա 2.16–17 և նշեք սկզբունքը, 
որը մենք կարող ենք սովորել Բենիամին թագավո-
րից ծառայության մասին. Երբ մենք ծառայում 
ենք մեր մերձավորներին, մենք ծառայում ենք 
Աստծուն: (Մոսիա 2.17-ը սուրբ գրությունների 
սերտման հատված է: Դուք կարող եք նշել այն 
առանձնակի ձևով, որպեսզի կարողանաք գտնել 
այն ապագայում:)

Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ ինչ-որ մեկը 
օրհնել է ձեր կյանքը ձեզ ծառայելով: Ինչպե՞ս եք 
դուք (կամ ինչպե՞ս դուք կարող եք) ցուցաբերել 
երախտագիտություն առ Աստված այն անձնավո-
րության համար, ով ծառայել է և ձեզ և Աստծուն 
արդարությամբ: Ինչպե՞ս եք դուք երախտագիտու-
թյուն ցուցաբերել այդ անձնավորության հանդեպ:

Ուրիշներին ծառայելու անհրաժեշտության մասին 
իր ժողովրդին ուսուցանելուց հետո Բենիամին թա-
գավորն ուսուցանեց բազմաթիվ միջոցների մասին, 
որոնցով Աստված օրհնում է մեզ, ինչպես նաև Նրան 
երախտապարտ լինելու անհրաժեշտության մասին:

 3. Երբ ուսումնասիրեք Մոսիա 2.19–24, 34, խորհեք 
բազմաթիվ միջոցների մասին, որոնցով Աստված օրհ-

նում է ձեզ: Խորհեք, թե ինչպես դուք կարող եք ցույց տալ 
ձեր գոհունակությունը Նրա հանդեպ: Ապա սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ էր Բենիամին թագավորը իրեն, իր ժողովրդին և 
մեզ կոչում «անպիտան ծառաներ»:

 բ. Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք հիշենք մեր պարտավորություն-
ներն առ Աստված:

Բենիամին թագավորի խոսքերը մեզ սովորեցնում 
են, որ երբ մենք մեզ պարտավորված ենք 
զգում Աստծո առաջ, մենք ցանկանում ենք 
ծառայել ուրիշներին և մեր երախտագիտու-
թյունը մեծանում է:

Մոսիա 2.34-ում Բենիամին թագավորն ուսու-
ցանեց, որ մենք պետք է «մատուցենք» Աստծուն 
ամենը, որ ունենք և կանք: Մատուցել նշանակում 
է «տալ կամ ներկայացնել»: Դուք կարող եք ձեր 
սուրբ գրություններում գրել բացատրությունը այս 
բառի կողքին: Խորհեք այն մասին, թե ինչպես 
կարող եք Աստծուն տալ ամենը, ինչ դուք ունեք 
և կաք: Հիշեք, որ երբ դուք պահում եք Աստծո 
պատվիրանները և ցանկանում եք անկեղծորեն 
ծառայել, Նա օրհնում է ձեզ դրա համար:

Մոսիա 2-ի վերջին հատվածներում Բենիամին 
թագավորը կարևոր նախազգուշացում է տալիս 
իր ժողովրդին: Դուք երբևէ տեսե՞լ եք նշան, որը 
ձեզ ասել է «զգուշացեք»: (Օրինակ, նշանը կարող է 
զգուշացնել ձեզ բարձր լարում կրող լարերի, ընկած 
քարերի, վայրի կենդանիների կամ ուժեղ հոսանքի 
մասին:) Կարդացեք Մոսիա 2.32–33, 36–38, որ-
պեսզի բացահայտեք, թե ինչի մասին զգուշացրեց 
Բենիամին թագավորը իր ժողովրդին: (33 հատ-
վածում վայ բառը նշանակում է «վիշտ և թշվառու-
թյուն»:) Գրեք մի նախադասություն, նկարագրելով, 
թե ինչ կպատահի նրանց հետ, ովքեր դուրս են գա-
լիս «բաց ապստամբության` Աստծո դեմ» (հատված 
37) կամ ովքեր գիտակցաբար խախտում են Աստծո 
պատվիրանները:   
 

Կարդացեք հետևյալ հայտարարությունը. «Որոշ 
մարդիկ գիտակցաբար խախտում են Աստծո պատ-
վիրանները, մտածելով, թե կապաշխարեն հետա-
գայում, օրինակ տաճար գնալուց կամ միսիայում 
ծառայելուց առաջ: Նման մտածված մեղքը ծաղ-
րանք է Փրկչի Քավության նկատմամբ» (Երիտա-
սարդներին զորացնելու համար [գրքույկ, 2011], 29):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ 
Ա. Բեդնարը նշել է, որ շատ կարևոր է նկատելը, 
երբ մենք ինքներս մեզ ետ ենք քաշում Հոգուց.

«Մենք պետք է . . . ջանք գործադրենք, 
որպեսզի նկատենք, երբ մենք «[ինք-
ներս մեզ]ետ կքաշենք Տիրոջ Հոգուց 
. . .» (Մոսիա 2.36): . . .

Չափանիշը պարզ է: Եթե որևէ բան, 
որը մենք մտածում, տեսնում, լսում կամ անում ենք, 
հեռացնում է մեզ Սուրբ Հոգուց, ապա մենք պետք է 
դադարեցնենք այդ բանը մտածելը, տեսնելը, լսելը 
կամ անելը: Եթե այն, ինչը նախատեսված է զվար-
ճացնելու համար, օրինակ, հեռացնում է մեզ Սուրբ 
Հոգուց, ապա այդպիսի զվարճանքը հաստատ մեզ 
համար չէ: Քանի որ Հոգին չի կարող հանդուրժել 
այն, ինչը գռեհիկ է, կոպիտ կամ անպարկեշտ, 
ապա այսպիսի բաները հաստատ մեզ համար 
չեն: Քանի որ մենք հեռացնում ենք Տիրոջ Հոգին, 
երբ մենք ներգրավվում ենք այնպիսի բաների մեջ, 
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որոնցից մենք գիտենք, որ պետք է խուսափենք, 
ապա նման բաները հաստատ մեզ համար չեն» 
(“That We May Always Have His Spirit to Be with Us,” 
Ensign կամ Liahona, May 2006, 30):

Խորհեք, թե ինչ են մարդիկ կորցնում, երբեմն 
նույնիսկ առանց նկատելու դա, երբ իրենք իրենց 
ետ են քաշում Հոգուց: Կարդացեք Մոսիա 2.40–41 
և ներկայացրեք, թե Բենիամին թագավորն ինչ էր 
ուզում, որ մենք հասկանայինք և հիշեինք:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում.

 ա. Գրի առեք որոշ փորձառություններ, որոնք սովորեցրել են 
ձեզ, որ եթե դուք հնազանդվեք Տիրոջը, դուք կօրհնվեք և 
նյութապես, և հոգևորապես:

 բ. Ընտրեք ձեր կյանքի այն ոլորտը, որում դուք կցանկանա-
յիք ավելի հնազանդ լինել Աստծո պատվիրաններին: Գրեք 
նպատակ այդ ոլորտում կատարելագործվելու վերաբերյալ:

Սերտման սուրբ գրություն. Մոսիա 2.17
Կարդացեք Մատթեոս ԻԲ.36–40, ԻԵ.40 և Մոսիա 
2.17: Կազմեք սուրբ գրությունների ցանկ, շղթա 
կամ խմբեր` հղումներ կատարելով սուրբ գրության 
մեկ հատվածից մյուսին: Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության այս եղանակը կօգնի պարզա-
բանել իմաստը և մեծացնել հասկացողությունը:

Բացատրեք կապը այն հատվածների միջև, որոնք 
դուք նոր կապեցիք իրար:   
 

Խորհեք հետևյալ հարցերի վերաբերյալ.

• Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ ծառայել եք Աստծուն 
մեկ այլ անձնավորությանը ծառայելու միջոցով:

• Ի՞նչ հատուկ բաներ կարող եք անել նրանց 
համար, ովքեր ձեր շրջապատում են, որը Փրկիչը 
կաներ, եթե այստեղ լիներ:

 5. Մոսիա 2.17-ն անգիր սովորելուց հետո փորձեք 
գրել այն ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

օրագրում:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոնի Խոսքերը–Մոսիա 2 և ավար-
տեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 11. ՕՐ 2

Մոսիա 3
Նախաբան

Շարունակելով խոսել իր ժողովրդի հետ` Բենիա-
մին թագավորն ասաց նրանց, որ հրեշտակը խոսել 
է նրա հետ Հիսուս Քրիստոսի ծառայության մա-
սին: Բենիամին թագավորը վկայեց, որ առ Հիսուս 
Քրիստոսն ունեցած հավատքի և ապաշխարու-
թյան միջոցով նրանք, ովքեր մեղանչել են, կարող 
են փրկություն ստանալ: Նա նաև ուսուցանեց, որ 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով անհատը 
կարող է հաղթել բնական մարդուն` ենթարկվելով 
Սուրբ Հոգու հորդորներին: 

Մոսիա 3.1–10
Բենիամին թագավորը հայտնում է Քավության 
վերաբերյալ հրեշտակի խոսքերը.

Երբ դուք կարդաք Մոսիա 3, փնտրեք «մեծ ուրա-
խության ավետիքի» (Մոսիա 3.3) պատճառը: 

Կարդացեք Մոսիա 3.1–5 և փնտրեք, թե ինչ 
ասաց հրեշտակը Բենիամին թագավորին: Հրեշ-
տակը հայտարարեց, որ Բենիամին թագավորի 
ժողովուրդը պատճառ ուներ ուրախանալու և 
ուրախությամբ լցվելու: 

Ի՞նչ ուղերձ բերեց հրեշտակը, որը կարող էր ուրա-
խությամբ լցնել նեփիացիներին:   
 

Կարդացեք Մոսիա 3.5–10 և նշեք բառեր կամ 
արտահայտություններ Փրկչի և Նրա ծառայու-
թյան մասին, որոնք օգնում են ձեզ ավելի մեծ 

Նշեք, թե որքան ջուր դուք կլցնեիք 
բաժակի մեջ, եթե դուք պարզապես 

ցանկանայիք համտեսել:

Նշեք, թե որքան ջուր դուք կլցնեիք բա-
ժակի մեջ, եթե ցանկանայիք հագեցնել 

ձեր ծարավը:

Նշեք, թե ոքան ջուր դուք կլցնեիք 
բաժակի մեջ, եթե իմանայիք, որ ջուրը 

խորհրդանշում է երջանկություն:
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երախտագիտություն զգալ Փրկչի մահկանացու 
ծառայության համար:

 1. Ընտրեք ձեր նշած արտահայտություններից եր-
կուսը և գրեք բացատրություն ձեր սուրբ գրություն-

ների ուսումնասիրության օրագրում այն մասին, թե ինչ են 
դրանք ուսուցանում և ինչպես է դա օգնում ձեզ ավելի լավ 
հասկանալ և գնահատել Փրկչի ծառայությունը:

Մոսիա 3.5–10-ում ուսուցանվում են բազմաթիվ 
վարդապետություններ և սկզբունքներ: Դրանցից 
ամենակարևորներից մեկը սա է. Հիսուս Քրիս-
տոսը չարչարվեց, որպեսզի մենք կարողա-
նանք փրկվել մեր մեղքերից: Կարող եք գրել 
այս վարդապետությունը ձեր սուրբ գրություննե-
րում Մոսիա 3.7–9–ի կողքին:

Մոսիա 3.7–9-ը կարդալուց հետո կարդացեք 
Ղուկաս 22.44 և Վարդապետություն և Ուխտեր 
19.16–18: Ի՞նչ լրացուցիչ միտք է արտահայտվում 
Մոսիա 3–ում: Ինչպե՞ս է Մոսիա 3–ը օգնում մեզ 
գնահատել այն, ինչ պատահեց Փրկչի հետ: 

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջի հետևյալ հայտարարու-
թյունը Գեթսեմանիի պարտեզում Փրկչի տառա-
պանքների մասին. 

«Պարտեզում տարած Քրիստոսի 
տառապանքն անըմբռնելի է սահմա-
նափակ մտքի համար, թե՝ իր ուժգնու-
թյամբ, թե՝ նպատակով: . . . Նա 
տառապեց և հառաչեց այնպիսի բեռի 
տակ, որը ոչ մի ուրիշ էակ, ով ապրել է 

երկրի վրա, չի կարող նույնիսկ պատկերացնել 
որպես հավանական բան: Դա միայն ֆիզիկական 
ցավը կամ մտավոր տառապանքը չէր, որ ստիպեց 
նրան տանել նման չարչարանքներ, որ արյուն 
հոսեր ամեն ծակոտիից, այլ հոգևոր տառապանք 
էր հոգու, ինչպիսին միայն Աստված կարող էր 
տանել: . . . Տառապանքի այդ պահին Քրիստոսը 
հանդիպեց և հաղթահարեց բոլոր սոսկումներին, 
որ Սատանան` «այս աշխարհքի իշխանը» [Հովհան-
նես ԺԴ.30] կարող էր պատճառել: . . .

Որոշ առումով, որպես իրական և ահավոր իրա-
կանություն, չնայած մարդու համար անըմբռնելի, 
Փրկիչն Իր վրա վերցրեց մարդկության մեղքերի 
բեռը` սկսած Ադամից մինչև աշխարհի վերջը» 
(Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 613):

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագ-
րում գրեք փորձառության մասին, որն օգնել է ձեզ իմա-

նալ, որ Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչն է: Այս փորձառությունը 
հիշելը ինչպե՞ս է ուրախություն ավելացնում ձեր կյանքին:

Երբ դուք խորհում եք ձեր 
ունեցած հոգևոր փորձա-
ռությունների մասին, Սուրբ 
Հոգին կրկին վկայում է ձեզ 
ճշմարտությունների մասին, 
որոնք դուք սովորել եք: 
Ձեր օրագրում այս փորձա-
ռությունները գրի առնելը 
Տիրոջը ցույց է տալիս ձեր 
կյանքում Նրա ձեռքը հի-
շելու ձեր ցանկությունը և 
օգնում է ձեզ հիշել դրանք:

Փորձառությունները 
հիշելը

Մոսիա 3.11–27
Բենիամին թագավորը նկարագրում է, թե ինչպես 
հաղթել բնական մարդուն 
Մինչ Բենիամին թա-
գավորը շարունակեց 
ուսուցանել իր ժողովր-
դին, նա սովորեցրեց 
նրանց, թե ինչպես է 
Քավությունն օրհնում 
Աստծո զավակներին: 
Նա նաև ուսուցանեց, 
թե ինչպես մենք կարող 
ենք հաղթել բնական 
մարդուն և դառնալ 
Սրբեր Փրկչի Քավու-
թյան միջոցով:

Որպեսզի ավելի լավ 
հասկանանք, թե 
ինչպես է Քավությունը 
օրհնում Աստծո զա-
վակներին, կարդացեք 
հետևյալ սուրբ գրությունների հատվածները և 
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գրեք մարդկանց այն խմբի նկարագրությունը, 
որոնց մասին այդ հատվածը վկայում է, որ կօրհն-
վեն Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով.

• Մոսիա 3.11   
 

• Մոսիա 3.16   
 

Կարևոր է իմանալը, որ չնայած Հիսուս Քրիստոսը 
քավել է նրանց մեղքերը, ովքեր չգիտեն ավետա-
րանը, նրանք, ովքեր մահանում են անտեղյակու-
թյան մեջ, այնուամենայնիվ, պետք է ապաշխարեն 
և հավատք գործադրեն առ Հիսուս Քրիստոսը 
հոգևոր աշխարհում, որպեսզի փրկվեն (տես ՎևՈՒ 
131.6, 138.31–34): Տերը նաև հայտնել է, որ երեխա-
ները Աստծո աչքում անմեղ են ծնվում և որ Սատա-
նան չունի նրանց գայթակղելու զորություն: Մինչ 
նրանց պատասխանատու դառնալը ութ տարեկան 
հասակում, փոքր երեխաները փրկված են Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության միջոցով` առանց ապաշ-
խարելու կամ մկրտվելու անհրաժեշտության (տես 
Մորոնի 8.8–15, ՎևՈՒ 29.46–47, 137.10):

Մենք պետք է գործենք համաձայն Հիսուս Քրիս-
տոսի ավետարանի վերաբերյալ ունեցած մեր 
գիտելիքի: Կարդացեք Մոսիա 3.12–13 և ընդգծեք 
բառեր և արտահայտություններ, որոնք ուսուցանում 
են, որ մենք կարող ենք փրկվել մեր մեղքերից և 
ուրախանալ, երբ մենք հավատք ենք գործադ-
րում առ Հիսուս Քրիստոսը և ապաշխարում:

Վերհիշեք այն բաժակը, որը լցված էր «երջանկու-
թյամբ»: Հիշեք հրեշտակի խոսքերը, որոնք հայ-
տարարում էին, որ ուրախությունը գալիս է Փրկչի 
առաքելությունը և Քավությունը հասկանալուց 
(տես Մոսիա 3.4–5): Սրա հակառակ իրավիճակը 
հասկանալու համար կարդացեք Մոսիա 3.24–27: 
Ընդգծեք, թե դատաստանի օրը ինչ կխմեն նրանք, 
ովքեր չեն ընտրում ապաշխարելը: 

Ի՞նչ կպատահի նրանց հետ, ովքեր ընտրում են 
հավատք չգործադրել առ Հիսուս Քրիստոսը և չեն 
ապաշխարում:   
 

Իր ժողովրդին Փրկչի Քավության և ապաշխարելու 
ու Փրկչին հավատալու անհրաժեշտության մասին 
ուսուցանելուց հետո Բենիամին թագավորը սովո-
րեցրեց, թե ինչպես հանել իրենց էության մեղավոր 
մասը և դառնալ Սրբեր Քավության միջոցով:

Կարդացեք Մոսիա 3.19 և ներկայացրեք ցան-
կացած բառ կամ արտահայտություն, որը դուք 
չեք հասկանում: Ձեր սուրբ գրություններում այս 
հատվածի կողքին երեք սահմանումներ գրելը 
կարող է օգտակար լինել: «Բնական մարդը» մի 
անձնավորություն է, ով ընտրում է ներգործվել 

մարմնի կրքերի, ցանկությունների և հակումների 
կողմից, և ոչ թե Սուրբ Հոգու հուշումներից: «Են-
թարկվել» նշանակում է հնազանդվել ինչ-որ մեկին 
կամ ինչ-որ մի բանի: «Հորդորները» համոզիչ կամ 
սիրալիր հրավերներ են: Մոսիա 3.19-ը սերտման 
սուրբ գրության հատված է: Դուք կարող եք նշել 
այն առանձնակի ձևով, որպեսզի կարողանաք 
գտնել այն ապագայում:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք «Հանել 
բնական մարդուն» վերնագիրը: Այս վերնագրի տակ 

կազմեք մի ցանկ, թե ինչ է ուսուցանում Մոսիա 3.19–ը, որ 
մենք պետք է անենք, որ հաղթենք «բնական մարդուն»: 
Շրջանի մեջ առեք մի գործողություն, որը, ձեր կարծիքով, 
ամենակարևորն է, որի վրա պետք է աշխատեք հիմա: Կազ-
մեք այս գործողությունը կիրառելու ծրագիր: 

Մոսիա 3.19-ի ուսուցանած սկզբունքներից մեկն 
այն է, որ եթե մենք ենթարկվենք Սուրբ Հոգու 
հորդորներին, մենք կարող ենք հաղթել բնական 
մարդուն Քրիստոսի Քավության միջոցով:

Ձեր իսկ բառերով ասեք, թե ի՞նչ է նշանակում են-
թարկվել «Սուրբ Հոգու հորդորներին»:   
 

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելի հետևյալ հայտարարու-
թյունը բնական մարդուն հանելու մասին. «Անձնա-
կան արդարությունը, երկրպագությունը, աղոթքը 
և սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը շատ 
կարևոր են «բնական մարդուն» (Մոսիա 3.19) 
հանելու համար» (“The Tugs and Pulls of the World,” 
Ensign, Nov. 2000, 36):

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ 

եղանակներով եք դուք փորձում ենթարկվել Սուրբ Հոգու հոր-
դորներին ձեր կյանքում: 

 5. Ի՞նչ կարող եք դուք անել, որպեսզի ավելի լիար-
ժեք ձևով ենթարկվեք «Սուրբ Հոգու հորդորներին» ձեր 

իսկ կյանքում: Դուք կարող եք աշխատել հատկանիշներից 
մեկի վրա, որն օգնում է մեզ դառնալ երեխայի նման, որ 
թվարկված են Մոսիա 3.19-ում, օրինակ` դառնալ ավելի են-
թարկվող, հեզ, խոնարհ, համբերատար, սիրով լի կամ հո-
ժար` ենթարկվելու բոլոր բաներին, որոնք Տերը «հարմար է 
տեսնում բերել» ձեզ վրա:

 6. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք որոշ խո-
չընդոտներ ձեր կյանքից, որոնք ձեզ հեռու են պահում 

Հոգու հորդորներին ենթարկվելուց:

Սերտման սուրբ գրություն. Մոսիա 3.19

 7. Մոսիա 3.19-ը հիշելու կամ անգիր սովորելու հա-
մար դուք կարող եք այն ամբողջությամբ կարդալ երեք 

անգամ: Կրկնությունը կօգնի ձեզ ծանոթանալ հատվածի 
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բովանդակությանը: Սա անելուց հետո փորձեք գրել հատվա-
ծից կամ հատվածի մտքերից որքան որ կարող եք ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում` առանց ձեր 
սուրբ գրությունների օգնության: Փորձեք բարձրաձայն 
կրկնել հատվածը մի քանի անգամ, երբ քայլում եք, մարզ-
վում եք կամ պատրաստվում եք քնելու: Մի քանի օր շարու-
նակ սա անելը կարող է օգնել ձեզ անգիր սովորել և հիշել 
այս հատվածի կարևոր սկզբունքները:

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 3 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 11. ՕՐ 3

Մոսիա 4
Նախաբան

Բենիամին թագավորի ուսմունքները շատ մեծ 
ազդեցություն են ունեցել այն մարդկանց վրա, 
ովքեր լսել են նրան: Այս մարդիկ հավատացին 
Քավությանը, ապաշխարեցին և թողություն ստա-
ցան իրենց մեղքերի համար: Բենիամին թագա-
վորն այնուհետև ուսուցանեց նրանց, թե ինչ պետք 
է նրանք անեին, որ պահպանեին իրենց մեղքերի 
թողությունը: Նա հայտարարեց, որ մենք նման ենք 
մուրացկանների, քանզի մեր փրկությունը լիովին 
կախված է Աստծուց: Բենիամին թագավորը նա-
խազգուշացրեց, որ մենք պետք է միշտ հսկենք մեր 
մտքերը, գործերը և արարքները:

Մոսիա 4.1–8
Բազմությունը լցվում է Հոգով և ստանում թողություն 
մեղքերին
Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերներից մեկը հարց-
նում է. Ինչպե՞ս ես կարող եմ իմանալ, թե արդյոք 
ինձ ներվել է որոշակի մեղք: Ինչպե՞ս դուք կպա-
տասխանեիք:

Ուսումնասիրեք Մոսիա 4.1–3 և փնտրեք մտքեր, 
որոնք կօգնեն ձեզ պատասխանել ձեր ընկերոջ 
հարցին: Գրեք, թե ինչպես դուք կարող եք պա-
տասխանել.   
 

Այս հատվածներում ուսուցանված սկզբունքներից 
մեկը սա է. Երբ մենք հավատք ենք գործադրում 

առ Հիսուս Քրիստոսը և անկեղծորեն ապաշ-
խարում ենք, մենք թողություն ենք ստանում 
մեր մեղքերին: Նման ապաշխարությունը կարևոր 
տարր է հանդիսանում ուրախություն և խղճմտանքի 
խաղաղություն ձեռք բերելու համար:

Սովորաբար, երբ մեկը մեզ հարց է տալիս, մենք 
ուզում ենք տալ պատասխանը: Այս անգամ, երբ 
դուք մտածում եք, թե ինչպես պատասխանել ձեր 
ընկերոջ հարցին, խորհեք, թե ինչպես դուք կարող 
եք պատասխանել հարցին հարցով: Խորհեք Մո-
սիա 4.1–3–ի և Յոթանասունի պատվավոր անդամ 
Երեց Ֆ. Բըրթն Հովարդի հետևյալ հայտարարու-
թյան մասին. «Երբ դուք լիարժեք ձևով ապաշխա-
րում եք, դուք զգում եք ներքին խաղաղություն: 
Ինչ-որ ձևով դուք իմանում եք, որ ներված եք, քանի 
որ բեռը, որը դուք կրել եք այնքան երկար ժամա-
նակ, հանկարծակի անհայտանում է ձեր կյանքից: 
Այն այլևս չկա և դուք գիտեք, որ այն այլևս չկա» 
(“Repentance,” Ensign, May 1983, 59):

Մտածեք, թե ինչ հարց կարող եք տալ ձեր ըն-
կերոջը, որպեսզի օգնեք նրան բացահայտել, թե 
ինչպես մենք կարող ենք իմանալ, թե արդյոք 
մենք ներվել ենք:

Մոսիա 4.1–3-ից երկու տերմիններ հասկանալը 
կարող է օգտակար լինել, մինչ դուք մտածում եք 
այն հարցի շուրջ, որը պիտի տաք: Մեր «մարմ-
նական վիճակում» մեզ տեսնելը նշանակում է 
ընդունել մեր ընկած կամ աշխարհիկ վիճակը: 
Որպես «նույնիսկ ավելի չնչին, քան հողի փոշին» 
մեզ տեսնելը նշանակում է, որ հողի փոշին հնա-
զանդվում է Աստծո հրամաններին (տես Հելաման 
12.7–8), սակայն Աստծո զավակները միշտ չէ, որ 
հնազանդվում են Նրա հրամաններին: 

Ձեր ընկերոջ հարցին հարցով պատասխանելու 
օրինակը կարող է լինել հետևյալը. Դուք զգո՞ւմ եք 
խղճմտանքի խաղաղություն, երբ դուք մտածում եք 
ձեր մեղքից ապաշխարելու մասին: Դուք լցվե՞լ եք 
ուրախությամբ: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Բենիամին թագավորի մարդիկ ներվել էին «արտասովոր 
հավատքի շնորհիվ, որը նրանք ունեին Հիսուս Քրիստոսում» 
(Մոսիա 4.3): Մոսիա 4.1–2-ում արձանագրված ո՞ր արարք-
ներն են ցուցադրել նրանց հավատքը: Ի՞նչ վերաբերմունք և 
զգացմունքներ դուք պետք է ունենաք, որոնք նման կլինեն 
Մոսիայի ժողովրդի ապրած զգացմունքներին: 

 բ. Ինչպե՞ս դուք կարող եք հավատք կիրառել առ Հիսուս 
Քրիստոսը, երբ թողություն եք փնտրում ձեր մեղքերին: 

Իր ժողովրդի ապաշխարության մասին վկայող 
վերաբերմունքին ականատես լինելուց հետո 
Բենիամին թագավորն ուսուցանեց նրանց որոշ 
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բաներ, որ նրանք պետք է անեին փրկություն ձեռք 
բերելու համար: Երբ դուք կարդաք Մոսիա 4.4–8, 
փնտրեք, թե ինչ պետք է մենք անենք, որ փրկու-
թյուն ստանանք:

Բացատրեք կամ բերեք օրինակներ, թե ինչպես եք 
դուք փորձում անել այն բաները, որոնք նկարագ-
րել է Բենիամին թագավորը.

«Դնել [ձեր] վստահությունը Տիրոջ վրա».   
 

«Ջանասեր լինել նրա պատվիրանները պահելիս».   
 

«Շարունակել հավատքով, մինչև իսկ [ձեր] կյանքի 
վերջը».   
 

Մոսիա 4.9-30
Բենիամին թագավորն ուսուցանում է, թե ինչպես ձեռք 
բերել մեղքերի թողություն
Երբ նեփիացիները թողություն ստացան իրենց 
մեղքերից, Բենիամին թագավորն ուսուցանեց 
նրանց, թե ինչպես պահպանել այդ մաքուր 
և անարատ վիճակը: Ուսումնասիրեք Մոսիա 
4.9–11, 26, 28, 30, փնտրելով, թե ինչին մենք պետք 
է հավատանք և ինչ պետք է անենք, որպեսզի 
պահպանենք մեր մեղքերի թողությունը: Հետևյալ 
աղյուսակում գրեք այն, ինչ դուք բացահայտել եք.

Պահպանել մեղքերի թողությունը

Հավատալ Գործել

Բենիամին թագավորը շատ բաներ ուսուցանեց 
իր ժողովրդին, որոնք գրված են Մոսիա 4.9–30-
ում, սակայն նրա ուսուցանած ամենակարևոր 
սկզբունքներից մեկը հետևյալն է. Եթե մենք խո-
նարհեցնում ենք մեզ Աստծո առաջ և ձգտում 
ենք զարգացնել Քրիստոսանման հատկանիշ-
ներ, մենք կարող ենք պահպանել մեր մեղ-
քերի թողությունը:

 2. Բենիամին թագավորն ուսուցանել է, որ մենք 
պետք է «հավատանք Աստծուն» (Մոսիա 4.9) և միշտ 

հիշենք «Աստծո մեծությունը» (Մոսիա 4.11): Ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության օրագրում նկարագրեք, թե ինչ 
փորձառություն եք ունեցել դուք կամ մեկը, ում դուք ճանա-
չում եք, որն օգնել է ձեզ գիտակցել, որ Աստված իրական է, 
որ Նա զորեղ է և որ Նա սիրում է ձեզ: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է 
կարևոր, որ մենք հասկանանք և հիշենք Աստծո ուժը, 

բարությունը և սերը: Երբ դուք հիշում եք այս բաները, ինչ-
պե՞ս են դրանք ազդում ձեր կյանքի վրա: 

Բենիամին թագավորը նկարագրեց այն մարդ-
կանց գործողությունները, ովքեր փորձում են 
պահպանել իրենց մեղքերի թողությունը: Ուսում-
նասիրեք Մոսիա 4.12–16, որպեսզի սովորեք որոշ 
գործողություններ, որոնք ներկայացրել է Բենիա-
մին թագավորը: (Սատարել բառը Մոսիա 4.16 
-ում նշանակում է օգնություն կամ աջակցություն 
ցուցաբերել կարիքի պահին:)

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք այն մասին, թե ինչպես են Բենիամին 

թագավորի կողմից նկարագրված գործողությունները ցույց 
տալիս, որ մարդը ձգտում է պահպանել իր մեղքերի թողու-
թյունը: Կարո՞ղ եք գրել մի քանի այլ գործողություններ, որոնք 
ցույց կտան, որ մարդը ձգտում է պահպանել մեղքերի թողու-
թյունը: Գրեք մեկ կամ ավելի միջոցներ, որոնց օգնությամբ 
դուք սատարել եք կարիքի մեջ գտնվողներին:

Բենիամին թագավորը մեզանից յուրաքանչյուրին 
համեմատել է մուրացկանի հետ, քանի որ մեզա-
նից յուրաքանչյուրն ամբողջությամբ կախում ունի 
Աստծուց մեր ունեցած ամեն բանի համար: Այս 
այլաբանությունը կարող է օգնել մեզ գնահատել 
օրհնությունները, որոնք մենք ստացել ենք Տիրո-
ջից: Կարդացեք Մոսիա 4.19–21, փնտրելով, թե 
ինչպես է մեզանից յուրաքանչյուրը մուրացկան 
հանդիսանում Աստծո աչքում:

Մտածեք Աստծուց ունեցած ձեր կախվածության 
մասին: Ո՞րն է այն օրհնությունը, որի համար դուք 
կարող եք շնորհակալություն հայտնել Երկնային 
Հորն այս պահին:

Սովորեցնելուց հետո, որ մենք մշտապես ունենք 
Աստծո օգնության կարիքը, Բենիամին թագավորը 
խնդրեց մեզ մտածել այն մասին, թե ինչպես մենք 
պետք է վերաբերվենք նրանց, ովքեր օգնություն 
են խնդրում մեզանից: Ուսումնասիրեք Մոսիա 
4.26–27, փնտրելով, թե ինչպես մենք պետք է վերա-
բերվենք կարիքի մեջ գտնվողներին:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցի ձեր պատասխանը. 

Մոսիա 4-ում Բենիամին թագավորի ուսմունքները հիշելը ինչ-
պե՞ս կարող է օգնել ձեզ լինել ավելի կարեկցող հոգևոր կամ 
նյութական կարիքներ ունեցողների հանդեպ:

 5. Մի պահ տրամադրեք այսօր ուսումնասիրած 
սուրբ գրությունների մասին խորհելու համար: Դուք 

զգացե՞լ եք տպավորություն Սուրբ Հոգու կողմից այն մասին, 
թե ինչ պետք է դուք անեք` հենվելով Բենիամին թագավորի 
ուսմունքներից սովորածի վրա: Այս տպավորությունը գրեք 
ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: 

Հիշեք, որ Տերը շատ մեծ սեր ունի ձեր հանդեպ: 
Երբ դուք ապաշխարեք ցանկացած սխալ արարքի 

Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ռիչարդ 
Գ. Սքոթը խրախուսել է մեզ 
գրի առնել մեր ստացած 
տպավորությունները. 
«Ապահով մի տեղում գրեք 
այն կարևոր բաները, որ 
սովորում եք Հոգուց: Դուք 
կտեսնեք, որ երբ գրեք 
թանկարժեք տպավորու-
թյունները, հաճախ ավելին 
կգան: Նաև ձեր ձեռք բերած 
գիտելիքը մատչելի կլինի 
ձեր կյանքի ընթացքում: 
Միշտ, գիշեր, թե ցերեկ, 
որտեղ էլ լինեք, ինչ էլ որ 
անեք, փնտրեք ճանաչել և 
արձագանքել Հոգու առաջ-
նորդությանը» (“To Acquire 
Knowledge and the Strength 
to Use It Wisely,” Ensign, June 
2002, 32):

Ձեր ստացած 
տպավորությունները 
գրի առնելը
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բարությունը և սերը: Երբ դուք հիշում եք այս բաները, ինչ-
պե՞ս են դրանք ազդում ձեր կյանքի վրա: 

Բենիամին թագավորը նկարագրեց այն մարդ-
կանց գործողությունները, ովքեր փորձում են 
պահպանել իրենց մեղքերի թողությունը: Ուսում-
նասիրեք Մոսիա 4.12–16, որպեսզի սովորեք որոշ 
գործողություններ, որոնք ներկայացրել է Բենիա-
մին թագավորը: (Սատարել բառը Մոսիա 4.16 
-ում նշանակում է օգնություն կամ աջակցություն 
ցուցաբերել կարիքի պահին:)

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք այն մասին, թե ինչպես են Բենիամին 

թագավորի կողմից նկարագրված գործողությունները ցույց 
տալիս, որ մարդը ձգտում է պահպանել իր մեղքերի թողու-
թյունը: Կարո՞ղ եք գրել մի քանի այլ գործողություններ, որոնք 
ցույց կտան, որ մարդը ձգտում է պահպանել մեղքերի թողու-
թյունը: Գրեք մեկ կամ ավելի միջոցներ, որոնց օգնությամբ 
դուք սատարել եք կարիքի մեջ գտնվողներին:

Բենիամին թագավորը մեզանից յուրաքանչյուրին 
համեմատել է մուրացկանի հետ, քանի որ մեզա-
նից յուրաքանչյուրն ամբողջությամբ կախում ունի 
Աստծուց մեր ունեցած ամեն բանի համար: Այս 
այլաբանությունը կարող է օգնել մեզ գնահատել 
օրհնությունները, որոնք մենք ստացել ենք Տիրո-
ջից: Կարդացեք Մոսիա 4.19–21, փնտրելով, թե 
ինչպես է մեզանից յուրաքանչյուրը մուրացկան 
հանդիսանում Աստծո աչքում:

Մտածեք Աստծուց ունեցած ձեր կախվածության 
մասին: Ո՞րն է այն օրհնությունը, որի համար դուք 
կարող եք շնորհակալություն հայտնել Երկնային 
Հորն այս պահին:

Սովորեցնելուց հետո, որ մենք մշտապես ունենք 
Աստծո օգնության կարիքը, Բենիամին թագավորը 
խնդրեց մեզ մտածել այն մասին, թե ինչպես մենք 
պետք է վերաբերվենք նրանց, ովքեր օգնություն 
են խնդրում մեզանից: Ուսումնասիրեք Մոսիա 
4.26–27, փնտրելով, թե ինչպես մենք պետք է վերա-
բերվենք կարիքի մեջ գտնվողներին:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցի ձեր պատասխանը. 

Մոսիա 4-ում Բենիամին թագավորի ուսմունքները հիշելը ինչ-
պե՞ս կարող է օգնել ձեզ լինել ավելի կարեկցող հոգևոր կամ 
նյութական կարիքներ ունեցողների հանդեպ:

 5. Մի պահ տրամադրեք այսօր ուսումնասիրած 
սուրբ գրությունների մասին խորհելու համար: Դուք 

զգացե՞լ եք տպավորություն Սուրբ Հոգու կողմից այն մասին, 
թե ինչ պետք է դուք անեք` հենվելով Բենիամին թագավորի 
ուսմունքներից սովորածի վրա: Այս տպավորությունը գրեք 
ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: 

Հիշեք, որ Տերը շատ մեծ սեր ունի ձեր հանդեպ: 
Երբ դուք ապաշխարեք ցանկացած սխալ արարքի 

Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ռիչարդ 
Գ. Սքոթը խրախուսել է մեզ 
գրի առնել մեր ստացած 
տպավորությունները. 
«Ապահով մի տեղում գրեք 
այն կարևոր բաները, որ 
սովորում եք Հոգուց: Դուք 
կտեսնեք, որ երբ գրեք 
թանկարժեք տպավորու-
թյունները, հաճախ ավելին 
կգան: Նաև ձեր ձեռք բերած 
գիտելիքը մատչելի կլինի 
ձեր կյանքի ընթացքում: 
Միշտ, գիշեր, թե ցերեկ, 
որտեղ էլ լինեք, ինչ էլ որ 
անեք, փնտրեք ճանաչել և 
արձագանքել Հոգու առաջ-
նորդությանը» (“To Acquire 
Knowledge and the Strength 
to Use It Wisely,” Ensign, June 
2002, 32):

Ձեր ստացած 
տպավորությունները 
գրի առնելը

համար և անեք լավագույնը Փրկչի օրինակին 
հետևելու համար, դուք կարող եք պահպանել ձեր 
մեղքերի թողությունը:

Սերտման սուրբ գրություն. Մոսիա 4.30
Բարձրաձայն կարդացեք Մոսիա 4.30: Ի՞նչ կապ կա 
ձեր մտքերի, ձեր խոսքերի և ձեր արարքների միջև:

Նախագահ Էզրա 
Թավտ Բենսոնը նկա-
րագրել է այս կապը. 
«Ունեցեք մաքուր 
մտքեր: Նրանք, ովքեր 
ունեն մաքուր մտքեր, 
չեն գործում անպար-
կեշտ արարքներ: Դուք 
Աստծո առաջ ոչ միայն 
պատասխանատու 
եք ձեր արարքների, 
այլ նաև ձեր մտքերը 
կառավարելու համար: 
Հին ասացվածքը շա-
րունակում է ճշմարիտ 
լինել, որ դուք ցանում 
եք մտքեր և հնձում 
եք արարքներ, դուք 
ցանում եք արարքներ 
և հնձում եք սովորու-
թյուններ, դուք ցանում 
եք սովորություններ և 
հնձում եք բնավորու-
թյուն, և ձեր բնավորու-
թյունն է որոշում ձեր 
հավերժական ճա-
կատագիրը: «Մարդն 
այնպիսին է, ինչպես 

մտածում է» (տես Առակաց ԻԳ.7:) » (Conference 
Report, Oct. 1964, 60):

Մտքեր

Խոսքեր

Արարքներ

 6. Երբ դուք սովորեք կառավարել ձեր մտքերը, դուք 
կհնձեք ձեր խոսքերում և արարքներում ավելի Քրիս-

տոսանման լինելու օրհնությունը: Ձեր սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության օրագրում գրեք մեկ կամ ավելի եղանակ-
ներ, որոնցով դուք կարող եք կառավարել ձեր մտքերը և 
դարձնել դրանք ավելի Քրիստոսանման:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 4 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 11. ՕՐ 4

Մոսիա 5–6
Նախաբան

Մոսիա 5-ում ավարտվում է իր ժողովրդին ուղղ-
ված Բենիամին թագավորի ուղերձը, որը սկսվել 
էր Մոսիա 2–ում: Որպես Բենիամին թագավորի 
խոսքերին հավատալու արդյունք, մարդիկ ունե-
ցան սրտի մեծ փոփոխություն: Նրանք ուխտի մեջ 
մտան Աստծո հետ և իրենց վրա վերցրեցին Հիսուս 
Քրիստոսի անունը: Ինչպես գրված է Մոսիա 6–ում, 
Բենիամին թագավորը փոխանցեց իր թագավո-
րությունում կառավարելու իշխանությունը իր որդի 
Մոսիային, և Մոսիան կառավարեց արդարու-
թյամբ` հետևելով իր հոր օրինակին: 

Մոսիա 5.1–4
Բենիամին թագավորի ժողովրդի մեջ մեծ 
փոփոխություն է առաջանում
Մտածեք հետևյալ հարցերի մասին. Դուք երբևէ 
ցանկացե՞լ եք որևէ բան փոխել ձեր մեջ: Ի՞նչ եք 
դուք արել դրա համար:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ 
Ա. Բեդնարը նկարագրել է մեզանից յուրաքան-
չյուրի կյանքում մեծ փոփոխության անհրաժեշտու-
թյունը. «Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի էությունը 
պահանջում է հիմնավոր և մշտական փոփոխու-
թյուն մեր իսկ էության մեջ, որը հնարավոր է, եթե 
մենք վստահում ենք «Սուրբ Մեսիայի արժանիք-
ներին, ողորմածությանը և շնորհին» (2 Նեփի 2.8): 
Երբ մենք որոշում ենք հետևել Վարդապետին, 
մենք որոշում ենք փոխվել` հոգեպես վերածնվել» 
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(«Դուք պետք է վերստին ծնվեք», Ensign կամ Լիա-
հոնա, մայիս 2007, 20):

Դուք կարող եք ձեր սուրբ գրություններում գրել հե-
տևյալ արտահայտությունը Մոսիա 5.2–ի կողքին. 
«Երբ մենք ընտրում ենք հետևել Վարդապետին, 
մենք ընտրում ենք փոխվել»:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ եղանակներով ենք մենք 
ընտրում փոխվել, երբ որոշում ենք հետևել Հիսուս 
Քրիստոսին:   
 

Կարդացեք Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի 
հետևյալ հայտարարությունը. «Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը պարփակում է 
ավելին, քան մեղքերից և մեր կյանքի 
վատ ազդեցություններից խուսափելը, 
դրանք հաղթահարելը և դրանցից 

մաքրվելը: Այն հիմնականում պահանջում է անել 
լավը, լինել լավը և դառնալ ավելի լավը: . . . Որ-
պեսզի մեր սրտերը փոխվեն Սուրբ Հոգու միջոցով և 
«մենք այլևս հակված չլինենք գործելու չարիք, այլ 
շարունակ գործենք բարիք» (Մոսիա 5.2), ինչպես 
արեցին Բենիամին թագավորի ժողովուրդը, մենք 
պետք է վերցնենք ուխտի պատասխանատվություն: 
Այս զորեղ փոփոխությունը պարզապես ավելի շատ 
աշխատելու կամ անձնական ավելի խիստ կարգա-
պահություն ձևավորելու արդյունք չէ: Դա մեր 
ցանկությունների, մեր միտումների և մեր էության 
հիմնովին փոխվելու հետևանք է, որը հնարավոր է 
դառնում Տեր Քրիստոսի Քավության շնորհիվ: Մեր 
հոգևոր նպատակն է՝ հաղթահարել և մեղքը, և 
մեղքի ցանկությունը» («Սուրբ ձեռքեր և անարատ 
սիրտ», Լիահոնա, նոյեմբեր 2007, 81–82):

 1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ունենալ «զորեղ փոփո-
խություն» ձեր սրտում (Մոսիա 5.2):

 բ. Երբ մենք ընտրում ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսին, ինչո՞ւ 
մենք պետք է փոխենք մեր հակվածությունները, և ոչ միայն 
մեր վարքագիծը:

 գ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն 
անհրաժեշտ, որպեսզի մեր մեջ փոփոխություն առաջ գա: 

Ուսումնասիրք Մոսիա 5.2, 4, փնտրելով, թե ինչ 
արեցին մարդիկ, որը թույլ տվեց, որ սրտի մեծ 
փոփոխություն առաջ գար նրանց մեջ: Դուք կարող 
եք նշել այս բաները ձեր սուրբ գրություններում: 
Հիշեք, որ Բենիամին թագավորի խոսքերը Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության զորության մասին էին, և 
մարդիկ մեծ հավատք ունեին առ այս խոսքերը:

Սկզբունքներից մեկը, որ մենք սովորում ենք այս 
հատվածներից, սա է. Երբ մենք հավատք ենք 

գործադրում առ Հիսուս Քրիստոսը, մենք կա-
րող ենք սրտի մեծ փոփոխություն ունենալ:

 2. Հիմնվելով Մոսիա 5.1–4–ի ձեր ուսումնասիրության 
և վերևում տրված սկզբունքի վրա` ձեր սուրբ գրու-

թյուններում գրեք, թե ինչ կարող եք դուք անել Փրկչի հանդեպ 
ավելի մեծ հավատք գործադրելու համար: Ի՞նչ յուրահատուկ 
բաներ դուք կարող եք անել այսօրվանից սկսած, որ գործադ-
րեք ավելի մեծ հավատք, որպեսզի կարողանաք ձեր կյանքում 
խրախուսել և պահպանել սրտի մեծ փոփոխությունը: 

Մոսիա 5.5–15
Բենիամին թագավորի ժողովուրդը ուխտի մեջ է մտնում 
Աստծո հետ և նրանց նոր անուն է տրվում: 
Այն բանից հետո, երբ Բենիամին թագավորի 
մարդիկ սրտի մեծ փոփոխություն ունեցան, 
նրանք ցանկացան ուխտի մեջ մտնել Տիրոջ հետ: 
Ներկայացրեք բառեր կամ արտահայտություններ 
Մոսիա 5.5–ում, որոնք ցուց են տալիս պարտա-
վորվածության աստիճանը, որը Բենիամին թա-
գավորի ժողովուրդը զգում էին ուխտեր կապելու 
և պահելու առնչությամբ:

Երբ մենք ուխտեր ենք կապում Աստծո հետ, Նա 
է որոշում ուխտերի պայմանները, և մենք համա-
ձայնվում ենք պայմանների հետ: Ապա Աստված 
մեզ խոստանում է որոշակի օրհնություններ մեր 
հնազանդության համար (տես ՎևՈՒ 82.10): Ուխ-
տեր կապելը ուղիներից մեկն է, որով մենք Տիրոջը 
ցույց ենք տալիս, որ նրան ծառայելու մեր ցանկու-
թյուններն անկեղծ են:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Մոսիա 5.5-ի ո՞ր արտահայտություններն են ձեզ հիշեց-
նում այն խոստումների մասին, որոնք մենք նորոգում ենք 
ամեն անգամ հաղորդությունից ճաշակելիս: 

 բ. Ձեր կարծիքով, ուխտեր կապելը և պահելը ինչպե՞ս են 
ձեզ օգնում պահպանել «սրտի մեծ փոփոխություն»:

Կրկին անդրադարձեք Մոսիա 1.11–12-ին: Իր 
ժողովրդին հավաքելու Բենիամին թագավորի 
նպատակներից մեկն էր նրանց անուն տալը: Կար-
դացեք Մոսիա 5.6–7 և նշեք անունը, որը Բենիա-
մին թագավորը տվեց իր ժողովրդին այն բանից 
հետո, երբ նրանք ուխտ կապեցին Տիրոջ հետ:

Այս հատվածները ուսուցանում են հետևյալ 
սկզբունքը. Մենք վերցնում ենք մեզ վրա Հի-
սուս Քրիստոսի անունը սրբազան ուխտերի 
միջոցով: Կարդացեք Մոսիա 5.8–14 և փնտրեք, 
թե ինչու է կարևոր մեզ համար վերցնել Հիսուս 
Քրիստոսի անունը մեզ վրա:
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Որո՞նք են մեր սրտի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունը 
գրված ունենալու օրհնությունները:   
 

Ի՞նչը կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ անունը 
«ջնջվի» ձեր կամ ինչ-որ մեկի սրտից:   
 

Կարդացեք Մոսիա 5.15 և փնտրեք խոստումները, 
որոնք Տերը տալիս է նրանց, ովքեր պահում են 
իրենց ուխտերը:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչպես եք ձեզ զգում, երբ մտա-

ծում եք այն մասին, որ Հիսուս Քրիստոսի անունն ունեք գրված 
ձեր սրտում: Գրեք մեկ կամ ավելի պատճառներ, թե ինչու եք 
դուք ուզում պահել այդ անունը և երբեք չկորցնել այն:

Մոսիա 6.1–7
Մոսիան սկսում է իր կառավարումը որպես թագավոր
Կարդացեք Մոսիա 6.3 և գտեք, թե ինչ արեց Բե-
նիամին թագավորը նախքան նա ազատ արձակեց 
բազմությանը:

Ի՞նչ արեց Բենիամին թագավորը, որ օգներ իր 
ժողովրդին հիշել իրենց կապած ուխտերը:   
 

 5. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչպես են քահանայության ղեկա-

վարները և ուսուցիչները օգնում ձեզ պահել ձեր ուխտերը:

Բենիամին թագավորը մահացավ իր ելույթից երեք 
տարի անց: Կարդացեք Մոսիա 6.6–7 և փնտրեք, 
թե ինչպես Մոսիա թագավորը որպես արդար 
մարդ հետևեց իր հոր օրինակին: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 5-6 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 12. ՕՐ 1

Մոսիա 7–8
Նախաբան

Մոսիա թագավորը Բենիամին թագավորի որդին 
էր, ով Մորմոնի Գրքում նշված առաջին Մոսիայի 
որդին էր: Մոսիայի թագավոր դառնալուց մոտա-
վորապես 80 տարի առաջ Զենիֆ անունով մի 
մարդ Զարահեմլայից առաջնորդել էր մի խումբ 
նեփիացիների, որ վերադառնային Նեփիի երկրում 
ապրելու (տես Օմնի 1.27–30): Մոսիա 7 բացատ-
րում է, որ Մոսիա թագավորը թույլատրել էր Ամմոն 
անունով «մի ուժեղ և զորեղ մարդու» (Մոսիա 7.3) 
և մի փոքր խմբի, որ ճամփորդեին դեպի Նեփիի 
երկիրը (երբեմն կոչվում է Նեփի-Լեքիի երկիր) և 
պարզեին Զենիֆի խմբի ճակատագիրը: Ամմոնը 
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հայտնաբերեց Զենիֆի մարդկանց հետնորդնե-
րին, ովքեր այժմ առաջնորդվում էին Զենիֆի թոռ 
Լիմքիի կողմից: Ամմոնի գալը հույս բերեց Լիմքիին 
և նրա ժողովրդին, ովքեր իրենց անօրինություն-
ների պատճառով գերության էին բերվել լամա-
նացիների կողմից: Ավելի վաղ, մինչ փորձում էին 
գտնել Զարահեմլան և օգնություն խնդրել, Լիմքիի 
ժողովրդից մի խումբ գտել էին 24 ոսկե թիթեղներ, 
որոնց վրա փորագրություններ կային: Երբ Լիմքին 
հարցրեց Ամմոնին, թե նա կարող էր թարգմա-
նել փորագրությունները, Ամմոնը բացատրեց, որ 
Բենիամին թագավորի նման տեսանողը կարող էր 
թարգմանել հնադարյան ուղերձները:

Ընդհանուր պատկերացում Մոսիա 
7–24-ի մասին
Դուք երբևէ ցանկացե՞լ եք ազատվել վատ զգացո-
ղություններից, ցավալի իրավիճակից, դժվարին 
կամ ճնշող պայմաններից կամ մեղքի զգացո-
ղությունից: Այն մարդկանց փորձառությունները, 
որոնց մասին դուք կսովորեք Մոսիա 7–24-ում, 
կարող են սովորեցնել ձեզ ազատության մասին. 
որտեղ փնտրել այն, ինչպես հրավիրել այն և 
նույնիսկ ինչպես սպասել դրան: Փնտրեք ուղիներ, 
որոնցով դուք կարող եք ձեր իսկ կյանքում կիրա-
ռել Զենիֆի մարդկանց և նրանց հետնորդների 
պատմությունները, ներառյալ ձեզ ճնշող ինչ-որ մի 
բանից ազատվելու ցանկությունը:

Նախքան Մոսիա 7 ուսումնասիրելը ձեզ համար 
օգտակար կարող է լինել ծանոթանալը մի շարք 
ճամփորդություններին, որոնք գրառված են Մո-
սիա 7–24-ում: Հետևյալ վարժությունը կօգնի ձեզ 
ընդհանուր պատկերացում կազմել այս ճամ-
փորդությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել 
մոտավորապես 80 տարիների ընթացքում (Ք.ա. 
200թ.-Ք.ա.120թ.): Աղյուսակի ստվերված վանդակ-
ների տեղեկությունները բացատրում են, թե ինչ է 
պատահել ճամփորդությունների ընթացքում: 

Ճամ-
փորդու-
թյուն

Ով որտեղ էր ճամփորդում

1 Զենիֆը և այլ նեփիացիներ ճամփորդեցին 
Զարահեմլայից դեպի Նեփիի երկիրը, 
որը գրավել էին լամանացիները: Այս 
նեփիացիները կռվեցին իրար մեջ և կենդանի 
մնացածները վերադարձան Զարահեմլա 
(տես Օմնի 1.27–28, Մոսիա 9.1–2): 

2 Զենիֆը և այլոք հեռանում են Զարահեմլայից 
և բնակություն են հաստատում Նեփիի 
երկրում (տես Օմնի 1.29–30, Մոսիա 9.3–7):

Ճամ-
փորդու-
թյուն

Ով որտեղ էր ճամփորդում

Զենիֆի մահից հետո նրա որդի Նոյը ամբարշտությամբ 
կառավարեց: Տերն ուղարկեց Աբինադի մարգարեին, 
որպեսզի նախազգուշացներ մարդկանց ապաշխարել: 
Ալման` Նոյ թագավորի քահանաներից մեկը, հնազանդվեց 
Աբինադիի ուղերձին և սովորեցրեց այն ուրիշներին (տես 
Մոսիա 11–18):

3 Ալման փախավ Մորմոնի Ջրեր վայրը և ավելի 
ուշ հավատացյալների մի խումբ առաջնորդեց 
դեպի Հելամի երկիրը (տես Մոսիա 18.4–5, 
32–35, 23.1–5, 19–20):

Լամանացիները հարձակում գործեցին Նոյի ժողովրդի վրա 
Նեփիի երկրում: Նոյը ավելի ուշ սպանվեց և թագավորեց 
նրա որդի Լիմքին: Լիմքիի ժողովուրդը գտնվում էր 
լամանացիների գերության մեջ (տես Մոսիա 19–20):

4 Լիմքին մի խումբ նեփիացիներ ուղարկեց 
Զարահեմլան գտնելու համար: Անապատում 
մոլորվելուց հետո խումբը բացահայտեց 
կործանված ազգի ավերակները 
և ոսկե թիթեղների վրա գրված 24 
արձանագրություններ (տես Մոսիա 8.7–9, 
21.25–27):

5 Ամմոնը և 15 ուրիշներ ճամփորդեցին 
Զարահեմլայից, գտնելու նրանց, ովքեր 
վերադարձել էին Նեփիի երկիր (տես Մոսիա 
7.1–6, 21.22–24): 

6 Լիմքին և նրա ժողովուրդը փախչում են 
լամանացիներից և Ամոնի ու նրա եղբայրների 
կողմից առաջնորդվում են Զարահեմլա (տես 
Մոսիա 22.10–13):

Լիմքիի ժողովրդի փախուստից հետո լամանացիները 
զորք ուղարկեցին նրանց հետևից: Զորքը մոլորվել էր 
անապատում, երբ նրանք բացահայտեցին Ալմային և 
նրա ժողովրդին Հելամի երկրում: Լամանացիները նրանց 
բերեցին գերության: Ալմայի ժողովուրդը աղոթեց օգնության 
համար, որպեսզի փախչեին (տես Մոսիա 22–24):

7 Տերն ազատեց Ալմային ու նրա ժողովրդին 
և առաջնորդեց նրանց Զարահեմլա (տես 
Մոսիա 24.20–25):

Յուրաքանչյուր ճամփորդության թիվը գրեք քար-
տեզի համապատասխան շրջանակի մեջ.
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Մոսիա 7.1–8.4
Ամոնը գտնում է Նեփիի երկիրը (Լեքի-Նեփի), և Լիմքի 
թագավորը նկարագրում է, թե ինչպես իր ժողովուրդը 
ճորտության բերվեց
Մոսիա 7-ում Ամմոնը և 15 այլ ուժեղ մարդիկ ճա-
նապարհ ընկան Զարահեմլայի երկրից, որպեսզի 
պարզեն, թե ինչ պատահեց այն մարդկանց հետ, 
որոնց Զենիֆն առաջնորդել էր դեպի Նեփիի 
երկիրը դրանից 80 տարի առաջ (տես Մոսիա 
7.2, տես նաև ճամփորդություն 5 քարտեզի վրա): 
Նեփիի երկիր գալուն պես Ամմոնը և նրա եղ-
բայրներից երեքը բռնվել և բանտ էին գցվել (տես 
Մոսիա 7.6–11): Երկու օր անց նրանք դուրս էին 
բերվել բանտից և հարցաքննվել Լիմքի թագավորի 
կողմից, ով Զենիֆի թոռն էր: Կարդացեք Մոսիա 
7.12–15, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես է Ամմոնը 
բացատրել իր ներկայությունը Նեփիի երկրում և 
ինչպես է արձագանքել Լիմքին:

Ուշադրություն դարձրեք, որ տողատակի ծանո-
թագրություն բ-ն Մոսիա 7.14–ում հղում է կա-
տարում ձեզ Մոսիա 21.25–26-ի: Կարդացեք այս 
հատվածները, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, 

թե ինչու Լիմքին «անչափ ուրախացավ», երբ իմա-
ցավ, թե որտեղից էր եկել Ամմոնը:

Օգտագործելով այն, ինչ սովորել եք Մոսիա 
21.25–26-ում, հակիրճ բացատրեք, թե ինչու էր 
Լիմքին անչափ ուրախ, երբ իմացավ, որ Ամմոնը 
Զարահեմլայից էր:   
 

Խումբը, որին Լիմքին ուղարկել էր օգնություն 
խնդրելու, գտավ Հարեդացի ժողովրդի ավե-
րակները: Նրանք սխալմամբ կարծել էին, թե դա 
Զարահեմլան էր և որ նեփիացիներն այնտեղ 
կործանվել էին (տես ճամփորդություն 4-ը քար-
տեզի վրա): Դուք կսովորեք հարեդացի ժողովրդի 
մասին Եթերի գրքում:

Լիմքի թագավորը հավաքեց իր ժողովրդին` 
Ամմոնին նրանց ներկայացնելու համար: Լիմքին 
իր ժողովրդի հետ խոսեց լամանացիների տիրա-
պետության տակ լինելու մասին և հույս հայտնեց, 
որ Աստված շուտով կազատեր իրենց (տես Մոսիա 
7.17–19): Կարդացեք Մոսիա 7.20, 24–26 և նշեք 
պատճառները, թե ինչու էր Լիմքիի ժողովուրդը 
ճորտության բերվել: (Մոսիա 7.26-ում նշված 

Զարահեմլայի երկիրը

Նեփիի երկիրը 
(Լեքի-Նեփի)

Քսանչորս ոսկե թիթեղ-
ները (Եթերի գիրք)

Հելամանի երկիրը

Մորմոնի Ջրերը

Հարեդացի ժողովրդի ավերակները 
(Հայտնի չէ, թե Զարահեմլայի երկրից որքան հյուսիս 

էր գտնվում Հարեդացիների երկիրը:)
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մարգարեն Աբինադին է, ում մարդիկ այրելով մահ-
վան էին դատապարտել ամբարիշտ Նոյ թագա-
վորի օրոք, նախքան Ամմոնի այդ երկիր գալը:)

Դուք կարող եք Մոսիա 
7.24–ում ընդգծել «մեծ 
են պատճառները, 
որոնք մենք ունենք 
սգալու համար» արտա-
հայտությունը, որը 
կօգնի ձեզ հիշել, որ 
ամբարշտությունը կամ 
մեղքը ունի իր հե-
տևանքները: Այս 
դեպքում շատերը 
սպանվել էին լամանա-
ցիների հարձակման 
ժամանակ և մարդիկ 
ճորտության էին 
բերվել: Սգալ նշանա-
կում է տխրություն կամ 
զղջում զգալ: Մի պահ 
մտածեք, թե արդյոք 
դուք երբևէ սգացել եք 
«անօրինության պատ-
ճառով»: 

Չնայած, որ ավելի լավ 
է մեղք չգործել, ձեր 
սխալներից սովորելը, 
օգնության համար 
Աստծուն դիմելը և 
ապաշխարելը ձեզ 
ավելի է մոտեցնում 
Աստծուն: Կարդացեք 

Մոսիա 7.29–32 և փնտրեք ավելի շատ փաստեր 
այն մասին, որ Լիմքին հասկանում էր իր ժո-
ղովրդի անօրինությունների և իրենց ունեցած 
վշտի միջև եղած կապը: («Կհնձի մղեղը» հատված 
30-ում նշանակում է ստանալ անօգտակար մի 
բան. «Կհնձի խորշակ» հատված 31-ում նշանակում 
է կործանվել:) 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ եղանակներով կարող են մեղքի հետևանքները օգ-
տակար լինել մեր կյանքում: Ինչպե՞ս մենք կարող ենք կիրա-
ռել մեր սովորածը և չկրկնել մեղքը: 

 բ. Ինչո՞ւ է կարևոր գիտակցելը և ընդունելը, թե որքան լուրջ 
են մեր մեղքերը: Ինչո՞ւ է կարևոր Աստծո ուզած կերպով 
տրտմություն զգալ դրանց համար (տես Բ Կորնթացիս Է.10; 
Աստծո ուզած կերպով տրտմությունը խորը գիտակցում է, որ 
մեր գործողությունները վշտացրել են մեր Երկնային Հորը): 
Ինչո՞ւ է կարևոր չհետաձգել գիտակցելը և տրտմություն 
զգալը մեր մեղքերի համար: 

Իրենց մեղքերի լրջությունը իր ժողովրդին բա-
ցատրելուց հետո Լիմքին խրախուսեց նրանց անել 
որոշակի բաներ: Նշեք, թե Լիմքին ինչ խրախուսեց 
իր մարդկանց անել Մոսիա 7.33–ում:

Լիմքիի ժողովրդի փորձառությունից մենք սովո-
րում ենք, որ մեր անօրինությունները գիտակ-
ցելը և դրանց համար Աստծո ուզած կերպով 
տրտմություն զգալը կարող է առաջնորդել 
մեզ դառնալ դեպի Տերը ազատման համար:

Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերը կամ ընտանիքի 
անդամը զղջում է իր մեղքերի համար և անկեղծո-
րեն ցանկանում է ապաշխարել և դառնալ դեպի 
Տերը, սակայն վստահ չէ, թե ինչպես անել դա: 
Ուսումնասիրեք Մոսիա 7.33 և վերանայեք ար-
տահայտությունները, որոնք սովորեցնում են, թե 
ինչպես իսկապես «դառնաք դեպի Տերը»:

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում նամակ գրեք 
այս ընկերոջը կամ ընտանիքի անդամին, սովորեցնե-

լով նրան, թե ինչպես դառնալ դեպի Տերը: Կիսվեք Մոսիա 
7.33–ում ձեր հայտնաբերած երեք արտահայտություններով և 
բացատրեք յուրաքանչյուր արտահայտության իմաստը կամ 
(1) ձեր իսկ բառերով, կամ (2) օրինակ բերելով, թե ինչ գործո-
ղություններ կամ վերաբերմունք մենք կարող ենք տեսնել մեկի 
կյանքում, ով փորձում է կիրառել այդ արտահայտությունը:

Մտածեք, թե արդյոք դուք ունեք մեղքեր, որոնց 
համար դուք չեք ապաշխարել, որոնք կարող են 
վիշտ և ցավ պատճառել ձեզ և նրանց, ում դուք 
սիրում եք: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը ապաշխարության գործըն-
թացը սկսելու մասին տվել է հետևյալ խորհուրդը. 
«Ուսումնասիրեք և խորհեք, որպեսզի որոշեք, թե 
որքան լուրջ է Տերը համարում ձեր օրինազանցու-
թյունը: Դա կբերի բուժող տրտմություն և ցավ: Այն 
նաև անկեղծ ցանկություն կառաջացնի փոխվելու 
համար, և հոժարություն` ենթարկվելու յուրա-
քանչյուր պահանջին ներման համար» (“Finding 
Forgiveness,” Ensign, May 1995, 76):

Տողատակի ծանոթագրու-
թյունները պարունակում 
են այլ օգտակար հղումներ 
սուրբ գրություններում և 
կապ են ստեղծում ցուցիչի 
թեմաների և Թեմատիկ Ու-
ղեցույցի միջև: Տողատակի 
ծանոթագրություններն 
օգտագործելը կարող 
է օգնել ձեզ ավելի լավ 
հասկանալ վարդապետու-
թյուններն ու սկզբունքները, 
պատմության ընթացքը և 
տարբեր բառերը կամ հաս-
կացությունները: Փորձեք 
ուսումնասիրել մի քանի 
հատվածների կամ մի գլխի 
տողատակի ծանոթագրու-
թյունները, երբ կարդաք ձեր 
հանձնարարությունները: 
Խորհեք այն տողատակի 
ծանոթագրությունները նշե-
լու մասին, որոնք մասնավո-
րապես օգտակար են եղել:

Տողատակի 
ծանոթագրությունների 
օգտագործումը
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Մոսիա 8.5–21
Ամմոնն իմանում է հարեդացիների 24 թիթեղների 
մասին և պատմում է Լիմքիին տեսանողի մասին, ով 
կարող է թարգմանել դրանք:
Այս դասի սկզբում վերհիշեք քարտեզի վրա ճամ-
փորդություն 4-ը, որ մարդիկ, ովքեր փորձում էին 
գտնել Զարահեմլան, հայտնաբերեցին ավերակ-
ները մի ողջ ժողովրդի, որը կործանվել էր: Նրանք 
նաև գտել էին 24 ոսկե թիթեղներ, որոնք նրանք 
հետ էին տարել Լիմքիին (տես Մոսիա 8.5–9): Լիմ-
քին հարցրեց Ամմոնին, թե արդյոք նա գիտեր որևէ 
մեկին, ով ուներ թիթեղները թարգմանելու ունա-
կություն (տես Մոսիա 8.12): Ամմոնը բացատրեց, 
որ որոշ անհատներ կարող են Աստծուց ստացած 
լինել թարգմանելու զորություն: Կարդացեք Մոսիա 
8.13 և նշեք, թե ինչպես էր Ամմոնը կոչում նրանց, 
ում տրված էր այս ունակությունը: 

Ամմոնը բացատրեց, որ Մոսիան` Զարահեմլայի 
նեփիացի թագավորը, տեսանող էր: Ուսումնա-
սիրեք Մոսիա 8.16–18 և նշեք ունակությունները, 
որոնք տրվում են տեսանողին` ի լրացումն թարգ-
մանելու զորությանը:

Այս հատվածներն ուսուցանում են, որ Տերը 
տալիս է մարգարեներ, տեսանողներ և հայտ-
նողներ` մարդկությանը օգտակար լինելու 
համար: Այսօր Առաջին Նախագահության և 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի յուրաքանչյուր 
անդամ մարգարե, տեսանող և հայտնող է: 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. 
Անդերսենն ուսուցանել է. «Այս 15 մարդկանց, ում 
մենք հաստատում ենք որպես մարգարեներ, տե-
սանողներ և հայտնողներ, տրվել է աստվածային 
զորություն տեսնելու այն, ինչ ուրիշները երբեմն 
չեն տեսնում» (“Beware of the Evil behind the Smiling 
Eyes,” Ensign կամ Liahona, May 2005, 47):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է իմաստուն լսելը այն մարդկանց, 
ովքեր կարող են տեսնել բաներ, որոնք դուք չեք կարող:

 բ. Ինչպե՞ս եք դուք օգուտ քաղել ժամանակակից մարգարե-
ներին, տեսանողներին և հայտնողներին լսելիս: 

 գ. Որո՞նք են այն միջոցները, որոնցով դուք կարող եք սովո-
րել ժամանակակից մարգարեներից, տեսանողներից և 
հայտնողներից: 

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 7–8 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 12. ՕՐ 2

Մոսիա 9–10
Նախաբան

Բենիամին թագավորի թագավորման ընթացքում 
Զենիֆը Զարահեմլայից մի խումբ նեփիացիների 
առաջնորդեց հաստատվելու լամանացիների 
մեջ Նեփիի երկրում: Քանի որ լամանացիների 
թագավորը ծրագրում էր ճորտության բերել 
Զենիֆի մարդկանց, նա թույլատրեց նրանց մնալ: 
Լամանացիների կեղծ ավանդությունները և 
նեփիացիների ատելությունը ի վերջո հանգեցրին 
պատերազմի: Երբ լամանացիները փորձեցին ճոր-
տության բերել նրանց, Զենիֆի մարդիկ դարձան 
դեպի Տերը, ով ամրացրեց նրանց և օգնեց լամա-
նացիներին քշել իրենց երկրից:
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Մոսիա 9.1–13
Զենիֆն առաջնորդում է մի խումբ նեփիացիների` 
վերադառնալու Նեփիի երկիրը
Դուք երբևէ ցանկացե՞լ եք որևէ բան անչափ շատ: 
Այսօր դուք կսովորեք մի մարդու մասին, ով շատ 
էր ցանկանում մի բան, և այդ ցանկությունից 
ելնելով նրա կատարած գործողության հետևանք-
ների մասին:

Նայեք անցած դասի ճամփորդությունների քար-
տեզին: Դուք հիշո՞ւմ եք Ամմոնի ճամփորդությունը, 
երբ նա գտավ Լիմքիին և նրա ժողովրդին: Ձեր 
սուրբ գրություններում բացեք Մոսիա 7–8 և նայեք 
տարեթիվը, երբ տեղի են ունեցել այս գլխի իրա-
դարձությունները (որը գտնվում է կամ էջի ներքևի 
մասում, կամ գլխի ենթատեքստում): Համեմատեք 
այն Մոսիա 9.1–ի հետ առնչվող տարեթվի հետ: 
Քանի՞ տարով ենք մենք ետ վերադառնում Մո-
սիա 8 և Մոսիա 9–ի միջև:

Կարդացեք Մորմոնի 
գրած ներածական 
մասը Զենիֆի արձա-
նագրության մասին 
Մոսիա 9–ից անմիջա-
պես առաջ: 

Զենիֆը` Լիմքիի 
պապը, առաջնորդեց 
մի խումբ նեփիացի-
ների` վերադառնալու 
Նեփիի երկիրը: Նա 
այնքան շատ էր ցան-
կանում մի բան, որ նա 
միգուցե չէր մտածել 
այն մասին, թե ուր 
են տանելու իր ցան-
կությունները: Մոսիա 

9.1–4-ում կարդացեք, թե ինչ արեց Զենիֆը իր 
ուզածին հասնելու համար: (Լինել «չափից ավելի 
գերեռանդ» նշանակում է լինել չափից ավելի փա-
փագող կամ ինչ-որ մի բանի մասին չափից ավելի 
հետաքրքրվող:)

Զենիֆի չափից ավելի գերեռանդ լինելը հանգեց-
րեց այն բանին, որ նա մոլորության մեջ գցվեց 
լամանացիների թագավորի կողմից: Կարդացեք 
Մոսիա 9.5–7, 10, որպեսզի տեսնեք Զենիֆի չափից 
ավելի գերեռանդության արդյունքը:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա.  Ի՞նչ չկարողացավ նկատել Զենիֆը` Նեփիի երկիրը ձեռք 
բերելու համար չափից ավելի գերեռանդ ցանկության 
պատճառով:

Օգտվելով առիթից ուշադ-
րություն դարձրեք Մորմոնի 
Գրքի տարեթվերի վրա: Այս 
տարեթվերին քաջատեղյակ 
լինելը (որոնք գտնվում են 
տողատակի ծանոթագ-
րությունում կամ գլխի 
ենթատեքստում) կօգնի ձեզ 
ավելի լավ հասկանալ հեր-
թականությունն այն իրա-
դարձությունների, որոնք 
դուք ուսումնասիրում եք:

Սուրբ գրությունների 
տարեթվերը

 բ. Որո՞նք են որոշ ժամանակակից օրինակները նրա, ինչ 
կարող են որոշ երիտասարդներ ցանկանալ ձեռք բերել չա-
փից ավելի գերեռանդորեն:

 գ. Ձեր կարծիքով, որո՞նք են Տիրոջը լսելիս դանդաղ լինելու 
վտանգները, երբ դուք ընտրություններ եք կատարում ձեր 
կյանքում:

12 տարի հետո Զենիֆի ժողովուրդը դարձավ շատ 
հարուստ: Լամանացիների թագավորն անհանգս-
տանում էր, որ նա չէր կարողանալու բերել նրաց 
ճորտության, համաձայն իր նախնական ծրագրի, 
ուստի թագավորը նախապատրաստեց իր ժողովր-
դին կրկին գնալ նրանց դեմ պատերազմի (տես 
Մոսիա 9.11–13):

Մոսիա 9.14–10.22
Լամանացիները փորձեցին ճորտության բերել Զենիֆի 
ժողովրդին
Շրջանի մեջ առեք ձեր կյանքի հետևյալ ոլորտ-
ներից ցանկացածը, որում դուք կցանկանայիք 
ունենալ ավելի շատ աջակցություն կամ ուժ՝ 
դպրոցական աշխատանք կատարելը, փորձու-
թյանը դիմակայելը, հարաբերություններ ընկեր-
ների հետ ձևավորելը, ղեկավարելը, աշխատելը, 
հարաբերություններ ընտանիքի անդամների հետ 
ձևավորելը, հմտություններ, տաղանդներ և ունա-
կություններ զարգացնելը: 

Երբ դուք ուսումնասիրեք Մոսիա 9–10, փնտրեք 
մի սկզբունք, որը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե ինչ 
անել, որ ավելի շատ ուժ ստանաք ձեր կյանքի այս 
ոլորտներում: Մոսիա 9–10-ը պարունակում է երկու 
տարբեր ժամանակահատվածների արձանագրու-
թյուն, երբ լամանացիները եկել էին պատերազմե-
լու Զենիֆի և նրա մարդկանց դեմ: 

 2. Հետևյալ աղյուսակը գծեք ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում` յուրաքանչյուր սուրբ գրության հղման 

տակ բավականաչափ տեղ թողնելով պատասխանը գրելու 
համար: Ուսումնասիրեք նշած հատվածները և փնտրեք, թե 
ինչ արեցին Զենիֆի մարդիկ և լամանացիները ուժ գտնելու 
համար: Լրացրեք աղյուսակը` ձեր գտած տեղեկությունների 
հետ միասին:

Ի՞նչ արեցին 

մարդիկ 

ապաշխարելու 

համար:

Ի՞նչ արեցին 

նրանք 

Տիրոջն 

ապավինելու 

համար:

Ինչպիսի՞ն 

եղավ 

արդյունքը:

Զենիֆը և նրա 

մարդիկ

Մոսիա 9.14–16 Մոսիա 9.17 Մոսիա 9.18
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Ի՞նչ արեցին 

մարդիկ 

ապաշխարելու 

համար:

Ի՞նչ արեցին 

նրանք 

Տիրոջն 

ապավինելու 

համար:

Ինչպիսի՞ն 

եղավ 

արդյունքը:

Լամանացիները Մոսիա 10.6–8 Մոսիա 10.11 Մոսիա 

10.19–20

• Ի՞նչ նմանություններ դուք կարող եք տեսնել 
Զենիֆի մարդկանց և լամանացիների միջև նախ-
քան ճակատամարտը:   
 

• Ի՞նչ տարբերություններ դուք կարող եք տեսնել 
Զենիֆի մարդկանց և լամանացիների միջև 
նախքան ճակատամարտը:   
 

Դասերից մեկը, որ մենք սովորում ենք Մոսիա 
9.17–18-ում, այն է, որ Տերը կամրացնի մեզ, եթե 
մենք անենք այն, ինչ կարող ենք, և ապավի-
նենք Նրան:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցին. Իմ կյանքի ո՞ր ոլորտներում ես 

կարող եմ ավելի լիարժեք ձևով ապավինել Տիրոջը և խնդրել 
Նրան ամրացնել ինձ:

 4. Նշեք Մոսիա 9.18–ի առաջին երեք տողերը: Ապա 
խնդրեք մի վստահելի չափահասի (ծնողի, Եկեղեցու 

ղեկավարի կամ ուսուցչի) ձեզ հետ կիսվել փորձառությամբ 
այնպիսի ժամանակաշրջանի մասին, երբ նա խնդրել էր Տի-
րոջից օգնություն և իրեն ամրացված էր զգացել Նրա կողմից: 
Լսեք, թե ինչ է արել անձնավորությունը Տիրոջ ուժը ստանա-
լու համար: Ձեր սովորածի մասին գրեք ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում:

Դուք երբևէ զայրացե՞լ եք մեկի վրա և ոխ պահել, 
զգացել եք, կարծես, չեք կարող ներել կամ մոռա-
նալ այդ անձնավորության արածը: Դուք երբևէ 
ճանաչե՞լ եք մեկին, ով թվացել է, որ ատում է 
ձեզ: Նախքան Զենիֆը և իր ժողովուրդը գնացին 
պատերազմելու երկրորդ անգամ, Զենիֆը ուսու-
ցանեց իր ժողովրդին, թե ինչու էին լամանացի-
ները ատելությամբ լցված նեփիացիների հանդեպ: 
Երբ դուք ուսումնասիրեք Զենիֆի խոսքերը Մոսիա 
10.11–18–ում, կարող է օգտակար լինել իմանալը, 
որ «անարդար վարվելը» նշանակում է վիրավոր-
ված զգալ կամ անիրավացիորեն կամ անարդար 
կերպով վարվել, իսկ «զայրացած» լինելը նշանա-
կում է սաստիկ կերպով բարկացած լինել: Ուսում-
նասիրեք Մոսիա 10.11–18 և փնտրեք, թե ինչու էին 
Լամանի և Լեմուելի հետնորդները շարունակում 

ատել Նեփիի հետնորդներին: Կարդալիս նշեք 
անարդար վարվել և զայրանալ բառերը: 

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ինչո՞ւ էին լամանացիներն այդքան սաստկորեն 
ատում նեփիացիներին:

• Ո՞ւմ է վնաս պատճառում, երբ դուք զայրանում 
եք կամ չեք ուզում ներել:

• Ինչպե՞ս կարող է զայրույթը և ոխ պահելը 
ազդել ձեր ընտանիքի կամ ձեր ապագա 
երեխաների վրա:

Կարդացեք Յոթանասունի Նախագահությունից 
Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմի հետևյալ փորձառու-
թյունը, և փնտրեք, թե ինչ է նա մեզ խորհուրդ տվել 
անել, երբ մենք վիրավորվում ենք կամ բարկանում 
մեկի վրա.

«Տարիներ առաջ ես ականատես եղա 
մի ցավալի դեպքի, որը դարձավ 
ողբերգություն: Մի երիտասարդ զույգ 
շուտով ունենալու էր իր առաջնեկին: 
Նրանց կյանքը լի էր սպասումով, և 
նրանք ոգևորված էին այդ սքանչելի 

իրադարձությամբ: Ծննդաբերության ժամանակ 
բարդություններ առաջացան և նորածինը մահա-
ցավ: Սրտի ցավը վերածվեց վշտի, վիշտը` բարկու-
թյան, բարկությունը` մեղադրանքի, իսկ 
մեղադրանքը վերածվեց վրեժխնդրության` հան-
դեպ բժիշկը, որին լիովին պատասխանատու էին 
համարում: Ծնողներն ու ընտանիքի մյուս անդամ-
ները, միանալով, ձգտում էին խորտակել բժշկի 
համբավը և կարիերան: Երբ արդեն շաբաթներ և 
ապա ամիսներ տևած դառնությունը հյուծել էր 
ընտանիքին, նրանց դառնությունը դարձավ դեպի 
Տերը: «Ինչպե՞ս կարող էր Նա թույլ տալ նման 
սոսկալի բան»: Նրանք հրաժարվում էին Եկեղեցու 
ղեկավարների և անդամների հոգևոր սփոփանքից 
և ժամանակի ընթացքում հեռացան Եկեղեցուց: 
Դա այժմ արդեն իր ազդեցությունն է թողել այդ 
ընտանիքի չորս սերունդների վրա: Եթե մի ժամա-
նակ Տիրոջ և Նրա Եկեղեցու հանդեպ հավատք և 
նվիրվածություն կար, այժմ արդեն տասնամյակ-
ներ է, ինչ այդ ընտանիքի ոչ մի անդամ հոգևոր 
ակտիվության մեջ չէ: . . .

Իմ հայրական տատիկն ու պապիկը երկու զավակ 
ունեին` որդի (իմ հայրը) և դուստր: . . . [Նրանց 
դուստրը] ամուսնացավ 1946թ. և չորս տարի անց 
երեխա էր սպասում: . . . Ոչ ոք չգիտեր, որ նա 
զույգ է սպասում: Ցավոք, նա և զույգերը մահացան 
ծննդաբերության ժամանակ: 

Իմ տատիկն ու պապիկը վշտի մեջ էին: Սակայն, 
վիշտն անմիջապես նրանց դարձրեց դեպի Տերը 
և Նրա Քավությունը: Առանց խորանալու, թե ինչու 
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դա պատահեց և ով էր մեղավոր, նրանք կենտրո-
նացան արդարակյաց կյանքով ապրելու վրա: . . .

[Պապիկի ու տատիկի] հավատարմությունը, հատ-
կապես դժվարության պահին, իր ազդեցությունն է 
թողել իրենց այժմ արդեն չորս սերունդների վրա, 
ուղղակիորեն և խորապես այն ազդել է իրենց որ-
դու (հայրիկիս) և մայրիկիս վրա, երբ ծնողներիս 
դուստրը, իրենց ամենափոքր երեխան, մահացավ 
ծննդաբերության ժամանակ առաջացած բարդու-
թյունների հետևանքով: . . . Իրենց նախորդ սերնդի 
օրինակն աչքի առաջ, իմ ծնողներն առանց տա-
տանվելու սփոփանք փնտրեցին Տիրոջից: . . .

Եթե զգում եք, որ ճիշտ վերաբերմունքի չեք ար-
ժանացել ինչ-որ մեկի կողմից (կլինի ընտանիքի 
անդամ, ընկեր, Եկեղեցու անդամ, Եկեղեցու 
ղեկավար, թե գործընկեր), կամ սխալ բան է տեղի 
ունեցել (լինի դա սիրելիի մահ, առողջական 
խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, բռնություն թե 
հակումներ), խնդրին նայեք ուղիղ և ձեր ողջ ուժով: 
. . . Եվ առանց հապաղելու դարձեք դեպի Տերը: 
Գործադրեք Նրա հանդեպ ձեր ողջ հավատքը: 
Թույլ տվեք, որ Նա կրի ձեր բեռը: Թույլ տվեք, որ 
Նրա շնորհը թեթևացնի ձեր բեռը: . . . Երբեք թույլ 
մի տվեք, որ աշխարհի հանգամանքները ձեզ 
հոգևոր վնաս պատճառեն» («Դարձեք դեպի Տերը», 
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2010, 78–80):

Ուշադրություն դարձրեք, որ թե՛ լամանացիների և 
թե՛ երիտասարդ զույգի օրինակում, ովքեր կորցրել 
էին իրենց առաջին երեխային, զայրույթը և վիրա-
վորանքը ազդեցին մարդկանց սերունդների վրա:

 5. Մտածեք այն պահերի մասին, երբ սխալ վերաբեր-
մունքի եք արժանացել կամ զայրույթ եք զգացել մեկի 

հանդեպ: Դուք այժմ ունե՞ք նմանատիպ զգացողություններ: 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պա-
տասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս ես կարող եմ օգնություն ստանալ, երբ ջանում 
եմ ներել:

 բ. Ինչպե՞ս ես կարող եմ հետևել Երեց Հոլսթրոմի տատիկի 
ու պապիկի օրինակին և կիրառել նրա մեջբերման վերջին 
պարբերության խորհուրդն իմ կյանքում այսօր:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 9–10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 12. ՕՐ 3

Մոսիա 11–14
Նախաբան

Նոյ թագավորը մեծ հաճույք էր ստանում բուռն 
կյանքից և իր ժողովրդից շատերին ամբարշ-
տության էր տանում: Տերն ուղարկեց Աբինադի 
մարգարեին, որ ապաշխարության կանչեր Նոյի 
ժողովրդին և նախազգուշացներ նրանց վերահաս 
գերության մասին: Մարդիկ ընտրեցին ուշադրու-
թյուն չդարձնել նախազգուշացումներին և Աբի-
նադին բանտարկվեց իր մարգարեությունների 
համար: Երբ Նոյ թագավորի քահանաները հար-
ցաքննեցին Աբինադիին, մարգարեն հանդիմանեց 
նրանց պատվիրաններով չապրելու կամ դրանք 
չսովորեցնելու համար: Աստված պաշտպանեց 
Աբինադիին և զորություն տվեց նրան` ավարտելու 
իր ուղերձն առ Նոյ թագավորը և նրա քահանա-
ները: Մեջբերելով Եսայիային` Աբինադին վկայեց, 
որ բոլոր մարդիկ պետք է ապավինեին Հիսուս 
Քրիստոսին և Նրա Քավությանը:

Մոսիա 11.1–19
Նոյ թագավորն իր ժողովրդին տանում է 
ամբարշտության
Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ի՞նչ կանեիք դուք, եթե ձեր ծնողը, խնամակալը 
կամ ղեկավարը խորհուրդ տային, որ ձեր որոշ ըն-
կերներ վատ ազդեցություն են ունենում ձեզ վրա:

• Ի՞նչ կանեիք դուք, եթե ձեր ծնողներից կամ Եկե-
ղեցու ղեկավարներից մեկը խնդրեր ձեզ ավելի 
պատշաճ հագնվել կիրակնօրյա երկրպագու-
թյան ծառայությունների և Եկեղեցու այլ միջոցա-
ռումների ժամանակ:

• Ի՞նչ կանեիք դուք, եթե մարգարեն ասեր, որ 
դուք պետք է փոխեք ձեր ուրախ ժամանցների 
չափանիշները:

Մարդիկ տարբեր կերպ կարող են արձագանքել վե-
րևում տրված հարցերին: Երբ դուք ուսումնասիրեք 
այս դասը, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է 
Տերը ուզում, որ դուք արձագանքեք այն մարդկանց, 
ում Նա ուղարկում է ձեզ օգնելու արդար ապրել: 

Այս հատվածները լուսաբանում են, թե ինչպես 
կարող են մեզ վրա ազդել այն մարդիկ, ում հետ 
շփվում ենք: Խորհեք, թե ինչպես են ձեր հասակա-
կիցներն ազդում ձեր կատարած ընտրությունների 
վրա: Մի պահ խորհեք, թե ինչ են անում մարդիկ 
մեր ժամանակներում, որ կարելի է նմանեցնել 
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«չափազանց [աշխատելուն`] անօրինությանն 
օժանդակելու համար» (Մոսիա 11.6):

Մոսիա 11.20–12.17
Աբինադին հորդորում է մարդկանց ապաշխարել և 
նախազգուշացնում է նրանց գերության մասին: 
Չնայած Նոյ թագավորը և նրա մարդիկ ընտրում 
էին ամբարշտություն, Տերը շարունակում էր սիրել 
նրանց և ցանկանում էր օգնել նրանց: Աչքի անց-
կացրեք Մոսիա 11.20–ի առաջին չորս տողերը և 
ներկայացրեք, թե ինչ արեց Տերը Նոյի մարդկանց 
օգնելու համար:

Ձեր սուրբ գրություններում գրեք հետևյալ ճշմար-
տությունը Մոսիա 11.20–ի կողքին. Աստված 
ուղարկում է մարգարեներ, որ օգնի մեզ 
ապաշխարել և խուսափել թշվառությունից:

Տերն երկու անգամ պատվիրեց Աբինադիին նա-
խազգուշացնել ժողովրդին:

 1. Հետևյալ աղյուսակը գծեք ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում, բավականաչափ տեղ թողնելով յու-

րաքանչյուր սուրբ գրության հղման տակ` համառոտ 
շարադրանք գրելու համար: Ուսումնասիրեք նշված հատ-
վածները, և համառոտ շարադրեք Աբինադիի նախազգուշա-
ցումները և մարդկանց արձագանքները:

Աբինադիի ուղերձը Մարդկանց 

արձագանքը

Առաջին 

նախազգուշացումը

Մոսիա 11.20–25 Մոսիա 11.26–29

Երկրորդ 

նախազգուշացումը

Մոսիա 12.1–8 Մոսիա 12.9–10, 

13–17

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցերին, թե ինչպես արձագանքեցին 

մարդիկ Աբինադիի նախազգուշացումներին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մարդիկ զայրույթով արձագանքե-
ցին Աբինադիին, ով փորձում էր օգնել նրանց: Ձեր կարծիքով, 
ինչո՞ւ նրանք պաշտպանեցին Նոյ թագավորին, ով առաջ-
նորդում էր նրանց դեպի թշվառություն:

 բ. Մոսիա 11.29–ում ուշադրություն դարձրեք «ժողովրդի աչ-
քերը կուրացված էին» արտահայտությանը: Որո՞նք են վար-
քագծի և ազդեցությունների որոշ օրինակները, որոնց վրա, 
ձեր կարծիքով, Սատանան ջանասիրաբար աշխատում է, 
որպեսզի լավ մարդիկ «կուրացված» լինեն մեր օրերում: 

 գ. Ի՞նչ կարող եք դուք անել խոնարհություն ցուցաբերելու 
համար, երբ ընտանիքի անդամները, Եկեղեցու ղեկավարները 
և մարգարեները խրախուսում են ձեզ հետևել Աստծո խոսքին:

Մոսիա 12.18–13.26
Աստված պաշտպանում է Աբինադիին, երբ նա 
հանդիմանում է Նոյ թագավորին և նրա քահանաներին 
այն բանի համար, որ նրանք չեն պահում և 
ուսուցանում պատվիրանները:
Նախքան Մոսիա 12-ի ձեր ուսումնասիրությունը 
շարունակելը գնահատեք ձեզ 1-10 միավորներով 
(10-ը լինելով լիակատար համաձանյություն), թե 
որքանով են հետևյալ նախադասությունները նկա-
րագրում ձեզ հենց այժմ.

------- Ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանով ապրելու համար: 

------- Ես ապրում եմ Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանին համաձայն:

Երբ դուք սովորեք Նոյ թագավորի և նրա քա-
հանաների մասին, խորհեք, թե որքանով նրանք 
գիտեին և որքանով էին ապրում պատվիրաննե-
րով: Երբ Նոյը Աբինադիին դուրս բերեց բանտից, 
քահանաները սկսեցին հարցաքննել նրան սուրբ 
գրությունների մասին: Կարդացեք Մոսիա 12.26–30 
և նշեք, թե ինչ է ասել Աբինադին` Նոյին և նրա քա-
հանաներին հանդիմանելու համար: 

Ձեր կարծիքով, որքանո՞վ էին Նոյը և նրա քահա-
նաները համապատասխանում պատվիրանները 
իմանալու և դրանցով ապրելու 1-10 սանդղակին: 
Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում մեր «սրտերը 
[նվիրել] հասկանալուն» (տես Մոսիա 12.27): Մո-
սիա 12.33-ում ընդգծեք մի սկզբունք, որը շեշտում է, 
թե ինչու է կարևոր ապրել պատվիրաններով:

Աբինադին հայտարարեց այս ճշմարտությունը. Եթե 
մենք պահենք Աստծո պատվիրանները, մենք 
կփրկվենք: Ինչո՞ւ իմանալը բավական չէ փրկու-
թյանն արժանանալու համար:   
 

Աբինադին Նոյ թագավորին և նրա քահանաներին 
ասաց, որ նրանք չէին ապրում կամ ուսուցանում 
պատվիրանները, և նա սկսեց թվարկել Տասը Պատ-
վիրանները: Սա բարկացրեց թագավորին, և նա 
պատվիրեց, որ Աբինադին մահվան ենթարկվեր: 
Աստված պաշտպանեց Աբինադիին և զորություն 
տվեց նրան` շարունակելու Տասը Պատվիրանների 
մասին ուսուցանելը: Դուք կարող եք նշել և համա-
րակալել դրանք Մոսիա 12.35–36 և Մոսիա 13.12–24-
ում: Հետևյալ ցանկը կօգնի ձեզ ներկայացնել Տասը 
Պատվիրաններից յուրաքանչյուրը. 
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Աբինադին սովորեցնում է Տասը Պատվիրանները

 1. Մոսիա 12.35

 2. Մոսիա 12.36, 13.12–13

 3. Մոսիա 13.15

 4. Մոսիա 13.16–19

 5. Մոսիա 13.20

 6. Մոսիա 13.21

 7. Մոսիա 13.22

 8. Մոսիա 13.22

 9. Մոսիա 13.23

 10. Մոսիա 13.24

Աբինադին քաջաբար հանդիմանեց Նոյին և նրա 
քահանաներին Տասը պատվիրանները չպահելու 
համար, ասելով. «Ես զգում եմ, որ դրանք գրված 
չեն ձեր սրտերում» (Մոսիա 13.11): Որպեսզի 
օգնենք ձեզ մտածել այն մասին, թե որքանով եք 

դուք ապրում Տասը Պատվիրաններով, կատարեք 
հետևյալ ինքնագնահատականը.

Ստորև տրված նախադասու-
թյունները կարող են ցույց տալ, 
թե որքանով են Տասը Պատվի-
րանները գրված ձեր սրտում: 
Նշեք, թե որքան հաճախ են այս 
նախադասությունները ճիշտ ձեզ 
համար: Գ

րե
թ

ե 
եր

բե
ք

Ե
րբ

եմ
ն

Հի
մն

ա
կա

նո
ւմ

Գ
րե

թ
ե 

մի
շտ

Ես սիրում եմ իմ Երկնային Հորը:

Ես Աստծուն առաջին տեղում եմ 
դնում իմ կյանքում (ընկերներից, 
սիրած զբաղմունքից, ունեցվածքից, 
իմ սեփական ցանկություններից և 
այլ բաներից առաջ):

Ես ակնածանքով եմ տալիս Տիրոջ 
անունը:

Ես Հանգստյան օրը սուրբ եմ 
պահում այնպիսի միջոցառումների 
մասնակցելով, որոնք ինձ ավելի են 
մոտեցնում Տիրոջը. ես այն ընդունում 
եմ որպես Նրա օրը, ոչ թե իմ: 
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Ստորև տրված նախադասու-
թյունները կարող են ցույց տալ, 
թե որքանով են Տասը Պատվի-
րանները գրված ձեր սրտում: 
Նշեք, թե որքան հաճախ են այս 
նախադասությունները ճիշտ ձեզ 
համար: Գ

րե
թ

ե 
եր

բե
ք

Ե
րբ

եմ
ն

Հի
մն

ա
կա

նո
ւմ

Գ
րե

թ
ե 

մի
շտ

Ես պատվում եմ իմ ծնողներին` 
լինելով հնազանդ և հարգալից: 

Ես կառավարում եմ իմ զայրույթը 
և ուրիշների հանդեպ բիրտ 
վերաբերմունք չեմ ցուցաբերում:

Ես պահպանում եմ սեռական 
մաքրությունը: Ես խուսափում եմ 
հեշտասեր պատկերներից, լեզվից և 
արաքներից:

Ես ինձ հեռու եմ պահում 
գողանալուց և անազնիվ 
վարվելակերպից:

Ես ասում եմ ճշմարտությունը: 

Ես խուսափում եմ 
ցանկասիրությունից (որը 
նշանակում է անպատշաճորեն 
ցանկանալ մի բան, որը 
պատկանում է մեկ ուրիշին):

 3. Կրկին անդրադարձեք ձեր պատասխաններին և 
նպատակ դրեք ավելի լավ կատարել Տասը Պատվի-

րաններից մեկը: Ձեր նպատակը գրեք ձեր սուրբ գրություն-
ների օրագրում:

Մոսիա 13.27–14.12
Աբինադին սովորեցնում է Հիսուս Քրիստոսի 
գալստյան մասին
Կարդացեք Մոսիա 13.28, 32–35 և նշեք ցանկա-
ցած բառ կամ արտահայտություն, որը կարող է 
լրացնել Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դալլին Հ. Օքսի հետևյալ մեջբերումը. «Մեր ողջ 
հնազանդությունից և լավ գործերից հետո մենք 
չենք կարող փրկվել մահից կամ մեր սեփական 
մեղքերից` առանց   
 »:

Երեց Օուքսի ողջ մեջբերումը հետևյալն է. «Մեր 
ողջ հնազանդությունից և լավ գործերից հետո 
մենք չենք կարող փրկվել մահից կամ մեր սեփա-
կան մեղքերից` առանց Հիսուս Քրիստոսի քավու-
թյան շնորհի» (“Another Testament of Jesus Christ,” 
Ensign, Mar. 1994, 67):

Դուք կարող եք գրել այս ճշմարտությունը Մոսիա 
13.28–ի կողքին. Ոչ ոք չի կարող փրկվել առանց 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության:

Մի քանի րոպե տրամադրեք Մոսիա 14.1–12–ի 
ուսումնասիրությանը և նշեք բառեր և արտահայ-
տություններ, որոնք նկարագրում են, թե ինչ արեց 
Հիսուս Քրիստոսը մահկանացու կյանքում, որ 
օգներ ձեզ վերադառնալ տուն` մեր Երկնային Հոր 
մոտ: Մտածեք վշտի, տառապանքի և մեղքերի մա-
սին, որոնք Հիսուս Քրիստոսը տարել է ձեր փոխա-
րեն: Այս հատվածները համապատասխանում են 
Եսայիա ԾԳ.1–12-ին: Աբինադին մեջբերում էր այն, 
ինչ գրել էր Եսայիան (տես Մոսիա 14.1): 

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչ-
պես ձեր ընկերոջը կբացատրեիք այն, ինչ Մոսիա 

14.4–5 է ուսուցանում Հիսուս Քրիստոսի մասին: 

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 11–14 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 12. ՕՐ 4

Մոսիա 15–17
Նախաբան

Մոսիա 15–17-ը պարունակում է թագավոր Նոյին 
և նրա քահանաներին ուղղված մարգարե Աբի-
նադիի քարոզը: Նա վկայեց որպես Քավիչ Հիսուս 
Քրիստոսի դերի մասին: Նոյի քահանաներից մեկը՝ 
Ալման, հավատաց Աբինադիին: Նոյ թագավորը 
վտարեց նրան պալատից և կրակի վրա մահա-
պատժի ենթարկեց Աբինադիին: Աբինադին հավա-
տարիմ էր Աստծուն բոլոր հանգամանքներում:

Մոսիա 15–16
Աբինադին սովորեցնում է որպես Քավիչ Հիսուս 
Քրիստոսի դերի մասին:
Մի քանի րոպե տրամադրեք Մոսիա 15–16–ում 
փրկագնել, փրկագնված և փրկագնում բառերը 
գտնելու և շրջանակի մեջ առնելու համար: Սուրբ 
գրությունների հատվածում բառի կրկնությունը հա-
ճախ հեղինակի ուղերձում ազդանշում է կարևոր 
կետ: Այսօրվա ուսումնասիրության ժամանակ 
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ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ուսուցանեց Աբի-
նադին փրկագնված լինելու մասին: 

Հետևյալ գծապատկերի շուրջ խորհելը կօգնի ձեզ 
հասկանալ որպես Քավիչ Հիսուս Քրիստոսի դերը.

Պատկերացրեք, թե դուք օրենք եք խախտել և 
դատապարտվել օրենքի ողջ խստությամբ: Հավա-
նաբար, պատիժը ներառում է մեծ տուգանք, ազա-
տազրկում կամ նույնիսկ մահ: Ինչպե՞ս դուք ձեզ 
կզգաք այսպիսի պատիժների հանդիպելիս: Դուք 
կարո՞ղ եք առաջարկել որևէ օրինական և ազնիվ 
եղանակ` այս պատիժներից խուսափելու համար: 

Գծապատկերում գրեք Ես Օրինազանց բառի տակ 
և Արդարադատություն Պատիժ բառի տակ: Մենք 
բոլորս էլ երբեմն խախտել ենք Աստծո օրենքները 
և պետք է հանդիպենք արդարադատության պա-
հանջներին: Արդարադատության պահանջները 
յուրաքանչյուր մեղավորից պահանջում են ստա-
նալ մեղքի հետ կապված պատիժը: 

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի 
հետևյալ հայտարարությունը և ընդգ-
ծեք Աստծո օրենքները խախտելու 
երկու հետևանքները. «Արդարադատու-
թյունը . . . պահանջում է, որ յուրաքան-

չյուր խախտված օրենք բավարարվի: Երբ դուք 
հնազանդվում եք Աստծո օրենքներին, դուք 
օրհնվում եք, սակայն չեք վաստակում լրացուցիչ 
երաշխիք խախտված օրենքները բավարարելու 
համար: Եթե չեք ապաշխարում, խախտված 
օրենքները կարող են ձեր կյանքը դժբախտ դարձ-
նել և հեռու պահել ձեզ Աստծո մոտ վերադառնա-
լուց» (“The Atonement Can Secure Your Peace and 
Happiness,” Ensign կամ Liahona, Nov. 2006, 42): 

Աստծո օրենքները խախտելու հետևանքները 
ներառում են թշվառություն և խոչընդոտ են հանդի-
սանում Աստծո հետ ապրելու համար: Կարդացեք 
Մոսիա 15.1, 7–9 և նշեք արտահայտություններ, 
որոնք շեշտում են, թե ինչպես է Փրկչի Քավությունը 
բավարարում արդարադատության պահանջները:

Հետևյալ բառերի սահմանումները գտնելու համար 
բառարան գտագործեք.

Փրկագրել (Մոսիա 15.1)   
 

Օրինազանց

Տուգանքնե՞ր: 
 Բա՞նտ:  
Մա՞հ:

Պատիժ

Բարեխոսել (Մոսիա 15.8)   
 

Միջև (Մոսիա 15.9)  

Դուք կարող եք այս սահմանումների մի մասը գրել 
հատվածների կողքին:

Երբեմն մարդկանց շփոթեցնում է Մոսիա 15.2–5–
ում Աբինադիի նկարագրությունը Հիսուս Քրիստոսի 
մասին որպես (1) Հայր Աստծո Որդի և (2) որպես 
Հայր: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ հայտարարությունը 
բացատրում է Հիսուս Քրիստոսի աստվածային 
բնույթն այս կերպ. «Ինչպես ուսուցանել է Աբինա-
դին, Քրիստոսը «հղիացվել էր Աստծո զորությամբ» 
(Մոսիա 15.3), և ուստի իր մեջ ունի Հոր զորությունը: 
Ի լրացում այդ աստվածային կապի, Քրիստոսը 
նաև գործում է որպես Հայր, քանի որ Նա է երկնքի 
և երկրի Արարիչը [տես Մոսիա 15.4], մեր հոգևոր 
վերածննդի և փրկության հայրն է, և հավատարիմ 
է պատվելով, և այդպիսով իսկ հավակնելով զորու-
թյունը, իր Հոր կամքն առավել, քան իր սեփական 
կամքը» (Christ and the New Covenant [1997], 183–84):

Ուսումնասիրեք Մոսիա 15.5–7, մտածելով գնի մա-
սին, որը Հիսուս Քրիստոսը վճարել է ձեզ փրկագ-
նելու համար, կամ ձեր և արդարադատության 
պահանջների միջև կանգնելու մասին: Վերևում 
տրված գծապատկերում գրեք Հիսուս Քրիստոս` 
Օրինազանց և Պատիժ բառերի միջև:

Կարևոր է հասկանալը, որ Փրկիչը չի ջնջում արդա-
րադատության պահանջները, սակայն կանգնում է 
արդարադատության և մեր միջև: Եթե մենք ապաշ-
խարենք, Նա բավարարում է արդարադատության 
պահանջները` մեր փոխարեն կրելով պատիժը:

 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում կատարեք հե-
տևյալ վարժությունները.

 ա. Գրեք Նրանք, ովքեր ընտրում են փրկագնվել (Մոսիա 
15.11–12, 16.13): Ապա ուսումնասիրեք Մոսիա 15.11–12, 
16.13, փնտրելով, թե ովքեր են փրկագնվելու: Նկարագրեք 
ձեր գտածը: 

 բ. Գրեք Նրանք, ովքեր մերժում են փրկագնումը (Մոսիա 
15.26–27, 16.2–5, 12): Ապա ուսումնասիրեք Մոսիա 15.26–27, 
16.2–5, 12, փնտրելով, թե ինչու որոշ մարդիկ չեն փրկագնվի: 
Նկարագրեք ձեր գտածը:

 2. Նախորդ հանձնարարության ժամանակ ձեր սովո-
րածը օգտագործելու համար ձեր սուրբ գրությունների 

օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչը կորոշի, թե ովքեր կփրկագնվեն իրենց մեղքերից:

 բ. Ի՞նչ եք դուք սովորում Մոսիա 15.7-ում Հիսուս Քրիստոսի 
«կամքի» և Մոսիա 16.12-ում նրանց «կամքի» միջև եղած 
հակադրությունից, ովքեր չարիք են գործում:
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Հիսուս Քրիստոսը բավարարում է արդա-
րադատության պահանջները բոլոր նրանց 
համար, ովքեր կապաշխարեն: Մեզ համար 
Փրկչի վճարած գինը շատ անձնական պարգև է 
ցանկացածի համար, ով ընտրում է ապաշխարել 
և կատարել Հոր կամքը: Կարդացեք Մոսիա 15.10 
և ընդգծեք «նա պիտի տեսնի իր սերունդը» արտա-
հայտությունը:

Կարդացեք Մոսիա 15.10–12 և Յոթա-
նասունի նախկին անդամ Երեց Մերիլ 
Ջ. Բեյթմանի հետևյալ հայտարարու-
թյունը.

«Աբինադի մարգարեն . . . հայտարա-
րում է, որ «երբ նրա հոգին մեղքի հա-

մար պատարագ մատուցվի, նա պիտի տեսնի իր 
սերունդը» (Մոսիա 15.10): Ապա Աբինադին որպես 
Փրկչի սերունդ մատնանշում է մարգարեներին և 
նրանց, ովքեր հետևում են նրանց: Տարիներ շարու-
նակ ես մտածել եմ Փրկչի փորձառության մասին 
պարտեզում և խաչի վրա՝ վայրերում, որտեղ 
մեղքերի հսկայական քանակություն դրվեց Նրա 
վրա: Ալմայի, Աբինադիի, Եսայիայի և այլ մարգա-
րեների խոսքերի միջոցով, այնուամենայնիվ, իմ 
պատկերացումը փոխվել է: Մեղքի հսկայական 
սառը կույտի փոխարեն այնտեղ եղել է մարդ-
կանց երկար շարք, երբ Հիսուսը զգացել է «մեր 
տկարությունները» (Եբրայեցիս Դ.15), «մեր ցաւերը 
վեր [առել], . . . մեր վիշտերը [բեռնել] իր վերայ . . . 
[և] մեր անօրէնութիւնների համար [հարվածվել]» 
(Եսայիա ԾԳ.4–5):

Քավությունը խիստ անձնական փորձառություն էր, 
որի ընթացքում Հիսուսը հասկացավ, թե ինչպես 
օգնել մեզանից յուրաքանչյուրին» (“A Pattern for 
All,” Ensign կամ Liahona, Nov. 2005, 75–76):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում դառնալ Հիսուս Քրիս-
տոսի սերունդը (տես Մոսիա 15.12):

 բ. Ի՞նչ եք դուք անում համոզված լինելու համար, որ դուք 
համարվում եք Հիսուս Քրիստոսի սերնդի մեջ:

Դուք կարող եք անհատականացնել Մոսիա 15.10, 
«իր սերունդը» արտահայտության փոխարեն գրե-
լով ձեր անունը հատվածի այն մասում, որը դուք 
ընդգծել եք: Մի պահ խորհեք, որ դա նշանակում 
է ունենալ Փրկիչ, ով տեսել է ձեզ և գիտի ձեզ 
անհատապես:

Ի՞նչ հետևանքների է հանգում մեկը, ով մերժում է 
փրկագնումը: Կրկին անդրադարձեք Մոսիա 16.5-ին: 
Ի՞նչ է պատահում այս դասի սկզբում ներկայացված 
գծապատկերում, եթե օրինազանցը շարունակում 
է մնալ մեղքի մեջ և հրաժարվում է ապաշխարել: 

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 19.16–17, 
որպեսզի բացահայտեք, թե ինչ կպատահի նրանց 
հետ, ովքեր հրաժարվում են ընդունել Փրկչի 
փրկագնումը ապաշխարության միջոցով: 

Աբինադին ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի 
փրկագնումը ներառում է ազատում ոչ միայն մեղ-
քից , այլ նաև մահից: Յուրաքանչյուր ոք հարու-
թյուն կառնի, այնուամենայնիվ, ոմանք հարություն 
կառնեն մյուսներից առաջ: Աբինադին օգտագոր-
ծեց «առաջին հարություն» տերմինը, որպեսզի բա-
ցատրի, որ արդարներն ու անմեղները հարություն 
կառնեն ապստամբողներից առաջ (տես Մոսիա 
15.21–22): Արդարները կփրկագնվեն մահից 
առաջին հարության ժամանակ, իսկ ամբա-
րիշտները պետք է սպասեն, որ հարություն առնեն 
Հազարամյակից հետո (տես ՎևՈՒ 76.85, 106):

 4. Խորհեք այն հատվածների շուրջ, որոնք դուք ու-
սումնասիրել եք Մոսիա 15-ում: Պատկերացրեք, որ 

դուք հնարավորություն ունեք սուրհանդակի միջոցով ուղերձ 
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ուղարկել Փրկչին: Գրեք, թե ինչ կգրեիք այդ ուղերձում, հենվե-
լով այն ամենի վրա, ինչ նա արել է ձեզ համար:

Փրկիչն ուզում է մեզ ետ բերել մեր Երկնային Հոր 
ներկայություն: Նա միջնորդում և խնդրում է մեզ 
համար: Փրկիչը վճարել է արդարադատության պա-
հանջները մեզ համար, եթե մենք ապաշխարենք:

Մոսիա 17
Ալման հավատում է Աբինադիին և դուրս գցվում, 
Աբինադին սպանվում է:
Դուք երբևէ տեսե՞լ եք մեկին, ով պաշտպանել է 
ճշմարտությունը, երբ դժվար է եղել նրա համար 
անել դա: Ինչպիսի՞ն է եղել արդյունքը:

Երբ Աբինադին ավարտեց իր ուղերձը, Ալմա 
անունով քահանաներից մեկը փորձեց համոզել 
թագավորին, որ Աբինադին ճշմարտությունն էր 
ասել և պետք է ազատվեր: Թագավորը դուրս գցեց 
Ալմային և ուղարկեց ծառաներին սպանելու նրան: 
Ալման թաքնվեց և գրեց Աբինադիի խոսքերը: 

Ալմայի դարձը կարևոր նշանակություն ունեցավ: 
Քանի որ նա գրի առավ Աբինադիի խոսքերը, շատ 
սերունդներ և ազգեր օրհնվեցին: Ալմայի դարձի 

պտուղներն ավելի ակնհայտ կդառնան, երբ դուք 
ուսումնասիրեք հաջորդ գլուխները: Թագավորը և 
նրա քահանաները միասին երեք օր խորհրդակցե-
լուց հետո Աբինադիին մահվան դատապարտեցին 
(տես Մոսիա 17.1–6, 13): 

 5. Մոսիա 17.7–10 և Մոսիա 17.11–12-ը համեմատում 
են Աբինադիի և Նոյ թագավորի կատարած ընտրու-

թյունները: Այս հատվածներն ուսումնասիրելուց հետո ձեր 
սուրբ գրությունների օրագրում հակիրճ պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերին.

 ա. Աբինադիի վերջին խոսքերից որո՞նք ամենաշատը տպա-
վորվեցին ձեր մեջ:

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Աբինադիի խոսքերն այդպիսի ազ-
դեցություն ունեցան Նոյ թագավորի վրա:

 գ. Ինչպիսի՞ ազդեցություն ունեցան քահանաները Նոյ թա-
գավորի վրա:

 դ. Աբինադիի օրինակն ինչպե՞ս օգնեց ոգեշնչել ձեզ հավա-
տարիմ լինել Աստծուն ամեն պայմաններում:

Գրեք Ես կարող եմ հավատարիմ լինել Աստծուն 
ամեն պայմաններում ձեր սուրբ գրություններում 
Մոսիա 17.9–12–ի կողքին:
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 6. Աբինադիի բարոյական համարձակությունը և 
անձնական համոզմունքները անհատականացնելու 

համար կարդացեք Մոսիա 17.20 և լրացրեք հետևյալ նախա-
դասությունը ձեր սուրբ գրությունների օրագրում. Ես պետք է 
հավատարիմ լինեմ Աստծուն, երբ. . .

Երբ դուք ավարտեք այսօրվա դասը, մտածեք 
ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ մասին, ում հա-
մար կարող է օգտակար լինել լսելը այն, ինչ դուք 
սովորել և զգացել եք այսօր: Եթե հնարավոր է, նրա 
հետ կիսեք ձեր սովորածը և ձեր ցանկությունը` 
հավատարիմ լինելու Տիրոջը դժվարին պահերին:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 15–17 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 13. ՕՐ 1

Մոսիա 18
Նախաբան

Ալման, ով ամբարիշտ Նոյ թագավորի քահա-
նաներից էր, հավատաց Աբինադի մարգարեի 
խոսքերին և ապաշխարեց իր մեղքերից: Աբինա-
դիի մահից հետո Ալման գաղտնի սովորեցնում 
էր ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի մասին: Նրանք, 
ովքեր հավատացին Ալմային, ցանկացան գալ 
Աստծո հոտը: Նրանք մկրտության ուխտի մեջ 
մտան Մորմոնի ջրեր կոչվող մի վայրում: Երբ դուք 
ուսումնասիրեք Մոսիա 18, փնտրեք, թե ինչ էր 
Ալման սովորեցնում խոստումների մասին, որոնք 
դուք կապում եք մկրտվելիս և ինչ կանի Տերը ձեզ 
համար, եթե դուք պահեք այդ խոստումները:

Մոսիա 18.1–16
Ալման ուսուցանում և մկրտում է մարդկանց
Մտածեք ձեր մկրտության մասին: Ի՞նչ մանրա-
մասներ եք դուք հիշում այդ փորձառության մասին: 
Ինչպե՞ս էիք դուք պատրաստվել ձեր մկրտությանը: 
Ինչ զգացմունքներ եք դուք հիշում ձեր մկրտությու-
նից: Խորհեք, թե ձեր մկրտության հետ կապված 
ինչի համար դուք կարող եք այժմ ավելի շատ 
երախտապարտ լինել, քան երբ մկրտվում էիք: 

Մոսիա 18 օգնում է մեզ հասկանալ ուխտը, որը 
մկրտվելիս կապում ենք Աստծո հետ: Ուխտը 
«Աստծո և մարդու միջև համաձայնություն [է], որի 
մեջ սակայն նրանք չեն գործում որպես հավա-
սարներ: Աստված տալիս է ուխտի պայմանները, 
և մարդիկ համաձայնվում են անել այն, ինչ Նա 
խնդրում է անել: Այնուհետև, Աստված մարդկանց 
որոշակի օրհնություններ է խոստանում նրանց 
հնազանդության համար» (Սուրբ գրությունների 
ուղեցույց, «Ուխտ», scriptures.lds.org): 

Տեսնելու համար, թե ինչպես է Մոսիա 18 օգնում 
մեզ հասկանալ մկրտության ուխտը, ուշադրու-
թյուն դարձրեք այս գլխի հետևյալ ուրվագծի վրա. 
Մոսիա 18.1–7, Նախապատրաստվել ուխտին; 
Մոսիա 18.8–16, Ուխտ կապել; և Մոսիա 18.17–30, 
Ապրել ուխտին համաձայն: Դուք կարող եք ձեր 
սուրբ գրություններում գրել յուրաքանչյուր թեման 
(օրինակ` Նախապատրաստվել ուխտին) համա-
պատասխան հատվածների կողքին:

Կարդացեք Մոսիա 18.1–2, 6–7, փնտրելով վարդա-
պետությունները և սկզբունքները, որոնք Ալման 
ուսուցանեց մարդկանց` օգնելով նրանց նախա-
պատրաստվել մկրտությանը: Ստորև տրված մա-
սում գրեք, թե իր ժողովրդին Ալմայի ուսուցանածը 
հասկակալը ինչպես կօգնի ինչ-որ մեկին այսօր 
նախապատրաստվել մկրտությանը.   
  
 

Մոսիա 18.8–11-ում արձանագրված է, թե ինչպես 
Ալման օգնեց իր մարդկանց հասկանալ խոս-
տումները, որոնք նրանք տալու և ստանալու էին 
մկրտության ուխտի միջոցով:

 1. Ստորև տրված գծապատկերը գծեք ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: Մոսիա 

18.8–11-ում փնտրեք, թե ինչ ուսուցանեց Ալման խոստումների 
մասին, որոնք մենք տալիս ենք Աստծուն (ինչը մենք «հոժար 
ենք» անել), և խոստումների մասին, որոնք Աստված է մեզ 
տալիս, երբ մենք մկրտվում ենք: Ձեր գտած պատասխանները 
գրեք ձեր գծապատկերի համապատասխան սյունակներում: 

Ես խոստանում եմ Աստված խոստանում է

Մոսիա 18.8–11-ում գտնվող ավետարանի սկզբունք-
ներից մեկը հետևյալն է. Մկրտության ուխտ կա-
պելով և պահելով, մենք ստանում ենք Տիրոջ 
Հոգին և հավերժական կյանքի խոստումը: 
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 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գծապատկերի ներքևում համառոտ գրեք, 

թե ինչ եք դուք սովորել մկրտության ուխտ կապելու և պահե-
լու կարևորության մասին:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինի հետևյալ հայտարարու-
թյունը և ընդգծեք օրհնությունները, որոնք կարող 
են տրվել մեզ, եթե մենք հասկանանք խոստում-
ները, որոնք մենք տալիս և ստանում ենք մկրտու-
թյան ժամանակ. «Իմ ողջ կյանքի ընթացքում ես 
նկատել եմ, որ երբ մարդիկ սկսում են լիարժե-
քորեն հասկանալ իրենց մկրտության ուխտի 
օրհնությունները և զորությունը, լինեն նրանք 
նորադարձներ կամ երկար տարիների Եկեղեցու 
անդամներ, մեծ ուրախություն են գտնում իրենց 
կյանքում և իրենց պարտականությունները թագա-
վորությունում կատարում են վարակիչ խանդավա-
ռությամբ» (“Alma the Elder: A Role Model for Today,” 
in Heroes from the Book of Mormon [1995], 84):

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ձեր 
մկրտության ուխտը ինչպես կարող է ազդել այն բանի 

վրա, թե ինչպես եք ապրում ձեր կյանքի ամեն մի օրը: (Օրի-
նակ, խորհեք ձեր խոստման մասին` «կանգնելու որպես 
Աստծո վկաներ բոլոր ժամանակներում», թե ինչպես է այն 
առնչվում ուրիշների հետ ձեր հարաբերություններին, ներա-
ռյալ՝ ինչպես եք դուք վերաբերվում ձեր ընտանիքի անդամ-
ներին, ինչ եք դուք քննարկում ընկերների և ծանոթների հետ, 
ինչպես է այն ազդում ձեր օգտագործած բառապաշարի 
վրա, ձեր դիտած ֆիլմերի և հեռուստատեսային հաղորդում-
ների տեսակների վրա, ձեր լսած երաժշտության վրա, հա-
սարակական և ժամադրությունների ժամանակ ձեր 
հարաբերությունների վրա, և թե ինչպես եք դուք արձագան-
քում նրանց, ովքեր քննադատում են ձեր համոզմունքները:)

Ուշադիր ուսումնասիրեք Մոսիա 18.12–16 և ներ-
կայացրեք օրինակներ, թե ինչպես Տերը կատարեց 
Ալմայի և նրա ժողովրդի հետ կապած ուխտի Իր 
մասը նրանց մկրտությունից հետո: Դուք կարող եք 
նշել ձեր գտածը:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք այնպիսի 
ժամանակաշրջանի մասին, երբ դուք զգացել եք, որ 

Տերը օրհնել է ձեզ Իր Հոգով, երբ դուք պահել եք Նրան ծառա-
յելու խոստումը, որը դուք կապել եք մկրտության ժամանակ:

Մոսիա 18.17–30
Ալման հաստատում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին 
ժողովրդի մեջ
Որքա՞ն հաճախ եք դուք մտածում ուխտերի 
մասին, որոնք կապել եք մկրտության ժամանակ 
և որոնք նորոգում եք, երբ ճաշակում եք հաղոր-
դությունից: Որքա՞ն հաճախ դուք պետք է մտա-
ծեք դրանց մասին: Ե՞րբ եք դուք սովորաբար 

ժամանակ տրամադրում այս խոստումների մասին 
մտածելու համար: 

Առաջին Նախագահությունից Նախա-
գահ Հենրի Բ. Այրինգը ուսուցանել է 
Տիրոջ հետ մեր կապած ուխտերը 
պահելու կարևորությունը. «Վերջին 
Օրերի Սրբերը ուխտի ժողովուրդ են: 
Մկրտության օրվանից սկսած և մեր 

կյանքի հոգևոր ուղենիշներով անցնելիս մենք 
խոստումներ ենք տալիս Աստծուն և Նա խոստում-
ներ է տալիս մեզ: Նա միշտ պահում է Իր խոստում-
ները, որոնք տալիս է Իր իշխանություն ունեցող 
ծառաների միջոցով, սակայն մեր կյանքի վճռորոշ 
փորձությունը կայանում է նրանում, թե արդյոք 
մենք կկապենք ու կպահենք մեր ուխտերը Նրա 
հետ» (”Witnesses for God,” Ensign, Nov. 1996, 30):

 5. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ի՞նչ կանեք 

դուք մկրտության ժամանակ ձեր կապած ուխտերը ավելի լավ 
պահելու համար: Ինչպե՞ս դուք կպահեք այդ խոստումը: 

Մոսիա 18.31–35
Նրանք, ովքեր միացել են Եկեղեցուն, փախչում են Նոյ 
թագավորի հալածանքներից
Ուսումնասիրեք Մոսիա 18.31–33, որպեսզի իմա-
նաք, թե ինչ էր անում Նոյ թագավորը Լեքի-Նեփի 
քաղաքում, մինչ Ալման և նրա մարդիկ մեծ օրհ-
նություններ էին վայելում Մորմոնի ջրերի մոտա-
կայքում: Կարդացեք Մոսիա 18.34 և ապա Մոսիա 
23.1–2, որպեսզի պարզեք, թե ինչպես էր Ալման 
«տեղեկացվել» այն վտանգի մասին, որի առջև 
կանգնելու էր իր ժողովուրդը:

Կարող եք գրել հետևյալ ճշմարտությունը Մոսիա 
18.34–ի կողքին. Տերը կարող է նախազգուշաց-
նել արդարներին, երբ նրանք վտանգի մեջ 
հայտնվեն: 

Կարդացեք հետևյալ փորձառությունը, որով 
կիսվել է Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը, որը լուսաբանում է այս 
ճշմարտությունը.

«Աշխատելով որպես Հետաքննություն-
ների Ֆեդերալ Բյուրոյի հատուկ 
գործակալ` իմ ընկերը հետաքննում էր 
կազմակերպված հանցավոր խմբերի, 
որոնք անօրինական թմրադեղեր էին 
տեղափոխում Միացյալ Նահանգներ:

Մի առիթով նա և մեկ այլ գործակալ մոտեցել 
էին մի բնակարանի, որտեղ, նրանց կարծիքով, 
հայտնի մի ապօրինի թմրադեղ վաճառող կոկային 
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էր բաժանում: Իմ ընկերը նկարագրում է, թե ինչ 
պատահեց. 

«Մենք թակեցինք ապօրինի թմրադեղեր վաճա-
ռողի դուռը: Կասկածյալը բացեց դուռը և մեզ 
տեսնելուն պես փորձեց փակել մեր տեսադաշտը: 
Սակայն արդեն շատ ուշ էր. մենք կարողացանք 
նրա սեղանի վրա տեսնել կոկայինը:

Տղամարդը և կինը, ովքեր նստած էին սեղանի 
շուրջ, անմիջապես սկսեցին հեռացնել կոկայինը: 
Մենք ստիպված էինք քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի 
թույլ չտայինք նրանց վերացնել փաստերը, ուստի 
ես արագ կողք հրեցի կասկածյալին, ով փակել էր 
մեր ճանապարհը: Երբ ես հրեցի նրան, իմ հա-
յացքը հանդիպեց նրա հայացքին: Տարօրինակ էր, 
բայց նա զայրացած կամ վախեցած տեսք չուներ: 
Նա ժպտում էր ինձ:

Նրա աչքերը և զայրույթը մեղմող ժպիտն ինձ 
մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծեցին, որ 
նա վտանգավոր չէր, ուստի, ես արագ թողեցի 
նրան և սկսեցի շարժվել սեղանի ուղղությամբ: 
Կասկածյալն այժմ իմ հետևում էր: Այդ պահին 
ես հստակ, ազդեցիկ տպավորություն ունեցա իմ 
մտքում. «Զգուշացիր ժպտացող աչքերի հետևում 
գտնվող չարիքից»:

Ես անմիջապես ետ շրջվեցի դեպի կասկածյալը: 
Նրա ձեռքը իր առջևի մեծ գրպանում էր: Բնազդա-
բար ես բռնեցի նրա ձեռքը և դուրս քաշեցի նրա 
գրպանից: Միայն այդ ժամանակ ես տեսա նրա 
ձեռքում սեղմված կիսաավտոմատ ատրճանակը, 
որը պատրաստ էր կրակելու: Որոշ եռուզեռից 
հետո ես զինաթափեցի նրան»: . . .

. . . Սուրբ Հոգին նախազգուշացրեց իմ ընկերոջը 
ֆիզիկական վտանգի մասին: Սուրբ Հոգին նաև 
կնախազգուշացնի ձեզ հոգևոր վտանգների մա-
սին» (“Beware of the Evil behind the Smiling Eyes,” 
Ensign կամ Liahona, May 2005, 46–47):

 6. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք զգացում-
ների մասին, որոնք ստացել եք Սուրբ Հոգու կողմից, 

կամ փորձառությունների մասին, որոնք դուք հիշում եք, երբ 
նախազգուշացվել եք կամ պաշտպանվել եք ֆիզիկական կամ 
հոգևոր վտանգից, կամ գրեք ձեր ծանոթներից որևէ մեկի փոր-
ձառության մասին, կամ որի մասին կարդացել կամ լսել եք:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 18 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 13. ՕՐ 2

Մոսիա 19–20
Նախաբան

Երբ Ալման և նրա մարդիկ փախան Նոյ թագա-
վորի զորքից, մարդիկ, ովեր մնացել էին Նոյի հետ, 
սկսեցին տառապել այն հետևանքների պատ-
ճառով, որոնց մասին մարգարեացել էր Աբինա-
դին: Նեփիացիների պատմությունը Լեքի-Նեփիի 
երկրում հիշեցնում է մեզ, որ երբ մենք մերժում ենք 
Տիրոջ ծառաների խորհուրդը, մենք հանդիպում 
ենք լուրջ հետևանքների: Մյուս կողմից, երբ մենք 
հնազանդվում ենք մարգարեներին, մենք վայե-
լում ենք խաղաղություն և ապահովություն նույ-
նիսկ մեր փորձությունների ընթացքում: Երբ դուք 
ուսումնասիրեք այս դասը, մտածեք այն մասին, 
թե ինչպես կարող եք ստանալ խաղաղություն և 
ապահովություն, որ գալիս է Տիրոջ ներկայիս մար-
գարեների խորհրդին լսելուց:

Մոսիա 19–20
Լեքի-Նեփիի երկրի նեփիացիները տեսան Աբինադիի 
մարգարեությունների իրկանացումը:
Կարդացեք Երեց Դեյվիդ Ռ. Սթոունի հետևյալ 
փորձառության մասին, ով այդ ժամանակ ծառայում 
էր որպես Յոթանասունի անդամ, և մտածեք հո-
գևոր նախազգուշացումների կարևորության մասին, 
որոնք մենք ստանում ենք մարգարեների միջոցով.

«Մի գեղեցիկ կիրակի առավոտ . . . մենք արթնա-
ցանք Սանտո Դոմինգոյում, Դոմինիկյան Հանրա-
պետությունում: Կարիբյան արևը շողշողում էր, 
երկինքը պարզ էր: Փչում էր մեզմ զեփյուռը` հազիվ 
շարժելով ծառերի տերևները; Տաք էր, խաղաղ ու 
հանգիստ: Սակայն ծովի խորքերում, մեր ֆիզի-
կական զգայարաններին անհասանելի վայրե-
րում այդ օրը մահաբեր կործանիչը գալիս էր մեր 
ուղղությամբ` անողոք և անհաղթահարելի: Փոթո-
րիկների Կենտրոնը, պարտավորություն ունենա-
լով հետևելու և կանխատեսելու Ջորջիս փոթորկի 
ուղին, անընդհատ թարմացնում էր տեղեկությունը, 
որը մատչելի էր համացանցում: Այդ առավոտյան 
խաղաղ, հանդարտ անդորրում, ի շնորհիվ երկն-
քում գտնվող ամենատես աչքերի, ես նախապես 
տեսա փոթորկի ուղին, որ նման էր Սանտո Դոմին-
գոյի սրտին ուղղված աղեղի:

48 ժամվա ընթացքում փոթորիկը հարվածեց 
կղզուն . . . մոլեգնացող ուժգնությամբ` իր ճանա-
պարհին թողնելով ավերվածություն, թշվառու-
թյուն և մահ: . . .
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Ինչպես այս սարսուռ առաջացնող բացառիկ 
ֆիզիկական ներգործությունն է պատճառում 
մեծ վնաս, ավերածություն և մահ, հոգևոր փո-
թորիկները նույնիսկ ավելի մեծ թշվառություն են 
պատճառում մարդկանց կյանքում: Այս մոլեգնած 
ուժերը հաճախ շատ ավելի մեծ կործանարար 
վնաս են հասցնում, քան ֆիզիկական պտտահող-
մերը, քանի որ դրանք կործանում են մեր հոգին և 
խլում են մեզանից մեր հավերժական հեռանկարը 
և խոստումը: . . .

Մենք մեզ դնում ենք այս հոգևոր փոթորիկների 
ճանապարհին, երբ տրվում ենք բարկությանը, 
ալկոհոլին և բիրտ վարվելակերպին, հեշտասիրու-
թյանը և ցոփությանը, այլասեռվածություններին ու 
պոռնոգրաֆիային, թմրամոլությանը, հպարտու-
թյանը, ագահությանը, բռնարարքներին, նախան-
ձին և ստերին. ցանկը երկար է: . . .

Սակայն մենք նաև ունենք մեր հոգևոր փոթորիկ-
ների պահապաններին, որոնք կոչված են հսկելու 
և նախազգուշացնելու` օգնելով մեզ խուսափել 
հոգևոր վնասից, կործանումից և նույնիսկ մա-
հից: Մեր աշտարակի դետերը հայտնի են մեզ 
որպես առաքյալներ և մարգարեներ: Նրանք մեր 
հոգևոր աչքերն են երկնքում և նրանք ոգեշնչ-
ման, խորաթափանցության և մաքուր մտավոր 

կարողությունների միջոցով գիտեն այս փոթո-
րիկների ուղղությունը: Նրանք շարունակում են 
բարձրացնել իրենց նախազգուշացնող ձայները` 
ասելով մեզ Տիրոջ պատվիրանները միտումնավոր 
կերպով և առանց պատճառի խախտելու ողբերգա-
կան հետևանքների մասին: Նրանց նախազգուշա-
ցումներին միտումնավոր կերպով ուշադրություն 
չդարձնելը նշանակում է թշվառություն, վիշտ և 
կործանում առաջ բերել: Դրանց հետևելը նշանա-
կում է հետևել Տիրոջ ընտրյալ ծառաներին` դեպի 
խաղաղ ու առատ հոգևոր արոտավայր» (“Spiritual 
Hurricanes,” Ensign, Nov. 1999, 31–32):

Մի պահ խորհեք, թե ինչ վտանգների մասին են 
մեզ նախազգուշացրել մարգարեները և առաքյալ-
ները: Ինչպե՞ս կարող են նրանց խոսքերը պաշտ-
պանել մեզ «հոգևոր փոթորիկներից»:

Աստված ուղարկեց Աբինադիին նախազգուշաց-
նելու Լեքի-Նեփիի մարդկանց կործանման մասին, 
որը կգար, եթե նրանք չապաշխարեին:

 1. Հետևյալ աղյուսակը արտագրեք ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության օրագրում` բավականա-

չափ տեղ թողնելով յուրաքանչյուր հղման տակ գրելու համար.
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Մարգարեություն Նոյ 
թագավորի մարդկանց 
մասին (Մոսիա 12.1–2)

Իրականացում (Մոսիա 
19.10, 14–15, 20.20–21, 
21.3–4, 8, 10–13)

Մարգարեություն Նոյ 
թագավորի մասին  
(Մոսիա 12.3)

Իրականացում (Մոսիա 
19.18–20)

Ա. Բ.

Վերանայեք նեփիացիներին ուղղված Աբինադիի մարգարեու-
թյունները Լեքի-Նեփիի երկրում` կարդալով աղյուսակի ձախ 
սյունակի սուրբ գրությունների հղումները: Համապատասխան 
սուրբ գրությունների հղումների տակ գրեք հետևանքները, 
որոնք Աբինադին ասաց Նոյ թագավորին և նրա մարդկանց, 
որ կգային նրանց վրա, եթե նրանք չապաշխարեին: Ձախ սյու-
նակի (Ա) ներքևում գրեք, թե՝ ձեր կարծիքով, ինչ դուք կզգայիք 
և ինչ կանեիք, եթե լսեիք Աբինադիի նախազգուշացումներին:

Նախքան աղյուսակի աջ սյունակի վրա աշխա-
տելը, կատարեք ձեռնարկի ներքևում գտնվող 
վարժությունը: Այս վարժությունը կօգնի ձեզ ավելի 
լավ ծանոթանալ Մոսիա 19–20–ի իրադարձություն-
ներին և տեսնել Աբինադիի մարգարեությունների 
իրականացումը, որոնք արձանագրված են այս 
հատվածներում:

Երբ դուք ուսումնասիրեք Մոսիա 19–20, թվարկեք 
հետևյալ 11 իրադարձություններն այն հերթակա-
նությամբ, ինչպես դրանք տեղի են ունենում սուրբ 
գրություններում: Յուրաքանչյուր գլխի սկզբում 
գտնվող ենթատեքստերը օգտակար տեղեկություն-
ներ կտան ձեզ առաջնորդելու համար:

------- Գեդեոնը ջանում է սպանել Նոյ թագավորին:

-------  Նեփիացի կանայք և երեխաները աղերսում են լամանացիներին 

չսպանել իրենց:

------- Նոյ թագավորը կրակով մահվան է ենթարկվում:

------- Լամանացիների բանակը մոտենում է Սեմլոնի սահմաններին:

-------  Նոյ թագավորի քահանաները առևանգում են լամանացիների 

24 դուստրերին:

-------  Լամանացիների թագավորը խնդրում է իր զորքին խնայել Լիմքիի 

ժողովրդին:

-------  Նոյի մարդկանցից ոմանք փախչում են լամանացիներից` ետևում 

թողնելով իրենց կանանց ու երեխաներին:

-------  Լիմքին պատվիրում է իր մարդկանց չսպանել լամանացիների 

թագավորին:

-------  Նեփիացիների և լամանացիների միջև երկու տարի 

խաղաղություն է հաստատվում:

-------  Լիմքին խոստանում է, որ իր ժողովուրդը կվճարի իր ունեցվածքի 

կեսը լամանացիներին:

-------  Նեփիացիները հետ են մղում լամանացիների հարձակումը և 

գերի են վերցնում լամանացիների թագավորին:

(Այս վարժության պատասխանները գտնվում են 
այս դասի վերջում:)

 2. 11 նախադասությունները ճիշտ համարակալե-
լուց հետո վերադարձեք ձեր սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության օրագրի աղյուսակին: Աջ սյունակի սուրբ 
գրություններում փնտրեք մանրամասներ այն մասին, թե ինչ-
պես իրականացան Աբինադիի մարգարեությունները: Գրեք 
այդ մանրամասները ձեր աղյուսակի աջ սյունակում: Աջ սյու-
նակի (Բ) ներքևում բացատրեք, թե ինչ եք դուք սովորել մար-
գարեի խոսքերը կամ նախազգուշացումն անտեսելու 
հետևանքների մասին: 

Կարդացեք Մոսիա 20.21 և նշեք Գեդեոնի հայտա-
րարությունը, որը ցույց է տալիս, որ նա գիտակցում 
է, որ Տիրոջ ծառաների խոսքերն անտեսելը 
բերում է տառապանք և վիշտ:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 
133.63, 70–72՝ տեսնելու համար, թե ինչպես է այս 
սկզբունքը վերաբերվում նրանց, ովքեր վերջին 
օրերին չեն լսի Տիրոջը կամ Նրա ծառաներին: Դուք 
կարող եք գրել այս հղումը ձեր սուրբ գրություննե-
րում Մոսիա 20.21–ի կողքին: Ensign կամ Լիահոնա 
ամսագրերի (մայիս կամ նոյեմբեր ամիսների հա-
մարներում) ամենավերջին գերագույ համաժողովի 
ելույթներում կամ LDS.org-ում գտեք մարգարեների 
խոսքերը այս խնդիրների վերաբերյալ:

Խորհեք այս հարցի շուրջ. Ի՞նչ եք դուք լսել, որ 
մարգարեները վերջերս սովորեցնեն, ինչը կօգնի 
անհատներին, ընտանիքներին և ազգերին խուսա-
փել չարչարանքներից և վշտից:

Վշտի ու տառապանքի օրինակը տեսնելու համար, 
որը կարող է գալ Տիրոջ մարգարեներին մերժելուց, 
փնտրեք հետևանքները, որոնք, ըստ Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի, 
կունենան նրանք, ովքեր ներգրավվում են պոռնոգ-
րաֆիայի մեջ.

«Պոռնոգրաֆիան վնասում է հակառակ 
սեռի ներկայացուցչի հետ նորմալ 
էմոցիոնալ, ռոմանտիկ և հոգևոր 
հարաբերություններ վայելելու մարդու 
ունակությանը: Այն արժեզրկում է 
բարոյական արգելքները, որոնք 

կանգնած են ոչ պատշաճ, ոչ նորմալ կամ անօրի-
նական վարքագծի դեմ: Երբ խիղճն անզգայանում է, 
պոռնոգրաֆիա դիտողները սկսում են գործել ըստ 
իրենց տեսածի, անկախ իրենց կյանքի և ուրիշների 
կյանքի վրա դրանց ունեցած հետևանքներից:

Պոռնոգրաֆիան նաև կախվածություն է առա-
ջացնում: Այն վնասում է որոշումներ կայացնելու 
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ունակությանը և այն «հմայում» է այն օգտագոր-
ծողներին` հետ մղելով նրանց ավելի ու ավելի 
համակվել դրանով» (“Pornography,” Ensign կամ 
Liahona, May 2005, 89):

Մտածեք վշտի ու չարչարանքի որոշ օրինակների 
մասին, որոնք գալիս են մարգարեի խոսքերն 
անտեսելու արդյունքում, երբ խոսքը վերաբերվում 
է մոլախաղով զբաղվելուն, պոռնոգրաֆիային, 
Իմաստության Խոսքին, անազնիվ վարվելուն, դաջ-
վածքներին, մարմնի փիրսինգին, անհամեստ հա-
գուստին կամ մինչև 16 տարեկանը ժամադրվելուն:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս 

կարող է Տիրոջ ծառաների խորհրդին հետևելն օգնել անհատ-
ներին և ընտանիքներին խուսափել որոշ տառապանքներից և 
վշտից, որ նրանք ունենում են, երբ խոսքը վերաբերվում է ըն-
տանիքները ամրացնելուն, մաքրաբարոյության օրենքով ապ-
րելուն կամ Իմաստության Խոսքին հնազանդվելուն:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռոբերտ 
Դ. Հեյլսը վկայել է, որ մենք կարող ենք խաղաղու-
թյուն ունենալ և վերադառնալ Աստծո ներկայու-
թյուն` հետևելով մարգարեներին.

«Ես վկայում եմ, որ այս օրերի մարգարեները նման 
են հին օրերի մարգարեներին և այս տնտեսության 
մյուս մարգարեներին: . . .

. . . Մեր հոգևոր ապահովությունը կախված է դեպի 
մեր ապրող մարգարեի հստակ ձայնին դառնա-
լուց: Եթե մենք լսենք նրա ձայնը և հնազանդվենք 
նրա խորհրդին, մենք կկարողանանք ապրել 
այնպես, ինչպես Քրիստոսը կցանկանար, որ մենք 
ապրեինք և համբերեինք մինչև վերջ, որպեսզի 
մի օր մեր ընտանիքների հետ վերադառնանք մեր 
Երկնային Հոր և մեր Փրկչի` Հիսուս Քրիստոսի 
ներկայությունը» (“Hear the Prophet’s Voice and 
Obey,” Ensign, May 1995, 17):

 4. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք այն մասին, թե ինչպես դուք կցանկա-

նայիք, որ Մոսիա 19–20–ի ուսումնասիրությունն ազդեր Տի-
րոջ մարգարեների խորհրդին լսելու ձեր որոշման վրա: 
Մտածեք փորձառության մասին, թե ինչպես եք խաղաղու-
թյուն և հոգևոր ապահովություն ստացել, հետևելով Տիրոջ 
ծառաների խորհրդին, և գրեք այն ձեր սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության օրագրում: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 19–20 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ).

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Համարակալելու վարժության պատասխանները. 
1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9:

ՄԱՍ 13. ՕՐ 3

Մոսիա 21–24
Նախաբան

Լիմքիի ժողովուրդը գտնվում էր լամանացիների 
ճորտության տակ` իրենց ամբարշտության ար-
դյունքում (տես Մոսիա 20.21): Նրանք խոնարհվե-
ցին և դարձան դեպի Աստված` իրենց ճորտության 
արդյունքում: Ալմայի ժողովուրդը ճորտության 
բերվեց` որպես իրենց հավատքի փորձություն (տես 
Մոսիա 23:21): Երկու խմբերն էլ զորավոր աղոթքներ 
հղեցին ճորտությունից ազատվելու համար: Մինչ-
դեռ մարդկանց երկու խմբերն էլ, ի վերջո, ազատ-
վեցին և եկան Զարահեմլա, Տերը յուրաքանչյուր 
խմբին օգնեց տարբեր եղանակներով: Լիմքիի խմբի 
փորձությունները և ազատվելը ուսումնասիրելիս 
դուք կարող եք տեսնել, որ Տերը կպատասխանի 
մեր աղոթքներին Իր իսկ եղանակով և ժամանա-
կին, եթե մենք խոնարհեցնենք մեր անձերը: Ալմայի 
ժողովրդի փորձությունները և ազատման պատմու-
թյունն ուսումնասիրելիս դուք կարող եք սովորել, 
թե ինչպես ապավինել Տիրոջ ուժին ձեր ունեցած 
դժվարությունների և խնդիրների ընթացքում:

Մոսիա 21–24
Նեփիացիները Լեքի-Նեփիի երկրում տեսնում են 
Աբինադիի մարգարեությունների իրականացումը
Պատկերացրեք, որ դուք ապրում էիք Լեքի-Նե-
փիի երկրում Նոյ թագավորի թագավորության 
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ժամանակ և մերժել եք Աբինադիի ուսմունքները: 
Այժմ դուք և ձեր ժողովուրդը գտնվում եք Լամանա-
ցիների ճորտության տակ, ճիշտ ինչպես Աբինա-
դին է մարգարեացել: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կանեիք 
դուք:

Այժմ մտածեք որևէ փորձության կամ անհաջողու-
թյան մասին, որը դուք այժմ ունեք: Ձեր սուրբ գրու-
թյուններում կարդացեք հետևյալ հատվածները և 
նշեք, թե ինչ են դրանք սովորեցնում ազատություն 
փնտրելու և ստանալու մասին. Մոսիա 21.5, 14, 
22.1–2, 23.23 և 24.21:

Երդ դուք կարդաք Տասներկու Առա-
քյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. 
Սքոթի հետևյալ հայտարարությունը, 
ընդգծեք մեր կյանքում ունեցած 
փորձությունների և տառապանքների 
նրա առաջարկած երկու աղբյուրները. 

«Ոչ ոք չի ուզում անհաջողություն: Փորձությունները, 
հիասթափությունները, տխրությունը և խորը վիշտը 
գալիս են մեզ երկու լրիվ տարբեր աղբյուրներից: 
Նրանք, ովքեր զանց են առնում Աստծո օրենքները, 
միշտ կունենան այդ դժվարությունները: Անհաջո-
ղությունների մյուս աղբյուրը Տիրոջ իսկ նպատակ-
ները մեր կյանքում իրականացնելու համար են, 
որպեսզի մենք կարողանանք կատարելագործվել 
փորձվելու արդյունքում: Շատ կարևոր է, որպեսզի 
մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա զանազանել, 
թե այս երկու աղբյուրներից որից են գալիս մեր 
փորձությունները և դժվարությունները, քանի որ 
ուղղիչ գործողությունները շատ տարբեր են» (”Trust 
in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 16):

Լիմքիի ժողովուրդը ճորտության տակ էր իր 
անհնազանդության պատճառով, մինչդեռ Ալմայի 
արդար ժողովուրդը անհաջողությունների հան-
դիպեց, որը կկատարելագործեր նրանց: Լիմքիի 
ժողովուրդը խոնարհեցվեց և բերվեց Աստծո մոտ 
իրենց ճորտության արդյունքում: Աստվածային 
ազատման այս երկու պատմություններն ուսում-
նասիրելը կարող է օգնել ձեզ մեծացնել ձեր հա-
վատքը` կանչելու առ Տերը ազատման համար, ինչ 
տառապանքներ էլ որ դուք ունենաք:

 1. Ստորև գտնվող աղյուսակում առաջին հարցը` Ինչ-
պե՞ս նրանք ճորտության բերվեցին, պատասխանված 

է ձեզ համար: Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում պատասխանեք երկրորդ հարցին. Ինչպե՞ս նրանք 
ազատվեցին:

Լիմքիի 
ժողովուրդը

Ալմայի 
ժողովուրդը

Ինչպե՞ս նրանք 
ճորտության 
բերվեցին:

(Մոսիա 20.21–
22, 21.1–4)
Քանի որ 
ժողովուրդը չէր 
ապաշխարում, 
Տերը զորություն 
տվեց 
լամանացիներին` 
ճորտության 
բերելու 
ժողովրդին:

(Մոսիա 23.1–4, 
19–20, 25–38, 
24.8–9)
Մարդիկ 
պահում էին 
իրենց ուխտերը, 
սակայն նրանք 
մատնվեցին, 
գերի տարվեցին 
և հալածվեցին 
ամբարիշտ 
մարդկանց 
կողմից:

Ինչպե՞ս նրանք 
ազատվեցին:

(Մոսիա 22.1–9, 
13–14)

(Մոսիա 24.17–
25)

Խորհեք Լիմքիի ժողովրդին վերաբերվող հետևյալ 
հարցերի պատասխանների շուրջ.

• Համաձայն Մոսիա 21.6-ի, ի՞նչ փաստեր կային 
այն մասին, որ Լիմքիի մարդիկ դեռևս չէին խո-
նարհեցրել իրենց և դարձել դեպի Տերը: Ինչպե՞ս 
է սա հակադրվում այն փաստին, թե ինչպես էին 
Ալմայի մարդիկ արձագանքել իրենց ճորտու-
թյանը: Անդրադառնալով Լիմքիի ժողովրդի փոր-
ձառությանը` ի՞նչ եք դուք սովորում, որ կարող է 
օգնել ձեզ պատշաճ կերպով արձագանքել ձեր 
իսկ փորձություններին: 

• Չնայած, որ Լիմքիի ժողովուրդն անմիջապես 
չազատվեց իր տառապանքներից, ինչպե՞ս Տերն 
օրհնեց նրանց: (Դուք կարող եք Մոսիա 21.16-ում 
նշել «աստիճանաբար բարգավաճել» արտահայ-
տությունը:) Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ Տերն օգնել 
է ձեզ կամաց-կամաց հաղթահարել փորձությունը:

• Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է Մոսիա 21.30–33–ում  
նկարագրված ժողովրդի վերաբերմունքը 
նպաստել իրենց վերջնական ազատմանը:



154

 2. Ընտրեք հետևյալ ճշմարտություններից մեկը, որը 
բխում է նրանից, ինչ դուք սովորել եք Լիմքիի ժո-

ղովրդի փորձությունների և ազատման մասին: Ձեր սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում գրեք մի պար-
բերություն, որը բացատրում է, թե ինչպես դուք կարող եք կի-
րառել այդ ճշմարտությունը ձեր իսկ կյանքում:

 ա. Երբ մենք խոնարհեցնում ենք մեր անձերը, կանչում 
ենք առ Տերը և ապաշխարում ենք մեր մեղքերից, Նա 
կլսի մեր աղոթքները և կթեթևացնի մեր մեղքերի բեռը 
Իր իսկ ժամանակին:

 բ. Երբ մենք ուխտ ենք կապում ծառայել Աստծուն և 
պահել Նրա պատվիրանները, Տերը ուղի է պատրաս-
տում մեր ազատման համար:

Խորհեք Ալմայի խմբի չարչարանքների և ազատման 
մասին, երբ կարդաք Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի հե-
տևյալ հայտարարությունը. «Հենց որ ամեն ինչ թվում 
է, թե ճիշտ է ընթանում, հաճախ միաժամանակ 
առաջ են գալիս մեծ քանակությամբ դժմարություն-
ներ: Երբ այդ փորձությունները ձեր անհնազանդու-
թյան հետևանքներ չեն, դրանք փաստում են այն 
մասին, որ Տերը զգում է, որ դուք պատրաստ եք 
ավելի շատ աճելու (տես Առակաց Գ.11–12): Ուստի, 
Նա տալիս է ձեզ փորձառություններ, որոնք առաջ 
են բերում աճ, հասկացողություն և կարեկցանք, որը 
կատարելագործում է ձեզ ձեր հավերժական օգտի 
համար: Որպեսզի այն տեղից, որտեղ դուք գտնվում 
եք, հասնեք այնտեղ, որտեղ Նա է ուզում, որ դուք 
լինեք, պահանջվում է շատ ձգվել, իսկ դա, հիմնա-
կանում, առաջ է բերում անհարմարություններ և 
ցավ» (”Trust in the Lord,” 16–17):

Նշեք բառեր և արտահայտություններ Մոսիա 
23.21–22–ում, որոնք ցույց են տալիս, որ Տերը 
կփորձի մեր համբերությունը և հավատքը` 
օգնելով մեզ մեծացնել մեր վստահությունը 
Նրա հանդեպ (տես նաև ՎևՈՒ 122.5–7) : 

Գրեք կարճ պատասխաններ ձեր ձեռնարկի հե-
տևյալ հարցերին.

• Ձեր կարծիքով, ո՞րը կլիներ ամենադժվար փոր-
ձությունը, եթե դուք լինեիք Ալմայի ժողովրդի մեջ 
Մոսիա 23–24–ում արձանագրված իրադարձու-
թյունների ընթացքում: Ինչո՞ւ:   
 

• Ի՞նչ կարող եք դուք սովորել նրանից, ինչպես 
Ալման և իր ժողովուրդն արձագանքեցին իրենց 
փորձություններին (տես Մոսիա 24.1–12, 15–16):  
  
 

• Չնայած Տերն անմիջապես չազատեց Ալմայի 
ժողովրդին, նախ և առաջ ի՞նչ արեց Նա նրանց 
համար (տես Մոսիա 24.15):   
 

Ալմայի խմբի փորձառությունից մենք կարող ենք 
սովորել, որ երբ մենք համբերատար ենթարկ-
վում ենք Տիրոջ կամքին, Նա ամրացնում է 
մեզ և ազատում մեզ մեր փորձություններից 
Իր ժամանակին:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում բացատրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչ է նշա-

նակում փորձության պահին համբերատար ենթարկվել Տի-
րոջ կամքին և ինչպես կարող է այդպես վարվելը 
նախապատրաստել ձեզ ստանալու ուժ և օրհնություններ, 
որոնք Նա կտա այդ դժվար պահին ձեզ օգնելու համար:

Այս դասի սկզբում ձեզ խնդրել էին մտածել փոր-
ձությունների և անհաջողությունների մասին, 
որոնք դուք այժմ ունեք: Երբ դուք մտաբերեք 
դրանք, խորհեք ձեր անձնական օրարգրում կամ 
առանձին թերթիկի վրա հետևյալ հարցերի պա-
տասխանները գրելու մասին.

• Ի՞նչ փորձությունների առաջ եմ ես կանգնած 
այսօր իմ կյանքում:

• Ի՞նչ պետք է ես անեմ, որ նախապատրաստեմ 
ինձ Տիրոջ ազատող զորությունը իմ կյանքում 
ստանալու համար: 

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 21–24 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ).

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 13. ՕՐ 4

Մոսիա 25
Նախաբան

Ինչպես գրված է Մոսիա 25-ում, Լիմքիի ժողո-
վուրդը և Ալմայի հետևորդները ճամփորդեցին 
Զարահեմլա` ապահովությամբ միավորվելով 
Մոսիայի թագավորության ներքո: Երբ նեփիացի-
ների այս խմբերը միացան իրար, նրանք զգացին 
Աստծո բարությունը և Նրա զորությունը նրանց 
ազատելիս: Նրանք նաև հաստատեցին միացյալ 
Եկեղեցի: Երբ դուք ուսումնասիրեք այս դասը, 
կարող է օգտակար լինել մտածելը, թե ինչպես եք 
դուք տեսել Աստծո բարությունը ձեր կյանքում և 
Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ Եկեղեցուն պատկա-
նելու օրհնությունները:
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Մոսիա 25.1–13
Զարահեմլայում հավաքվածները միավորվում են և 
հայտնի են դառնում որպես նեփիացիներ
Կարդացեք հետևյալ պատմությունը երիտասարդ 
կնոջ մասին, ով պաշտպանվեց՝ լսելով Հոգուն, 
երբ Երիտասարդ Կանանց խմբի հետ արշավի էր 
գնացել.

«Ետդարձի ճանապարհին ես ավելի դանդաղ 
գնացողների խմբում էի, որը բաղկացած էր հինգ 
աղջիկներից և մեր ղեկավարից: Նրանք զբաղված 
էին նկարվելով, ուստի, ես որոշեցի առաջ անցնել: 
Երբ ես ցած իջա բլուրն ի վար, լսեցի մի կովի ձայն 
[որ կարծես, թե սատկում էր]: Մի նախազգուշաց-
նող ձայն` հաստատուն, սակայն մեղմ, ասաց «Ետ 
դարձիր»: Ես գրեթե անտեսեցի այն, սակայն այն 
կրկին եկավ: Այս անգամ ես լսեցի և վերադարձա 
խմբի մոտ: Երբ մենք սկսեցինք ցած իջնել, տե-
սանք երկու վիթխարի կատաղած սև ցուլ, որոնք 
արագ քայլում էին բլուրն ի վեր: Ամենամեծը սկսեց 
ոտքով հարվածել գետնին` հառելով հայացքը մեզ 
վրա: . . . Մենք անչափ վախեցել էինք, սակայն մեր 
քահանայության ղեկավարը շեղեց ուշադրությունը 
և մենք կարողացանք անցնել ցանկապատի վրա-
յով դեպի ապահով վայր:

Երբ մենք կրկին մտանք վրանը, ես գիտակցեցի, 
որ եթե ես ուշադրություն չդարձնեի Հոգու նա-
խազգուշացմանը, ես կարող էի մահացու վնաս 
ստանալ կամ նույնիսկ մահանալ: Ես գիտեի, 
որ Երկնային Հայրն անձնապես հոգում էր ինձ 
համար և ինձ ապահովության մեջ պահեց: Ես 
շատ շնորհակալ եմ Տիրոջը այդ նախազգուշաց-
ման համար: Այս փորձառությունը ամրացրեց իմ 
վկայությունը և տվեց ինձ ավելի մեծ սեր առ Տերը» 
(Marissa W., “Turn Back,” New Era, Nov. 2010, 47):

Ինչպե՞ս է ուրիշ մարդկանց փորձառությունների 
մասին լսելը կամ կարդալը, որոնք լուսաբանում 
են նրանց կյանքում Աստծո բարությունը և զորու-
թյունը, օգնում ամրացնել ձեզ:

Զարա-
հեմլայի 
երկիրը

Լիմքիի ժողովրդի 
փախուստը

Նեփիի երկիրը 
(Լեքի-Նեփի)

Մորմոնի 
ջրերը

Ալման և նրա 
ժողովուրդը 
հեռանում են

Հելամի երկիրը

Ալման և իր 
ժողովուրդը 
փախչում են

Երբ Լիմքիի ժողովուրդը և Ալմայի ժողովուրդը 
միացան Զարահեմլայի ժողովրդին, Մոսիա 
թագավորը կարդաց նրանց արձանագրություն-
ները ողջ ժողովրդին (տես Մոսիա 25.1–6): Մոսիա 
25.7-ում փնտրեք, թե ինչպես արձագանքեց Մոսիա 
թագավորի ժողովուրդը, մինչ նրանք լսեցին այս 
ժողովրդի հետ Աստծո գործերի պատմությունները: 

 1. Մոսիա 25.8–11-ի չորս հատվածներից յուրաքան-
չյուրի համար ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասի-

րության օրագրում գրեք մարդկանց արձագանքները, երբ 
նրանք լսեցին իրենց եղբայրների պատմությունը: Օրինակ 
Մոսիա 25.8-ում, երբ նրանք տեսան նրանց, ովքեր ազատվել 
էին լամանացիների ճորտությունից, մարդիկ «լցվեցին ան-
չափ մեծ ուրախությամբ»:

 ա. Մոսիա 25.8

 բ. Մոսիա 25.9

 գ. Մոսիա 25.10

 դ. Մոսիա 25.11

Կարող եք գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրություններում Մոսիա 25.8–11-ի կողքի լու-
սանցքում. Ուսումնասիրելով ուրիշների հետ 
Աստծո գործերի հիշատակարանները` մենք 
կարող ենք ուրախություն և երախտագիտու-
թյուն զգալ Աստծո բարության համար: 

Խորհեք հնարավոր աղբյուրների մասին, որոնցից 
դուք կարող եք սովորել ուրիշների մասին, ովքեր 
զգացել են Աստծո բարությունը: Դրանք կարող 
են լինել սուրբ գրությունները, Եկեղեցու պատմու-
թյունը, Եկեղեցու ամսագրերը, գերագույն համաժո-
ղովի ելույթները, ձեր իսկ ընտանիքի պատմության 
հիշատակարանները, վկայության ժողովները և 
Կիրակնօրյա Դպրոցն ու քահանայության կամ 
Երիտասարդ Կանանց դասերը: Խորհեք այնպիսի 
պահերի մասին, երբ դուք սովորել եք Աստծո բա-
րության մասին այս աղբյուրներից: Ապա խորհեք 
հետևյալ հարցերի շուրջ ձեր պատասխանների 
մասին.

• Ունեցե՞լ եմ ես փորձառություն, երբ ուրիշների 
հանդեպ Աստծո բարության մասին իմանալն 
օգնել է ինձ զգալ ուրախություն կամ երախտա-
գիտություն:

• Ինչպիսի՞ երկարաժամկետ ազդեցություններ 
կարող են լինել, եթե ես մշտապես 
ուսումնասիրեմ մարդկանց հետ Իր գործերում 
Աստծո բարության դրսևորումների մասին՝, 
լինի դա սուրբ գրություններում կամ այլ 
աղբյուրներում: 

Հաջորդ շաբաթվա ընթացքում խորհեք ձեր մտա-
ծած աղբյուրներից մեկում Աստծո բարության 
վերաբերյալ պատմություն ուսումնասիրելու մա-
սին, որը լցնում է ձեզ հիացմունքով, զարմանքով, 
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ուրախությամբ կամ երախտագիտությամբ: Դուք 
կարող եք ձեր անձնական օրագրում գրել այն մա-
սին, թե ինչ եք սովորել և ինչպիսի ազդեցություն է 
այն ունեցել ձեզ վրա: Դուք կարող եք նաև օգտա-
գործել այս պատմությունը ընտանեկան երեկոյի 
ժամանակ` ուսուցանելով ձեր ընտանիքին Աստծո 
բարության մասին, կամ դուք կարող եք կիսվել 
այդ պատմությամբ ձեր սեմինարիայի դասարանի 
կամ ընկերներից մեկի հետ:

Մոսիա 25.14–24
Ալման հաստատում է Աստծո եկեղեցիները 
նեփիացիների ողջ երկրով մեկ
Երբ Մոսիան ավարտեց մարդկանց համար 
խոսելը և հիշատակարանները կարդալը, Ալման 
խոսեց նրանց հետ: Կարդացեք Մոսիա 25.14–16 
և ներկայացրեք, թե ինչ ուսուցանեց Ալման: Գրեք 
ձեռնարկի հետևյալ հարցերի պատասխանները.

• Ինչպե՞ս է Ալմայի ուսուցանածը հանդիսանում 
Լիմքիի ժողովրդի, ինչպես նաև Ալմայի հե-
տևորդների փորձառությունների համապատաս-
խան ամփոփումը:   
 

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր Ալմայի խոսքերը լսելը 
կարևոր ժողովրդի համար նրանից հետո, երբ 
նրանք լսեցին Զենիֆի ժողովրդի պատմությունը:  
  
 

Մինչև Մոսիա 25-ի ընթերցանությունը շարունա-
կելը մտածեք մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ 
դուք այցելել եք Վերջին Օրերի Սրբերի մեկ այլ 
ծուխ կամ ճյուղ ձեր ծխի կամ ճյուղի փոխարեն: 
Մտածեք նմանությունների մասին, որոնք դուք 
նկատել եք ձեր իսկ ծխի կամ ճյուղի և այն մեկի 
միջև, որը դուք այցելել եք: 

Կարդացեք Մոսիա 25.17–22 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես է Եկեղեցին ղեկավարվել 
նեփիացիների մեջ Ալմայի օրերում: Մոսիա 25.21-
ում «եկեղեցիները» ծխեր և ճյուղերն են այսօրվա 
Եկեղեցում: Ճիշտ ինչպես Ալմայի օրերում, Աստ-
ված կանչում է ղեկավարներ` Իր Եկեղեցին 
այսօր առաջնորդելու համար:

Մոսիա 23.16-ում դուք սովորեցիք, որ Ալման 
«նրանց քահանայապետն էր» և «իրենց Եկեղեցու 
հիմնադիրը» (Մոսիա 23.16): Նախագահ Ջոզեֆ 
Ֆիլդինգ Սմիթը բացատրել է. «Նեփիացիների մեծ 
մասը երկրորդ Մոսիա թագավորի իշխանության 
ներքո դեռևս անվնաս ապրում էին Զարահեմլայի 
երկրում: Հղումը, որը հայտարարում է, որ Ալման 
նրանց եկեղեցու հիմնադիրն էր, վերաբերվում էր 
միայն գաղթականներին, ովքեր փախուստի էին 
դիմել նեփիացիների առաջին ժառանգության երկ-
րից: Ժամանակի ընթացքում նրանք վերադարձան 
և միացան հիմնական Եկեղեցուն և Ալման օծվեց 
որպես Եկեղեցու քահանայապետ այն բոլո տա-
րածքներում, որոնք բնակեցվել էին նեփիացիների 
կողմից» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 3:39–40):
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 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք կարճ պատասխաններ հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞վ է նեփիացիների Եկեղեցին նման մեր օրերի Եկե-
ղեցուն:

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որպեսզի ղեկավարները 
կանչվեին Ալմայի կողմից, ով ուներ Աստծո կողմից տրված 
իշխանություն:

 գ. Ինչո՞ւ է կարևոր, որպեսզի ղեկավարները ուսուցանեն 
նույն ճշմարտությունները Եկեղեցու բոլոր անդամներին ողջ 
աշխարհով մեկ:

Երբ դուք կարդաք Մոսիա 25.23–24, փնտրեք 
արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են 
նրանց, ովքեր միացել էին Քրիստոսի Եկեղեցուն, 
որ նաև նկարագրում է Տիրոջ Եկեղեցու ան-
դամներին այսօր: Այս հատվածներից սովորած 
սկզբունքներից մեկը հետևյալն է. Եթե մենք մեզ 
վրա վերցնենք Հիսուս Քրիստոսի անունը և 
ապրենք համապատասխան ձևով, Տերը մեզ 
վրա կթափի Իր Հոգին: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ինչպե՞ս են Մոսիա 25.23–24ում այն արտահայտություն-
ները, որոնք նկարագրում են Եկեղեցու նեփիացի անդամնե-
րին, վերաբերվում Եկեղեցու անդամներին այսօր:

 բ. Ինչպե՞ս կարող է հիշելը, որ դուք վերցրել եք ձեզ վրա Հի-
սուս Քրիստոսի անունը, փոխել ձեր մտքերը և ամեն օր ձեր 
կատարած ընտրությունները:

Մոսիա 25.24-ում ուշադրություն դարձրեք, որ «Տերը 
դուրս թափեց Իր Հոգին» Իր ժողովրդի վրա: Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջոզեֆ Բ. 
Վիրթլինը շեշտել է Սուրբ Հոգու պարգևի արժեքը 
Եկեղեցու անդամների համար.

«Սուրբ Հոգու պարգևը, որը Սուրբ 
Հոգին որպես մշտական զուգընկեր 
ունենալու իրավունքն է, ձեռք է բեր-
վում միայն առ Քրիստոս հավատքի, 
ապաշխարության, ընկղմամբ մկրտու-
թյան և Մելքիսեդեկյան Քահանայու-

թյամբ օժտված իշխանություն ունեցող ծառայի 
ձեռքերը գլխին դնելու պայմանով: Այն Տիրոջ 
Եկեղեցու արժանի անդամին հասանելի ամենա-
թանկագին պարգևն է:

. . . Այն վկայության և հոգևոր պարգևների աղբյուրն 
է: Այն լուսավորում է մտքերը, լցնում մեր հոգիներն 
ուրախությամբ, սովորեցնում է մեզ բոլոր բաները 
և մեզ հիշեցնում մոռացված գիտելիքները: Սուրբ 
Հոգին նաև մեզ «ցույց կտա բոլոր բաները, որ [մենք] 
պետք է անենք» [2 Նեփի 32.5]» (“The Unspeakable 
Gift,” Ensign կամ Liahona, May 2003, 26):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու ձեր մասնակցու-
թյունը օգնում ձեզ զգալ Հոգին:

 բ. Ի՞նչ կարող եք դուք անել, որ մեծացնեք ձեր հավատար-
մությունը և արդար գործերը, որպեսզի կարողանաք ձեզ 
ավելի մոտ զգալ Հոգուն:

Աշխատեք որևէ մեկի հետ կիսվել ձեր գիտելիքով 
այն մասին, թե ինչպես է Սուրբ Հոգու պարգևն 
օրհնել ձեր կյանքը: Սուրբբ Հոգու միջոցով ունեցած 
օրհնությունները կարող են շատանալ, եթե դուք 
ձգտեք արժանի լինել Նրա ընկերակցությանը: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 25 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ).

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 14. ՕՐ 1

Մոսիա 26
Նախաբան

Ինչպես գրված է Մոսիա 26-ում, աճող սերնդից 
որոշ անհավատ նեփիացիներ ազդեցին Եկեղեցու 
անդամների վրա շողոքորթ խոսքերով և առաջ-
նորդեցին նրանց դեպի մեղքը: Ալման աղոթեց, 
որպեսզի իմանար, թե ինչպես դատեր այս ան-
դամներին համաձայն Աստծո կամքի: Տերը հայտ-
նեց Ալմային, թե ինչպես պատասխանատվության 
ենթարկել Եկեղեցու անդամներին իրենց մեղքերի 
համար: Տերը նաև հաստատեց ապաշխարության 
պայմանները: Ալման իմացավ, որ Աստված հոժար 
է ներել նրանց, ովքեր իսկապես ապաշխարում են: 

Մոսիա 26.1–6
Աճող սերնդից շատերը չեն հավատում, և նրանք 
մեղանչում են
Մի պահ տրամադրեք հետևյալ հարցի շուրջ խոր-
հելու համար. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ որոշ երիտա-
սարդներ չունեն վկայություններ կամ չունեն ամուր 
վկայություններ, նույնիսկ, երբ նրանք լսել են մար-
գարեներին և ուսուցանվել իրենց ծնողների կողմից: 

Մոսիա 26 հատվածը լուսաբանում է այս հարցի 
պատասխանը: Ուսումնասիրեք հատվածները և 
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պատասխանեք հետևյալ աղյուսակի հարցերին 
(ձեր պատասխանները գրեք ձեռնարկում).

Մոսիա 26.1–2 Ի՞նչ երեք բաների աճող սերնդից 
շատերը չէին հավատում:  

Մոսիա 26.3 Ինչպե՞ս կարող է մեզ վրա ազդել 
առանց հավատալու սուրբ 
գրությունները կարդալը կամ 
մարգարեներին լսելը:  

Մոսիա 26.4 Ո՞րն էր հիմնական պատճառներից 
մեկը, որ այս մարդիկ չէին հավատում 
Փրկչին և միանում Եկեղեցուն:  

Գրեք մեկ սկզբունք, որը դուք սովորել եք այս 
հատվածներն ուսումնասիրելիս.  

«Իրենց հայրերի ավանդությունը» արտահայտու-
թյունը Մոսիա 26.1-ում վերաբերվում է նախորդ 
սերունդներից փոխանցված ավետարանի ճշմար-
տություններին. Այդ արտահայտությունը երբեմն 
կարող է նաև վերաբերվել սին գաղափարներին 
(օրինակ, տես Ալմա 9.16): Մոսիա 26.1–4-ում ուսու-
ցանվող սկզբունքներից մեկը սա է. Վկայություն 
ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է հավա-
տալու ցանկություն և անձնական ջանքեր:

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նա-
խագահ Հենրի Բ. Այրինգի հետևյալ հայտարա-
րությունը և ընդգծեք այն գործողությունները, 
որոնք անհրաժեշտ են վկայություն ձեռք բերելու և 
պահպանելու համար.

«Վկայությունը պահանջում է, որ 
սնուցումը լինի հավատքի աղոթքով, 
Աստծո խոսքի հանդեպ քաղցով և մեր 
ստացած ճշմարտությանը հնազանդ-
վելով: Վտանգ կա աղոթքն անտեսելու 
մեջ: Վտանգ է սպառնում մեր վկայու-

թյանը, եթե սուրբ գրությունները միայն անկանոն 
ենք կարդում և ուսումնասիրում: Դրանք մեր 
վկայության անհրաժեշտ սնուցիչներն են: . . .

Մշտապես սնուցվելով Աստծո խոսքով, սրտանց 
աղոթելով և հնազանդվելով Տիրոջ պատվիրաննե-
րին, դուք կխորացնեք և կծաղկեցնեք ձեր վկա-
յությունը» («Կենդանի վկայություն», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2011, 127):

Ուշադրություն դարձրեք, որ Ալմայի ժամանակ-
ներում աճող սերունդը չէր անում այն, ինչ նշել է 
Նախագահ Այրինգը:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ելնելով ձեր փորձառությունից` ինչո՞ւ է կարևոր հավատք 
ունենալը, երբ դուք աղոթում եք, կարդում եք սուրբ գրու-
թյունները և ձգտում եք հնազանդվել պատվիրաններին:

 բ. Նկարագրեք մի փորձառություն, երբ հավատարիմ 
աղոթքը, սուրբ գրությունների ընթերցանությունը կամ պատ-
վիրաններին հնազանդվելը ամրացրել են ձեր վկայությունը:

Մի պահ խորհեք, թե արդյոք դուք երբևէ տեսել 
եք, որ ավետարանի մասին վկայություն չունեցող 
մարդիկ ազդեն Եկեղեցու անդամների վրա: Կար-
դացեք Մոսիա 26.5–6 և փնտրեք, թե ինչպես են 
անհավատներն ազդել նրանց վրա, ովքեր Եկեղե-
ցում էին:

Երբ դուք շարունակեք ձեր ուսումնասիրություն-
ները, օգտակար կարող է լինել Մոսիա 26.6–ի այս 
հայտարարության իմաստն իմանալը. «Նրանք, 
ովքեր մեղք էին գործում, ովքեր եկեղեցում 
էին, պետք է խրատվեին [նախազգուշացվեին և 
ուղղվեին] եկեղեցու կողմից»: Սա նշանակում է, որ 
Եկեղեցու ապստամբող անդամները, անհրաժեշտ 
էր, որ դատվեին համաձայն իրենց մեղքերի և 
ապաշխարելու հնարավորություն ստանային:

Մոսիա 26.7–39
Ալման հարցնում է, թե ինչպես դատել նրանց, ովքեր 
մեղք են գործում

Մոսիա 26-ի մնացած մասի ուսումնասիրությանը 
պատրաստվելու համար պատկերացրեք, որ դուք 
ծխի եպիսկոպոս եք, որտեղ կան որոշ անդամներ, 
ովքեր գործել են լուրջ մեղքեր: Որպես եպիսկոպոս 
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Տերը պարտավորություն է դրել ձեզ վրա այս 
անդամներին պատասխանատվության ենթարկե-
լու և օգնելու նրանց ապաշխարել: Խորհեք, թե 
ինչպես դուք կվերաբերվեիք այս անդամներին և 
ինչպես դուք կարող էիք լավագույնս օգնել նրանց:

Այսպիսի իրավիճակը դժվար էր Ալմայի համար: 
Ինչպես այսօրվա իշխանություն ունեցող քահա-
նայության ղեկավարները, նա պարտավորություն 
ուներ օգնելու լուրջ մեղքեր գործած Եկեղեցու 
անդամներին ապաշխարել, ներում ձեռք բերել և 
վերադառնալ Եկեղեցում ակտիվ և պատվարժան 
դիրք զբաղեցնելու: Կարդացեք Մոսիա 26.7–14 
և փնտրեք, թե ինչպես Ալման արձագանքեց այս 
իրավիճակին և ինչ արեց Տիրոջից պատասխան 
ստանալու համար:

 2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
օրագրում գրեք, թե ինչու է կարևոր մեզ համար իմա-

նալը, որ քահանայության ղեկավարները փնտրում և ստա-
նում են Տիրոջ առաջնորդությունը, երբ օգնում են նրանց, 
ովքեր մեղանչել են:

Հիշեք, որ նախքան դարձի գալը Ալման եղել էր 
ամբարիշտ Նոյ թագավորի քահանաներից մեկը: 
Կարդացեք Մոսիա 26.15–18 և ներկայացրեք, թե 
ինչ էին արել Ալման և նրա ժողովուրդը Տիրոջ մոտ 
վերադառնալու համար և ինչ օրհնություններ էր 
Տերը տվել նրանց:

 3. Կարդացեք Մոսիա 26.29–30: Ապա արձագանքեք 
հետևյալներից մեկին կամ երկուսին.

 ա. Բացատրեք, թե ձեր կարծիքով, ինչու է կարևոր, որպեսզի 
յուրաքանչյուր ոք հասկանա հետևյալ սկզբունքը, ներառյալ 
նրանք, ովքեր գործել են լուրջ մեղք. Տերը կների նրանց, 
ովքեր անկեղծ սրտով ապաշխարում են:

 բ. Գրեք ձեր վկայությունը հետևյալ սկզբունքի վերաբերյալ. 
Տերը կների նրանց, ովքեր անկեղծ սրտով ապաշխա-
րում են:

Երբ Ալման աղոթեց առաջնորդության համար, 
թե ինչպես օգնել Եկեղեցու անդամներին, ովքեր 
գործել էին լուրջ մեղքեր, Տերը ցուցումներ տվեց 
նրան: Նա պետք է անդամներին ապաշխարելու 
հնարավորություն տար, սակայն, եթե նրանք չա-
պաշխարեին, նրանք չպետք է համարվեին Տիրոջ 
ժողովրդի մեջ: Այս ցուցումները կարևոր ներըմբռ-
նում են տալիս ապաշխարության սկզբունքին: 
Կարդացեք Մոսիա 26.21–31` փնտրելով ապաշխա-
րության ներըմբռնումները:

 4. Այս հատվածներում կարդացածը վերլուծելու հա-
մար սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 

օրագրում կատարեք հետևյալ առաջադրանքներից երկուսը 
կամ ավելին.

 ա. Ինչպե՞ս դուք կամփոփեք Փրկչի խոսքերը Մոսիա 26.23–
ում: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար գիտակցելը, 
որ Տերը վճարել է մեր մեղքերի համար: 

 բ. Մոսիա 26.21–31-ի ո՞ր արտահայտություններն են ցույց 
տալիս Փրկչի վստահությունը Ալմայի հանդեպ որպես քահա-
նայության ղեկավարի: Ինչպե՞ս կարող է քահանայության 
ղեկավարի օգնությունն ունենալն աջակցել նրանց, ովքեր 
պայքարում են լուրջ մեղքերի կամ դժվարին փորձություն-
ների դեմ: 

 գ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ապաշխարել «սրտի 
անկեղծությամբ»: (Մոսիա 26.29):

 դ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մենք պետք է ներենք ուրիշներին` 
Տիրոջ ներումը ստանալու համար (տես Մոսիա 26.31):

Ձեր սեփական բառերով գրեք այն սկզբունքը, 
որը դուք բացահայտել եք Մոսիա 26.21–31–ում.  
  
 

Թեև դուք միգուցե ներկայացրել եք այլ սկզբունք 
կամ միգուցե դուք օգտագործել եք այլ խոսքեր, 
ստորև տրված են Մոսիա 26.21–31–ում ուսուցան-
ված որոշ սկզբունքների օրինակներ.

• Եպիսկոպոսները և ճյուղի նախագահները 
ներկայացնում են Տիրոջը` օգնելով մեզ 
ապաշխարել և ներում ձեռք բերել:

• Մեր մեղքերը խոստովանելը տանում է դեպի 
ներում: (Բոլոր մեղքերը պետք է խոստովանվեն 
Աստծուն, իսկ լուրջ մեղքերը պետք է խոստովան-
վեն քահանայության ղեկավարին, ով կարող է 
աջակցել ապաշխարության գործընթացին:)

• Մենք պետք է ներենք ուրիշներին` Տիրոջ 
ներումը ստանալու համար:

 5. Այս սկզբունքները վերլուծելու համար կարդացեք 
հետևյալ իրավիճակների ուսումնասիրությունը: Ընտ-

րեք մեկ իրավիճակի ուսումնասիրություն և ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության օրագրում գրեք, թե ինչպես 
կարող են այսօր ուսումնասիրված հատվածները և սկզբունք-
ներն օգնել մարդկանց նկարագրված իրավիճակում.

 ա. Երիտասարդ կինը լուրջ մեղք է գործել, սակայն նա վա-
խենում է խոսել իր եպիսկոպոսի հետ:

 բ. Երիտասարդ տղամարդը ցանկանում է ապաշխարել, 
սակայն նա չգիտի, թե ինչպես:

 գ. Երիտասարդ կինը կրկնում է մեղքը, որը նախկինում գոր-
ծել էր, և նա անհանգստանում է, որ Տերն այլևս չի ների իրեն:

 դ. Երիտասարդ տղամարդը որոշում է ապաշխարել, սա-
կայն նա հրաժարվում է ներել մեկին, ով վիրավորել էր իրեն:

 6. Ընտրեք այս դասում ներկայացված սկզբունքնե-
րից մեկը և խորհեք, թե ինչպես դուք կարող եք կիրա-

ռել այն ձեր ապաշխարության ջանքերին զուգահեռ: Ձեր 
սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչպես դուք կկիրա-
ռեք այս սկզբունքը:
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Կարդացեք Մոսիա 26.37–39՝ պարզելու համար, թե 
ինչ պատահեց, երբ Ալման ի կատար ածեց Տիրոջ 
խորհուրդը: Ալմայի և նրա ժողովրդի փորձառու-
թյունը սովորեցնում է, որ երբ մենք ապաշխարում 
ենք և արդար կյանքով ենք ապրում, մենք կարող 
ենք նաև ունենալ խաղաղություն և բարգավաճել:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 26 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 14. ՕՐ 2

Մոսիա 27
Նախաբան

Մոսիա 27-ում շարադրվում է Ալմայի (Ալմայի որ-
դու) և Մոսիա թագավորի որդիների դարձի գալու 
պատմությունը: Այն պատմում է նրանց ապստամ-
բելու փորձերի, Աստծո Եկեղեցին կործանելու, 
հրեշտակի այցելության, Ալմայի հրաշալի փոփո-
խության և իրենց պատճառած վնասը փոխհա-
տուցելու այս երիտասարդների ջանքերի մասին: 
Ալմայի դարձի գալու պատմությունը շեշտում է 
բոլոր մարդկանց նորից ծնվելու և արդար ապրե-
լու անհրաժեշտությունը: Այս գլուխը նաև ցույց է 
տալիս նրանց համար աղոթելու օրհնությունները, 
ովքեր ընտրում են չհետևել Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանին:

Մոսիա 27.1–23
Հրեշտակը ապաշխարության է կանչում Ալմա 
կրտսերին և Մոսիայի որդիներին
Մտածեք նրանց մասին, ովքեր չունեն վկայություն 
ավետարանի մասին կամ հեռացել են Եկեղեցուց: 
Ինչ կանեիք դուք, եթե նրանցից մեկը մերժեր իրեն 
օգնելու ձեր բոլոր փորձերը: Այսօրվա ուսումնասի-
րությունների ժամանակ փնտրեք ներըմբռնումներ 
այս հարցի շուրջ:

Կարդացեք Մոսիա 27.8–10 և ներկայացրեք, թե 
ինչպես են այս հատվածները նկարագրում Ալ-
մային և Մոսիայի որդիներին: Ի՞նչ էին փորձում 
անել Եկեղեցու և դրա անդամների դեմ Ալման և 
Մոսիայի որդիները: 

Ալմայի և Մոսիայի որդիների նկարագրության ո՞ր 
մասն է ավելի տպավորիչ ձեզ համար: Ինչո՞ւ:  
  
  
 

Երբեմն մենք կարող ենք գայթակղվել մտածելու, 
թե որոշակի մարդիկ երբեք չեն փոխվի և չեն գա 
դեպի Տերը: Մտածեք այս վերաբերմունքի մասին, 
մինչ դուք կշարունակեք Մոսիա 27–ի ձեր ուսում-
նասիրությունը:

Կարդացեք Մոսիա 27.11–14 և ընդգծեք, թե ինչու 
հրեշտակը եկավ Ալմայի և Մոսիայի որդիների մոտ:

Մոսիա 27.14-ն սովորեցնում է այս սկզբունքը. 
Տերն արձագանքում է ուրիշների համար մեր 
հղած հավատարիմ աղոթքներին: Դուք կարող 
եք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրություննե-
րում Մոսիա 27.14–ի կողքին: Նշեք բոլոր նրանց, 
ովքեր պետք է ապաշխարեն, և նշեք բոլոր նրանց, 
ում համար, եթե մենք աղոթենք, կարժանանան 
հրեշտակի այցելությանը: Տերը արձագանքում է ու-
րիշների համար հղված մեր հավատարիմ աղոթք-
ներին Իր իսկ իմաստությամբ:
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 1. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցերից մեկին կամ երկուսին.

 ա. Ե՞րբ եք դուք զգացել, որ ձեր աղոթքները փոխում են 
ինչ-որ մեկի կյանքը:

 բ. Ինչպե՞ս կարող է հավատալը, որ Տերը պատասխանում է 
ուրիշների համար հղված մեր հավատարիմ աղոթքներին, 
ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես եք դուք աղոթում:

Խորհեք, թե ինչպես դուք կարող եք նմանեցնել 
Ալմայի և Մոսիայի որդիների պատմությունը ձեր 
կյանքին: Դուք կարող եք շարունակել աղոթելը 
նրանց համար, ում դուք գիտեք և սիրում եք, ովքեր 
ընտրել են գործել Տիրոջ ուսմունքներին հակառակ: 
Դուք կարող եք հիշել, որ Տերը լսում է ձեր աղոթք-
ները և պատասխանում է Իր իսկ եղանակով և 
ժամանակին, բայց, այնուամենայնիիվ, յուրաքան-
չյուր անձնավորության տալիս է ազատ ընտրու-
թյան հնարավորություն: Նաև մտածեք հետևյալ 
հարցերի մասին. Ո՞վ է աղոթում ձեր բարօրության 
համար: Տերն ի՞նչ փոփոխություն է ուզում տեսնել 
ձեր մեջ: Ի՞նչ պետք է դուք անեք, որպեսզի այդ 
փոփոխությունը կատարվի: 

Կարդացեք Ալմային հղված հրեշտակի խոսքերի 
մնացած մասը, որ գրված են Մոսիա 27.15–16–ում: 
Հիշեք, որ հրեշտակը խոսեց «որոտի ձայնով, որից 
գետինը ցնցվեց» (Մոսիա 27.11): Պատկերացրեք, թե 

ինչպես ձեզ վրա կազդեր այս փորձառությունը, եթե 
դուք լինեիք Ալմայի և Մոսիայի որդիների հետ:

Ինչպե՞ս դուք կամփոփեիք հրեշտակի ուղերձը:  
  
 

Հրեշտակի ուղերձից հետո Ալման չէր կարողանում 
խոսել: Նա թուլացել էր և նրան «տարան անօգ-
նական» (Մոսիա 27.19) իր հոր մոտ: Երբ Ալմայի 
հայրը լսեց, թե ինչ էր պատահել, նա «ուրախացավ, 
քանզի նա գիտեր, որ դա Աստծո զորությունն էր» 
(Մոսիա 27.20): Նա ի մի հավաքեց մարդկանց, «որ 
նրանք կարողանային վկա լինել, ինչ որ Տերն արել 
էր իր որդու համար» (Մոսիա 27.21): Ալմայի հայրը 
խնդրեց քահանաներին ծոմ պահել և աղոթել, 
որպեսզի նրա որդին կարողանար ստանալ իր 
մարմնի ուժը և խոսելու ունակությունը (տես Մոսիա 
27.22): Տերը պատասխանեց նրանց աղոթքներին:

Մոսիա 27.24–31
Ալմա կրտսերը և Մոսիայի որդիները ապաշխարում են 
և նորից ծնվում
Կարդացեք Մոսիա 27.23–24, 28–30, բացահայտե-
լու համար, թե ինչպես փոխվեց Ալմա կրտսերը 
հրեշտակի հետ իր ունեցած փորձառության 
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արդյունքում: Հետևյալ աղյուսակում գրեք բառեր 
կամ արտահայտություններ այս հատվածներից, 
որոնք նկարագրում են Ալմայի հոգևոր վիճակը 
նախքան նրա սրտի փոփոխությունը և դրանից 
հետո:

Նախքան Հետո

 2. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք մեկ ար-
տահայտություն, որը դուք գրել եք Հետո սյունակում, 

որը դուք հուսով եք, որ կնկարագրի ձեզ ձեր ողջ կյանքի ըն-
թացքում: Բացատրեք, թե ինչու:

Վերանայեք Մոսիա 27.24, 28 և նշեք, թե ինչ արեց 
Ալման և ինչ արեց Տերը, որ առաջ բերեց Ալմայի 
սրտի փոփոխությունը:

 3. Ձեր սուրբ գրու-
թյունների ուսումնա-

սիրության օրագրում գրեք, 
թե ինչու է կարևոր հասկա-
նալը, թե ինչ պետք է մենք 
անենք, երբ փնտրում ենք 
փոխել մեր կյանքը, և նաև 
այն, թե ինչ կանի Տերը մեզ 
համար: 

 4. Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրու-

թյան ձեր օրագրում 
պատասխանեք այս հարցե-
րից որևէ մեկին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է Մո-
սիա 27 հատվածն օգնել 
մարդկանց, ովքեր հու-
սալքված են և մտածում են, 
որ իրենք չեն կարող ապաշ-
խարել և գալ Տիրոջ մոտ: 

 բ. Ինչպե՞ս կարող է Մո-
սիա 27 հատվածն օգնել 
մարդկանց, ովքեր կարծում 
են, որ ինչ-որ մեկը երբեք չի 
ապաշխարի և չի գա դեպի 
Տերը:

Կարդացեք Մոսիա 
27.25–26 և ներկա-
յացրեք, թե ով պետք 

Նշելու տարբեր մեթոդներ 
օգտագործելը կարող է 
օգտակար լինել սուրբ գրու-
թյունների թեմաների կամ 
ճշմարտությունների միջև 
տարբերություն մտցնելու 
համար: Օրինակ, Մոսիա 
27.24, 28-ում դուք կարող 
եք ընդգծել, թե ինչ արեց 
Ալման իր մեջ փոփոխություն 
առաջ բերելու համար և 
շրջանի մեջ առնել այն, ինչ 
Տերն արեց: Ապա դուք կկա-
րողանաք մեկ ակնթարթում 
տարբերել այդ երկուսն 
իրարից: Դուք կարող եք ներ-
կայացնել, թե ինչ նշանակու-
թյուն ունեն ձեր նշումները 
նշաններով կամ բացատ-
րություններով, գրված ձեր 
սուրբ գրությունների ինչ-որ 
անկյունում, որպեսզի կա-
րողանաք հիշել, թե ինչ են 
դրանք նշանակում:

Օգտագործել տարբեր 
նշելու մեթոդներ

է փոխվի Քավության միջոցով, կամ, այլ խոսքով 
ասած, ով պետք է ծնվի Աստծուց:

Այս հատվածները սովորեցնում են այս սկզբունքը. 
Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է նորից 
ծնվի Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով: 
Աստծուց ծնվելը նշանակում է, որ Տիրոջ Հոգին 
զորեղ փոփոխություն է առաջացնում անհատի 
սրտում, այնպես որ նա այլևս ցանկություն չի ունե-
նում չարիք գործելու, այլ դրա փոխարեն ցանկա-
նում է փնտրել Աստծո բաները (տես Մոսիա 5.2): 
Ալման և Մոսիայի որդիները ունեցան սրտի զորեղ 
փոփոխություն արագ, սակայն մեզանից շատերը 
փոխվում են Քավության միջոցով ավելի դանդաղ, 
աստիճանաբար: Աստծուց ծնվելը ավելի շուտ 
գործընթաց է, քան իրադարձություն: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս եք դուք փոխվել Քավության միջոցով, երբ 
ապաշխարել եք և ամեն օր փորձել հետևել Փրկչին:

 բ. Ի՞նչ կարող եք դուք անել, որ էլ առավել մոտենաք Տիրոջը 
և թույլ տաք Քավությանը փոխել ձեր կյանքը:

Մոսիա 27.32-37
Ալմա կրտսերը և Մոսիայի որդիները շրջում են 
ողջ երկրով մեկ` խոստովանելով իրենց մեղքերը և 
ամրացնելով Եկեղեցին

Հաջորդ հատվածները, որոնք դուք կուսումնասի-
րեք Մոսիա 27–ում, լուսաբանում են հետևյալ 
սկզբունքը. Կատարելապես ապաշխարելու 
համար մարդը պետք է անի ամեն հնարավոր 
բան` իր հասցրած վնասը փոխհատուցելու 
համար: Հատուցում նշանակում է անել ինչ կարող 
ենք, ուղղելու համար մեր վատ ընտրությունների 
հետևանքները, և վերականգնել այն, ինչը վնասվել 
էր մեր արարքների պատճառով: Օրինակ, եթե 
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մեկը հարևանից գողացել էր մի բան, հատուցում 
կատարելը կներառի գողացված առարկան վերա-
դարձնելը: Կարդացեք Մոսիա 27.32–37 և ներկա-
յացրեք, թե ինչ արեցին Ալման և Մոսիայի 
որդիները` իրենց մեղքերը հատուցելու համար:

Գրեք, թե ինչպես կարող է մարդը հատուցել հե-
տևյալ մեղքերի համար.

• Ծնողին խաբելը.   
 

• Մեկ այլ անձնավորության մասին բամբասանք-
ներ տարածելը.   
 

• Դպրոցում ստացած հանձնարարությունը 
կատարելիս անազնիվ վարվելը.   
 

Երբ դուք մտածեք, թե ինչպես կարող եք փոխվել 
Քավության միջոցով, խորհեք, թե ինչպես կարող 
եք ապաշխարել և հատուցել ձեր մեղքերի համար:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 27 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 14. ՕՐ 3

Մոսիա 28–29
Նախաբան

Իրենց դարձի գալուց հետո Մոսիայի որդիները 
ավետարանը լամանացիներին քարոզելու մեծ 
ցանկություն զգացին: Մոսիա թագավորը աջակ-
ցեց նրանց որոշմանը, սակայն նա այնուհետև 
մնաց առանց աջակցության իր գահի համար և 
առանց սուրբ գրությունների հիշատակարանների 
համար հոգ տանողի: Նա Ալմային (Ալմայի որ-
դուն) տվեց պարտավորություն հիշատակարան-
ների հետ կապված: Մեկ այլ թագավոր ընտրելու 
փոխարեն նա հիմնեց դատավորների համակարգ՝ 
որպես կառավարության նոր տեսակ:

Մոսիա 28.1–9
Մոսիայի որդիները ցանկանում են քարոզել 
լամանացիներին
Ստորև տրված նախադասություններից յուրաքան-
չյուրի կողքին գնահատեք ձեր ցանկությունները 
հետևյալ ոլորտներում: Օգտագործեք 1-10 սանդ-
ղակը (1 ցույց է տալիս «չկա ցանկություն» և 10 
ցույց է տալիս «չափազանց ուժեղ ցանկություն»): 

------- Ես ունեմ անկեղծ ցանկություն` օգնելու ուրիշներին գտնել 

հավերժական երջանկություն:

------- Ես հոժար եմ զոհաբերելու` ուրիշներին օգնելու համար:

------- Ես ցանկանում եմ կիսվել ավետարանով ուրիշների հետ:

------- Եթե դուք երիտասարդ տղամարդ եք, գնահատեք լիաժամկետ 

միսիա ծառայելու ձեր ցանկությունը: (Եթե դուք երիտասարդ կին եք, 

դուք նույնպես կարող եք ընտրել գնահատել) ձեր ցանկությունը:

Վերանայեք Մոսիա 27.8–10 և ներկայացրեք, թե 
ինչպես Ալման և Մոսիայի որդիները կգնահա-
տեին վերևում տրված նախադասությունները 
իրենց դարձի գալուց առաջ:

Այժմ կարդացեք Մոսիա 28.1–3 և ներկայացրեք, 
թե ինչպես փոխվեցին Մոսիայի որդիները վե-
րևում նշված ոլորտներում: Երբ դուք կարդաք, 
հիշեք, որ կորչեր բառը վերաբերվում է հոգևորա-
պես կորած լինելուն:

Գրեք հետևյալ հարցերի ձեր պատասխանները.

Ո՞ւմ հետ էին Մոսիայի որդիներն ուզում կիսել 
ավետարանը:   
 

Ելնելով մինչ այժմ Մորմոնի Գրքից ձեր սովորածից` 
ի՞նչ դժվարությունների կամ վտանգների կարող 
էին հանդիպել Մոսիայի որդիները լամանացիների 
մեջ իրենց միսիայի ժամանակ:   
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Կարդացեք Մոսիա 28.4 և խորհեք, թե ինչպես 
դուք կձևակերպեիք դա ձեր իսկ բառերով: Ուշադ-
րություն դարձրեք, թե Մոսիայի որդիների դարձի 
գալը ինչպես ազդեց ավետարանով կիսվելու 
նրանց ցանկության վրա: Մոսիա 28.1–4-ում մենք 
սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը. Երբ մեր 
դարձը խորանում է, ավետարանով կիսվելու 
մեր ցանկությունը մեծանում է:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի 
հետևյալ հայտարարությունը (դուք 
կարող եք գրել այն ձեր սուրբ գրու-
թյունների լուսանցքում Մոսիա 
28.1–4–ի կողքին). «Ավետարանով 

կիսվելու մեր ցանկության մեծությունը կարևոր 
ցուցիչ է հանդիսանում մեր անձնական դարձը 
գնահատելու համար» (“Sharing the Gospel,” 
Ensign, Nov. 2001, 7):

Մոսիա 28.4-ի առաջին նախադասության մեջ նշեք, 
թե ինչպիսի ներգործություն էր կրել ավետարանով 
կիսվելու Մոսիայի որդիների ցանկությունը: Ուշադ-
րություն դարձրեք, որ Տիրոջ Հոգին կարևոր դեր 
ունի ավետարանով կիսվելու մեր ցանկությունը 
մեծացնելու գործում:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ինչպե՞ս է մեծացել ավետարանով կիսվելու ձեր ցանկու-
թյունը, երբ դուք ամրացրել եք ձեր վկայությունը:

 բ. Ձեր կյանքի ո՞ր փորձառություններն են ձեր մեջ ցանկու-
թյուն առաջացրել կիսվելու ավետարանով ուրիշների հետ: 

 գ. Եթե դուք չեք զգում, որ ունեք ավետարանով կիսվելու մեծ 
ցանկություն այժմ, ի՞նչ կարող եք դուք անել այդ ցանկու-
թյունը մեծացնելու համար: (Կարդացեք Ալմա 17.2–3:)

 2. Պատկերացրեք մի երիտասարդ տղամադու, ով 
Եկեղեցու անդամ է, սակայն ունի շատ քիչ ցանկու-

թյուն, կամ չունի ցանկություն լիաժամկետ միսիա ծառայելու 
համար: Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագ-
րում նամակ գրեք նրան, խորհուրդ տալով, թե ինչ կարող է 
անել, որ մեծացնի ավետարանով կիսվելու իր ցանկությունը: 
Դուք կարող եք հիշել, թե ինչն է խորացրել ձեր դարձը դեպի 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, և խորհուրդ տալ նմանատիպ 
փորձառություններ այս երիտասարդ տղամարդուն: Գրելիս 
հիշեք, որ որքան մեծ է դարձը, այնքան մեծ կլինի ուրիշների 
հետ ավետարանով կիսվելու ցանկությունը:

Երբ դուք շարունակեք Մոսիա 28–ի ձեր ուսումնա-
սիրությունը, պատկերացրեք, թե ինչ դուք կզգայիք, 
եթե մեկը, ում դուք սիրում եք, ցանկանար գնալ 
և ապրել բիրտ ժողովրդի մեջ, ովքեր ատում էին 
նրանց, ովքեր իրենց նման չէին: Կարդացեք Մո-
սիա 28.5–9 և ներկայացրեք, թե ինչու Մոսիան թույլ 
տվեց իր որդիներին գնալ այսպիսի վտանգավոր 

Երբ դուք կիրառում եք ավե-
տարանի սկզբունքը կյանքի 
սովորական իրավիճակնե-
րում, դուք կարող եք ավելի 
լավ վերլուծել սկզբունքը և 
ավելի հեշտորեն նկատել 
դրա դերը ձեր կյանքում: 
Որքան շատ ջանք դուք 
գործադրեք իրավիճակների 
ուսումնասիրության ժամա-
նակ անկեղծորեն արձա-
գանքելու համար, այնքան 
ավելի արդյունավետ այն 
կարող է լինել ձեր սովորելու 
գործընթացում:

Կիրառել ավետարանի 
սկզբունքները 
իրավիճակների 
ուսումնասիրության 
ժամանակ

միսիայի: Ալմայի 
գրքում դուք կիմանաք 
շատերի մասին, ովքեր 
«կհավատան նրանց 
խոսքերին» (Մոսիա 
28.7). հազարավոր 
լամանացիների, ովքեր 
դարձի եկան Մոսիայի 
որդիների ջանքերի 
արդյունքում:

Մոսիա 28.10–20
Մոսիան թարգմանում 
է հարեդացիների 
թիթեղները և տալիս 
է իր պահած բոլոր 
հիշատակարանները 
Ալմային
Մոսիա 28-ի մնացած 
մասում նկարագրվում 
է, որ Մոսիա թագա-
վորը ծերանում էր և 
կարիք զգաց նախքան 
իր մահանալն ընտրել սուրբ հիշատակարանների 
համար հոգ տանողի: Նախորդ երկու սերունդ-
ների ընթացքում թագավորը թիթեղները տվել էր 
հաջորդ թագավորին: Սակայն, քանի որ Մոսիա 
թագավորի որդիները գնացել էին միսիայի, նա 
չուներ որդի, ով կժառանգեր գահը և, ուստի, 
չուներ հիշատակարանների համար հոգ տանող: 
Այս հիշատակարանների մեջ ընդգրկված էին 
նաև հարեդացիների թիթեղները, որոնք Մոսիան 
թարգմանել էր Աստծո զորությամբ (տես Մոսիա 
28.11–19): 

Եթե դուք ընտրեիք մեկին, որ պետք է հոգ տաներ 
սուրբ հիշատակարանների համար, իError! Not 
a valid link.նչ առանձնահատկություններ դուք 
կցանկանայիք, որ այդ անձնավորությունն ունե-
նար:   
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Նկարագրեք, թե ինչ կզգայիք դուք, եթե մեկը ձեզ 
ընտրեր որպես հոգ տանող թիթեղների համար:  
  
 

Կարդացեք Մոսիա 28.20 և փնտրեք այն մարդու 
անունը, ում Մոսիան ընտրեց, որպեսզի հոգ տա-
ներ թիթեղների համար:

 3. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչ է 
ձեզ սովորեցնում Մոսիա թագավորի որոշումը Ալմայի 

սրտի փոփոխության մասին: (Այս հարցին պատասխանելու 
համար դուք կարող եք վերանայել Ալմայի նախկին արարք-
ները, որոնց մասին գրված է Մոսիա 27–ում:) Նաև բացատրեք, 
թե ինչպես կարող է Ալմայի հանդեպ Մոսիայի վստահությունը 
հուսադրել նրանց, ովքեր ապաշխարում են:

Մոսիա 29
Մոսիայի ժողովուրդը ընտրում են դատավորների 
համակարգը որպես կառավարման նոր ձև

Ինչպես գրված է Մոսիա 29-ում, Մոսիա թագավորն 
առաջարկում է, որ նեփիացիներն այլևս չկառա-
վարվեն թագավորի կողմից, այլ դատավորների 
համակարգի կողմից: Կարդացեք և համեմատեք 
Մոսիա 23.7–8 և Մոսիա 29.13, 16–18: Համաձայն 
այս սուրբ գրությունների, ի՞նչ իրավիճակների 
կամ պայմանների դեպքում է միապետությունը 

(թագավորի կամ թագուհու կողմից կառավարվելը) 
համարվում կառավարման լավ ձև: Ինչո՞ւ է Մո-
սիան խորհուրդ տալիս նեփիացիներին չշարունա-
կել իրենց միապետությունը: 

Կարդացեք Մոսիա 29.11, 25 և շրջանի մեջ առեք 
հետևյալ պատասխանները, որոնք մատնանշում 
են, թե ինչ ասաց Մոսիան այն բանի մասին, թե 
ինչպես պետք է դատավորները դատեին ժողովր-
դին. (ա) մեծ ողորմությամբ, (բ), ըստ օրենքների, 
(գ) Աստծո պատվիրանների համաձայն, (դ) սուրբ 
գրություններով:

Կարդացեք Մոսիա 29.26, 30, 33–34, 37–38 և բա-
ցահայտեք մարդկանց դերը Մոսիա թագավորի 
առաջարկած նոր կառավարությունում:

 4. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք, թե ինչու 
եք դուք կարծում, որ երկրի յուրաքանչյուր քաղաքա-

ցու համար կարևոր է իր երկրին ծառայելիս «կրել իր բա-
ժինը» (Մոսիա 29.34):

Ալման նշանակվեց` լինելու առաջին գլխավոր դա-
տավորը, և նա արդարությամբ կատարեց իր դերը 
(տես Մոսիա 29.41–43):

Ձեր իսկ բառերով գրեք մեկ սկզբունք, որը դուք 
սովորել եք Մոսիա 29-ում.   
 

Այս գլխի ուսուցանած սկզբունքներից մեկն է. 
Յուրաքանչյուր անձնավորություն ունի ար-
դար օրենքներին և ղեկավարներին հետևելու 
պարտականություն:

 5. Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում գրեք մեկ եղա-
նակ, որով դուք կարող եք աջակցել արդար օրենքնե-

րին և ղեկավարներին ձեր երկրում:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մոսիա 28–29 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Ալմա
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ուսումնասիրելով Ալմայի գիրքը` դուք կսովորեք 

Հիսուս Քրիստոսի մասին և Երկնային Հոր 

երջանկության ծրագրում՝ Նրա քավության ու 

հարության անհրաժեշտության մասին: Դուք 

նաև կսովորեք Աստծո խոսքի զորության մասին, 

հաղթահարելու քահանանենգությունը, կեղծ 

վարդապետությունը, մեղքը, ատելությունը և 

ուրացությունը, որը անհատներին կբերի սրտի 

մի մեծ փոփոխություն և նրանք կծնվեն կրկին: 

Դուք կշենանաք, կարդալով Մոսիայի որդիների 

միսիոներական ջանքերի մասին, ինչպես նաև 

Ամմոնի կամ Անթի-Նեփի-Լեքիի ժողովրդի դարձը 

և հետագա հավատարմությունը: Այնուհետև, 

ուսումնասիրելով նեփիացիների և լամանացիների 

պատերազմները մեկնաբանող գլուխները, դուք 

կսովորեք սկզբունքներ, որոնք կառաջնորդեն 

ձեզ ձեր կյանքի խառը պահերին և կօգնեն 

ձեզ հաղթահարել չարի դեմ ձեր անձնական 

ճակատամարտերը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը Նեփիի մեծ թիթեղներից կազմել և 

կրճատել է գրառումները՝ ստեղծելով Ալմայի գիրքը: 

Գիրքը կոչվել է Ալմայի անունով, ով Ալմայի որդին էր, 

ով հաճախ կոչվում էր Ալմա կրտսեր անունով: Երբ 

թագավոր Մոսիան Նեփիացիների մեջ հաստատեց 

դատավորների պաշտոնը, Ալման դարձավ 

առաջին գլխավոր դատավորը և իր հոր կողմից 

նշանակվեց Եկեղեցու քահանայապետը (տե՛ս 

Մոսիա 29.42): Նա վերջնականապես հանձնեց 

գլխավոր դատավորի իր պաշտոնը և նվիրեց իրեն 

«ամբողջությամբ բարձրագույն քահանայությանը» 

և «հաղորդեց Աստծո խոսքը ժողովրդին» 

Նեփիացիների ողջ երկրով մեկ (Ալմա 4.20, 5.1): 

Մորմոնը օգտագործել է Ալմայի կառավարման 

արձանագրությունները (Ալմա 1–44) և նրա որդիներ 

Հելամանի (Ալմա 45–62) և Սիբլոնի (Ալմա 63) 

գրառումները, որպեսզի կազմի Ալմայի գիրքը:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Որպես Ալմայի գրքի համար օգտագործվող 

աղբյուրներ, բնօրինակ արձանագրությունները 

հավանաբար գրվել են մ.թ.ա. 91 և մ.թ.ա. 52թթ. միջև: 

Մորմոնը կրճատել է այս գրառումները մ.թ. 345 և 

մ.թ. 385թթ. միջև: Մորմոնը չէր նշել այն փաստը, 

թե այս գիրքը գրելու ժամանակ որտեղ էր նա 

գտնվում:

ՄԱՍ 14. ՕՐ 4

Ալմա 1–4
Նախաբան

Ալմայի գլխավոր դատավոր դառնալուց հետո շատ 
չանցած Նեոր անունով մի մարդ սկսում է ուսու-
ցանել կեղծ վարդապետություն և նեփիացիների 
նկատմամբ քահանանենգություն է անում: Նա 
սպանում է մի արդարակյաց մարդու և իր հանցա-
գործության համար մահվան է դատապարտվում: 
Մի քանի տարի անց Ամղիկին ցանկանում է դառ-
նալ նեփիացիների թագավորը, և անհաջողության 
է մատնվում: Երբ մարդիկ չեն ընտրում նրան որ-
պես թագավոր, նա հավաքում է իր աջակիցներին, 
ովքեր —կոչվում էին ամղիկիացիներ,— որպեսզի 
պատերազմեն նեփիացիների դեմ: Նեփիացի-
ները հաղթում են, բայց տասնյակ հազարավոր 
մարդիկ սպանվում են: Պատերազմի հետևանքով 
խոնարհեցված լինելով` շատ նեփիացիներ հիշում 
են իրենց պարտականությունը և հազարավոր 
մարդիկ միանում են Եկեղեցուն: Այնուամենայնիվ, 
մեկ տարվա ընթացքում Եկեղեցու շատ անդամներ 
հպարտանում են և հալածում ուրիշներին: Ալման 
որոշում է թողնել գլխավոր դատավորի իր աթոռը 
և կենտրոնանալ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
հանդեպ իր վկայությունը բերելու վրա:

Ալմա 1
Եկեղեցու անդամները բարգավաճում են` անկախ 
քահանանենգությանը և հալածանքին:
Մարդիկ երբեմն ձգտում են հանրաճանաչության: 
Մի պահ մտածեք այդ ցանկության հնարավոր 
վտանգների մասին: Ի՞նչ է պատահում, երբ դուք 
ավելի շատ եք մտահոգված, թե ձեր ընկերները ինչ 
են մտածում ձեր մասին, այլ ոչ թե այն ամենով, թե 
Աստված ինչ է մտածում ձեր մասին:
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Ինչպես գրված է Ալմա 1-ում, Նեոր անունով մի 
մարդ դառնում է շատ հանրաճանաչ որոշ մարդ-
կանց մեջ: Կարդացեք Ալմա 1.2–6 և տեսեք, թե 
Նեորը ինչ ուսուցանեց և թե մարդիկ ինչպես 
արձագանքեցին դրան:

Ալմա 1.12 առաջին տողում փնտրեք այն բառը, որով 
Ալման փորձում է նկարագրել այն, թե ինչ էր նե-
փիացիներին ուսուցանում Նեորը: Այնուհետև նայեք 
տողատակի ծանոթագրությունների 12ա: Կարդա-
ցեք 2 Նեփի 26.29, տողատակի ծանոթագրության 
առաջին հղումը և բացահայտեք, թե քահանանեն-
գություն անողները ինչ են անում և ինչ չեն անում:

Քահանանենգու-
թյունն այն է, երբ 
մարդիկ քարոզում են 
«կեղծ վարդապետու-
թյուններ. . .հանուն 
հարստությունների 
ու փառքի» և «իրենք 
իրենց բարձր են դնում՝ 
իբրև մի լույս աշխարհի 
համար» (Ալմա 1․16, 
2 Նեփի 26․29)։ Իրենց 
քարոզով նրանք չեն 
ցանկանում կառուցել 
Աստծո թագավորու-
թյունը։ Այլ նրանք ցան-
կանում են ստանալ 
շահ (ինչպես օրինակ 
հարստություն, սոցիա-
լական առավելություն 
կամ զորություն ուրիշ-

ների հանդեպ) և այլ մարդկանց գովքը։ Նրանք 
ցանկանում են ուշադրությունը շեղել իրենց կողմը, 
այլ ոչ թե Աստծո կամ Նրա վարդապետության։ 
Քահանանենգությունը Աստծո աչքում լուրջ մեղք 
է, ինչպես Ալման դա պարզ ձևով ասել է Նեորին` 
«եթե քահանանենգություն հարկադրվի այս ժո-
ղովրդի մեջ, դա լիակատար կործանման կհասցնի 
նրանց» (Ալմա 1․12)։

Քանի դեռ Նեորը ցանկանում էր «հեռու տանել եկե-
ղեցու մարդկանց», Գեդեոն անունով մի արդարա-
կյաց մարդ «ընդդիմացավ նրան՝ խրատելով նրան 
Աստծո խոսքերով» (Ալմա 1․7)։ Ի պատասխան դրա 
Նեորը քաշեց իր սուրը և զարկեց Գեդեոնին։ Նեորը 
դատվեց իր կատարած հանցագործության հա-
մար և սպանվեց։ Կարդացեք Ալմա 1․16, որպեսզի 
բացահայտեք, թե արդյո՞ք Նեորի մահը վերջ դրեց 
քահանանեգությանը նեփիացիների մեջ։

Կարդացեք Ալմա 1․26–27 և պարզեք, թե ինչպես 
գործեցին Աստծո նեփիացի քահանաները հակա-
ռակ Նեորի և այլոց, ովքեր կիրառում էին քահա-
նանենգությունը։

Սուրբ գրությունների հատ-
վածների ներքևում գտնվող 
տողատակի ծանոթագրու-
թյունները պարունակում են 
հղումներ այլ հատվածների 
վրա, որոնք կարող են ձեր 
ուսումնասիրության ար-
դյունքում ավելի շատ լույս 
սփռել: Ավելի շատ կարդա-
ցեք ձեր ուսումնասիրած 
հատվածների հղումները: 
Կարող եք նշել տողատակի 
ծանոթագրությունների 
հղումները, որպեսզի ավելի 
լավ հասկանաք սուրբ 
գրությունները:

Հղումների կիրառումը

 1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագ-
րում գրեք, թե ինչ արեցին նեփիացի քահանաները։ 

Ինչպե՞ս էին նեփիացի քահանաների արարքները տարբեր-
վում նրանց արարքներից, ովքեր կիրառում էին քահանանեն-
գությունը։

Երբ քահանանենգությունը տարածվեց երկրով 
մեկ, շատ մարդիկ սկսեցին հալածել Եկեղեցու 
հավատարիմ անդամներին։ Ալմա 1-ի մյուս կեսը 
ուսումնասիրելու համար մտածեք այն մասին, 
թե ինչպես եք տեսել այլ մարդկանց, ովքեր ծաղ-
րում կամ հալածում են նրանց, ովքեր պահում են 
Աստծո պատվիրանները:

Կարդացեք Ալմա 1․19–20 և տեսեք, թե ինչու էին 
որոշ մարդիկ հալածում Եկեղեցու անդամներին։ 
Ալմա 1․21–31 գրված է, թե ինչպես արձագանքե-
ցին Եկեղեցու անդամները այդ հալածանքներին։ 
Կարդացեք հետևյալ հատվածները և լրացրեք 
աղյուսակը․

Ալմա 1․21–24 Ալմա 1․25, 27–31

Ինչպե՞ս որոշ անդամներ 
արձագանքեցին 
հալածանքներին: 
   
 

Ինչպե՞ս ապրեցին 
Եկեղեցու մյուս անդամները, 
անկախ հալածանքին:  
  
 

Որո՞նք էին նրանց 
արարքների հետևանքները։ 
  
 

Ի՞նչ օրհնություններ են 
նրանք ստացել:  
  
 

Գրեք այն սկզբունքները, որոնք դուք սովորեցիք 
այս աղյուսակից։   
 

Ձեր նշած սկզբունքներից մեկը կարող է լինել․ 
Երբ մենք ապրում ենք ավետարանով, մենք 
կարող ենք ունենալ խաղաղություն մեր կյան-
քում, նույնիսկ, երբ մենք հալածվում ենք:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում գրեք, թե ինչպես կարող է օգնել վերոնշյալ 

ավետարանչական սկզբունքը, երբ հանդիպում եք հալա-
ծանքի կամ պատվիրաններին չհնազանդվելու ճնշմանը։ 
 Այնուհետև պատասխանեք հետյալ հարցերից մեկին․

 ա. Ե՞րբ եք պահել պատվիրաններն անկախ հալածանքին 
կամ այն չանելու ճնշմանը և ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել։

 բ. Ինչպե՞ս կպատասխանեք ձեր հակառակորդներին։
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Ալմա 2
Ամղիկիացիները և լամանացիները միավորվում են 
նեփիացիների դեմ ճակատամարտում
Ալմա 2 պատմում է նեփիացիների հետագա 
չարչարանքները։ Կարդացեք գլխի վերնագիրը, 
իմանալու համար, թե ինչպես Ամղիկի անունով 
մի մարդ և նրան հետևողները ընդդիմանում են 
նեփիացիներին։ Ամղիկին ցանկանում էր դառնալ 
նեփիացիների թագավորը, սակայն նեփիացիները 
նրան մերժեցին և շարունակեցին դատավորների 
իրենց համակարգը։ Ամղիկիի հետևորդները հա-
վաքվեցին և դարձրեցին նրան իրենց թագավոր։ 
Ամղիկին հրամայում է իր հետևորդներին գնալ 
ճակատամարտելու նեփիացիների դեմ, և շատ 
չանցած լամանացիները միանում են ամղիկիացի-
ներին նեփիացիների դեմ ճակատամարտում։

Քանի որ նեփիացիները հավատարիմ էին Տիրոջը, 
Տերը օգնեց նրանց ամղիկիացիների և լամանա-
ցիների դեմ իրենց ճակատամարտում։ Կարդացեք 
Ալմա 2․18, 28–31, 36 և նշեք զորացնել և զորեղաց-
ված բառերը ամեն անգամ, երբ նրանք հանդի-
պում են։ Կարդացեք, թե ինչպես Տերը զորացրեց 
նեփիացիներին։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում գրեք այն մասին, թե երբ եք զգացել, որ Տերը 

զորացնում է ձեզ ամեն անգամ, երբ դուք ցանկանում եք անել 
այն, ինչը ճիշտ է։

Ալմա 3
Ամղիկիացիները իրենց առանձնացնում են Աստծուց
Մտածեք այն մասին, թե մարդիկ երբեմն ինչ-
պիսի ուղերձ կարող են փոխանցել իրենց մասին 
իրենց հագուստի, սանրվածքի, ականջօղերի և այլ 
զարդերի, դաջվածքների և մարմնի պիրսինգների 
միջոցով։

Կարդացեք Ալմա 3․4 և բացահայտեք, թե ինչպես 
ամղիկիացիները փոխեցին իրենց արտաքինը։

Ո՞ւմից էին ամղիկիացիները «տարբերվում»։  
  
 

Ո՞ւմ էին նրանք ցանկանում նմանվել։  
  
 

Ամղիկիացիների տեսքի փոփոխությունը ապս-
տամբության դրսևորում էր: Ինչպես գրված է 
Ալմա 3-ում, Մորմոնը հիշեցնում է մեզ անեծքի և 
նշանի մասին, որոնք եկել էին լամանացիների 
վրա հարյուրավոր տարիներ առաջ` Աստծո հան-
դեպ նրանց ապստամբության պատճառով (տես 
Ալմա 3.6–10, տես նաև 2 Նեփի 5.20–24): Ամղիկիա-
ցիները իրենք էին նշան արել իրենց ճակատների 
վրա, սակայն այդ նշանները նման էին նրան, ինչ 
Տերը դրել էր լամանացիների վրա:

Նշեք Ալմա 3.18 հատվածը, որը նկարագրում է Ամ-
ղիկիացիների վերաբերմունքը Աստծո նկատմամբ: 
Նաև նշեք Ալմա 3.19, որը ցույց է տալիս, թե ամղի-
կիացիները ինչ բերեցին իրենց գլխին ապստամ-
բության պատճառով:

Ի՞նչ եք սովորում Ալմա 3.18–19 հատվածներից 
նրանց մասին, ովքեր անիծված էին Աստծո կող-
մից: (Նրանք, ովքեր դուրս են գալիս Աստծո դեմ 
բացահայտ ապստամբության, բերում են բա-
ցասական հետևանքներ իրենց վրա): Կարևոր է 
հասկանալ, որ անեծքը «Տիրոջ ներկայությունից 
կտրված» լինելու մի շրջան էր (2 Նեփի 5.20): Իրենց 
արարքների պատճառով ամղիկիացիները իրենց 
առանձնացրել էին Աստծուց:

Ամղիկիացիների օրինակից մենք սովորում ենք, 
որ Աստծուց առանձնանալը մեր ընտրությունն է: 
Նրանք, ովքեր դուրս էին եկել «բացահայտ ապս-
տամբության ընդդեմ Աստծո» (Ալմա 3.18), կտրել 
էին իրենց Աստծո ներկայությունից կամ, այլ խոս-
քերով ասած, բերել էին անեծք իրենց վրա:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ամղիկիա-

ցիներին հակառակ, ի՞նչ կարող եք դուք անել ձեր կյանքում 
այժմ, որպեսզի ձեզ չհեռացնեք Աստծո ներկայությունից:

Ալմա 3.20–25-ում ասվում է, թե ինչպես նեփիա-
ցիները պաշտպանվեցին այլ մարտում, սակայն 
երկու կողմից էլ շատերը սպանվեցին: Կարդա-
ցեք Ալմա 3.26–27, ուշադրություն դարձնելով այն 
կարևոր դասին, որը Մորմոնը ցանկանում էր, որ 
մենք սովորեինք ամղիկիացիների պատմությունից 
և նեփիացիների ու լամանացիների միջև եղած 
ճակատամարտերից:
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Հետևյալ սկզբունքը ավարտեք ըստ Ալմա 3.26–27 
ձեր սովորածի: Մենք ստանում ենք ուրախու-
թյուն կամ թշվառություն կախված նրանից 
  
 

Մի րոպե մտածեք այն մասին, թե ում եք ընտրում 
հետևել ձեր կյանքում: Անդրադարձեք հետևյալ 
հարցերին. Ինպիսի՞ պարգևներ կամ վարձատ-
րություն է Սատանան առաջարկում նրանց, ովքեր 
նրան են հետևում: (Սովորաբար սկզբում դրանք 
շատ գայթակղող են, սակայն վերջում դրանք կբե-
րեն դժբախտություն և կախվածություն): Ի տարբե-
րություն դրա, ի՞նչ վարձատրություն եք ստանում 
Տիրոջից, երբ ընտրում եք հետևել Նրան:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում գրեք այն ժամանակաշրջանի մասին, երբ Տի-

րոջը հետևելը ձեզ երջանկություն է բերել:

Ալմա 4
Եկեղեցու աճման ընթացքում Եկեղեցու անդամները 
դառնում են հպարտ, և Ալման հրաժարվում է գլխավոր 
դատավորի իր աթոռից, որպեսզի ապաշխարության 
կանչի նրանց:
Ամղիկիացիների և լամանացիների հետ մղած 
ճակատամարտից հետո նեփիացիները «զարթնեց-
վեցին ի հիշողություն իրենց պարտականություն-
ների» և նրանք «ավելի լիովին սկսեցին հաստատել 
եկեղեցին» (Ալմա 4.3–4): Արդյունքում 3500 մարդ 
միացավ Եկեղեցուն (տես Ալմա 4.5): Ցավոք, կարճ 
ժամանակ չանցած Եկեղեցուց շատերը սկսեցին 
հպարտանալ: Կարդացեք Ալմա 4.8–12 և բացա-
հայտեք այն անբարիշտ բաները, որոնք տեղի 
ունեցան Եկեղեցու անդամների հպարտության 
պատճառով: Այս հատվածից սովորած սկզբունքն 
այն է, որ եթե մենք ոչ ճիշտ օրինակ ենք ցույց 
տալիս, մեր արարքները կարող են խանգա-
րել ուրիշներին ընդունելու ավետարանը:} 
(Տես Ալմա 4.10:)

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք մեկ ամբարիշտ արարքի կամ վերաբերմունքի 

մասին, որը ցույց են տվել նեփիացիները Ալմա 4.8–12-ում: Բա-
ցատրեք, թե այսօր ինչու է կարևոր զերծ մնալ այդ արարքից 
կամ վերաբերմունքից, որպես Եկեղեցու անդամներ:

Եկեղեցու ամբարշտությունների պատճառով Ալ-
ման նշանակում է մեկ այլ մարդու, փոխարինելու 
իրեն որպես գլխավոր դատավոր, որպեսզի նա իր 
ողջ ժամանակը կարողանա նվիրել Եկեղեցու նա-
խագահող քահանայապետի իր կոչմանը և օգնել 
անդամներին հաղթահարել իրենց հպարտությունը 
և մեղքերը` «պարզ վկայությամբ հակադրվելով»: 
(Ալմա 4.19): Կարդացեք Ալմա 4.19 և ընդգծեք, թե 

ինչ էր Ալման ցանկանում անել իր ժողովրդին 
օգնելու համար:

Ալմա 4.19 լուսաբանում է այս սկզբունքը. Մեր 
հոգևոր պարտականությունները կատարելիս 
կարող է պահանջվել զոհաբերություն: Տիրոջ 
ծառաները բերում են իրենց վկայությունները 
և մեղավորներին կանչում ապաշխարության: 
Պարզ վկայություն բերելը օգնում է ուրիշնե-
րին ավելի մոտենալ Աստծուն: 

Կարո՞ղ եք պատկերացնել մեկին, ով իր հայտնի 
քաղաքական պաշտոնը ցած է դնում, ինչպես 
օրինակ` երկրի նախագահի պաշտոնը, որպեսզի 
ծառայի միսիայում: Ալման դա արեց:

 7. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, «պարզ վկայությամբ 

հակադրվելով» (Ալմա 4.19) արտահայտությունը ինչ է հու-
շում այն մասին, թե ինչպես էր Ալման ուսուցանում: Նաև 
գրեք, թե փոխվելու կամ ավելի լավը դառնալու ինչպիսի ազ-
դեցություն է ձեզ վրա թողել ինչ-որ մեկի ավետարանի հան-
դեպ բերած վկայությունը:

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

 Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 1–4 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ:

ՄԱՍ 15. ՕՐ 1

Ալմա 5.1–36
Նախաբան

Երբ Եկեղեցուն սպառնում էին ներքին հակառա-
կությունները և ամբարշտությունները (տես՝ Ալմա 
4.9–11), Ալման գիտեր, որ իրական բարեփոխումը 
կարող էր միայն լինել Եկեղեցու անդամների 
սրտերի զորեղ փոփոխության արդյունքում: 
Որպես Եկեղեցու քահանայապետ, Ալման սկսեց 
իր առաքելությունը, փոփոխություն առաջ բերելու 
Զարահեմլայի ժողովրդի մեջ` վկայելով Հիսուս 
Քրիստոսի մասին և մարդկանց կանչելով ապաշ-
խարության: Նա խրախուսեց նրանց, որպեսզի 
նրանք պատրաստվեն Տիրոջ դատաստանին` 
հավատալով Աստծո խոսքին և գնահատելով 
իրենց սրտերի հոգևոր վիճակը: Երբ ուսումնասի-
րեք Ալմա 5 առաջին մասը, մտածեք, թե ինչպես 
կարող եք կիրառել սովորածը, որպեսզի 
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կարողանաք զգալ կամ շարունակեք զգալ գլխում 
քննարկած սրտի զորեղ փոփոխությունը:

Ալմա 5.1–13
Ալման պատմում է իր 
հոր և նրա հետևորդների 
դարձի գալը
Ինչքա՞ն եք փոխվել 
8 տարեկանից հետո: 
Ինչքա՞ն եք փոխվել 
12 տարեկանից հետո: 
Մտածեք փոխվելու 
տարբեր եղանակների 
մասին, ինչպես օրի-
նակ արտաքին տեսքի, 
բնավորության կամ վե-
րաբերմունքի: Մտածեք 
այն մասին, թե ինչը 
կարող է մարդկանց 
մոտ առաջացնել նման 
փոփոխություններ: 
Այնուհետև կարդացեք 
Ալմա 5.12 և ուշադ-
րություն դարձրեք, թե 

Ալմա ավագի մեջ ինչը փոխվեց: Երբ ուսումնա-
սիրեք Ալմա 5.1–13, մտածեք, թե մարդու սիրտը 
ինչպես կարող է փոխվել:

Երեց Ժեռալդ Ն. Լանդը, ով հետագայում ծառայել է 
որպես Յոթանասունական, ուսուցանել է, որ սուրբ 
գրություններում սիրտ բառը հաճախ վերաբերվում 
է «իրական ներամփոփ մարդուն» (“Understanding 
Scriptural Symbols,” Ensign, Oct. 1986, 25): Մի րոպե 
մտածեք, թե ինչպես է «սրտի հզոր փոփոխությունը» 
տարբերվում այլ եղանակներից, որոնցով մարդիկ 
կարող են փոխվել—այդ թվում այն եղանակներից, 
որոնց մասին դուք մտածել էիք այս դասի սկզբում:

Վերհիշեք, որ Բենիամին թագավորի մարդիկ 
զգացել էին «հզոր փոփոխություն» իրենց սրտերում, 
որի շնորհիվ նրանք «այլևս հակված չէին գործելու 
չարիք, այլ շարունակ գործելու բարիք» (Մոսիա 
5.2): Կարող եք Երեց Լանդի մեկնաբանածը և 
Մոսիա 5.2 սուրբ գրության հղումը գրել ձեր սուրբ 
գրությունների լուսանցքում Ալմա 5.11–13 հատ-
վածների կողքին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը բացատ-
րել է. «Հնարավոր է հարցնեք, թե ինչո՞ւ 
այդ հզոր փոփոխությունն ավելի 
արագ չի կատարվում ինձ հետ: Դուք 
պետք է հիշեք, որ Բենիամին թագա-

վորի ժողովրդի, Ալմայի և շատ այլոց հրաշալի 
օրինակները պարզապես— հրաշալի են և ոչ 

Առաջին Նախագահությու-
նից Նախագահ Մարիոն Ջ. 
Ռոմնին ուսուցանել է. «Գր-
ված բառերից ավետարանը 
սովորելը. . .բավարար չէ: Այն 
պետք է նաև ապրել: . . .Ոչ 
ոք լիարժեք չի կարող սովո-
րել ավետարանը` առանց 
դրանով ապրելու» (“Records 
of Great Worth,” Ensign, 
Sept. 1980, 4): Այս դասի մի 
քանի հատվածներում ձեզ 
կհորդորվի կիրառել այն, ինչ 
սովորել եք: Ձեր սովորածը 
կիրառելը կդառնա ավետա-
րանի ուսումնասիրության 
կարևոր մասը:

Կիրառել ձեր 
սովորածը

սովորական: Մեզանից շատերի համար փոփոխու-
թյուններն ավելի շուտ աստիճանական են և տեղի 
են ունենում ժամանակի ընթացքում: Վերստին 
ծնվելը, որը նման չէ մեր մարմնական ծննդին, 
ավելի շուտ ընթացք է, քան իրադարձություն: Եվ 
այդ գործընթացի մեջ մտնելը մահկանացու կյանքի 
առանցքային նպատակն է» (Վերստին ծնված 
Ensign կամ Լիահոնա, Մայիս 2008, 78).

Կարդացեք Ալմա 5.3–7 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ ասաց Ալման Զարահեմլայի ժողովրդին, 
որը կնախապատրաստեր փոփոխության նրանց 
սրտերը:

Պատասխանեք այս ձեռնարկի հետևյալ հարցին. 
Ալման Զարահեմլայի ժողովրդին պատմեց իր հոր 
և մյուսների դարձի գալու և գերությունից նրանց 
ազատվելու պատմությունը: Ձեր կարծիքով, ինչ-
պե՞ս այդ փորձառություններն օգնեցին մարդկանց 
զգալու սրտի փոփոխություն:   
  
 

Կարդացեք Ալմա 5.10 և շրջանակի մեջ առեք այն 
երեք հարցերը, որոնք Ալման տվեց ժողովրդին: 
Այնուհետև Ալմա 5.11–13-ի մեջ գտեք այդ հարցերի 
Ալմայի պատասխանները` գտնելու այս հայտա-
րարության հաստատումը. Երբ մենք հավատում 
ենք Աստծո խոսքին և կիրառում հավատք առ 
Հիսուս Քրիստոս, մենք կզգանք սրտի զորեղ 
փոփոխություն:

Աստծո խոսքի հանդեպ հավատքը բերում է սրտի 
հզոր փոփոխություն, քանի որ Աստծո խոսքը մեզ 
ուսուցանում է Փրկչի մասին: Ալմայի ժողովուրդը 
հավատում էր Աստծո խոսքին, որոնք նրանց էին 
տրված սուրբ մարգարեների միջոցով: Նրանք 
իմացան Հիսուս Քրիստոսի Քավության քավիչ զո-
րության մասին, և նրանց սրտերը փոխվեցին Փրկչի 
հանդեպ հավատք զարգացնելու արդյունքում:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք ձեր բառերով, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսի 

քավությանը հավատալը բերում է սրտի հզոր փոփոխություն:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում 
գրեք, թե ինչպես է ձեր սիրտը փոխվել: Եթե դուք սրտի 

փոփոխություն եք զգացել, երբ այս տարի սեմինարիայում ու-
սումնասիրել եք Մորմոնի Գիրքը, դուք ձեր փորձառությունը կա-
րող եք նկարագրել որպես ձեր պատասխանի մի մաս:

Ալմա 5.14–36
Ալման ուսուցանում է, որ սրտի հզոր փոփոխություն է 
պահանջվում երկնքի արքայություն մտնելու համար
Այն բանից հետո, երբ Ալման ուսուցանեց, որ 
Աստծո խոսքի հանդեպ հավատքը սկսում է 
մեր մեջ առաջացնել սրտի հզոր փոփոխության 
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գործընթացը, նա մարդկանց խնդրեց խորհել 
բազմաթիվ հարցերի շուրջ: Այդ հարցերը կարող 
են մեզ օգնել ընդհանրացնել մեր հոգևոր սրտերի 
կարգավիճակը— ներամփոփ մարդու ցանկու-
թյուններն ու զգացմունքները:

Կարդացեք Ալմա 5.14 և նշեք այն երեք հարցերը, 
որոնք Ալման տվեց ժողովրդին, որպեսզի նրանք 
մտածեն դրանց շուրջ: Այդ երեք հարցերը նկարագ-
րում են այն փոփոխությունը, որը մենք զգում ենք, 
երբ մենք կիրառում ենք հավատք փրկագնման 
հանդեպ, որ շնորհվել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: 
Նախորդ դասերից հիշեք (տես Մոսիա 5 և Մո-
սիա 27), որ «վերստին ծնվելը» վերաբերվում է նրան, 
ինչ մարդը զգում է, երբ նա ընդունում է Հիսուս 
Քրիստոսին և սկսում է նոր կյանք, ոչ թե միայն որ-
պես Նրա աշակերտ, այլ նաև որպես Նրա հոգևոր 
որդի կամ դուստր (տես Մոսիա 27.25):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք, թե ինչպես կարող է սրտի փոփոխությունը 

արտահայտվել մարդու դեմքի վրա: Այս դեպքում դեմքի ար-
տահայտություն բառը վերաբերվում է մարդու դեմքին, որը 
արտահայտում է մարդու վերաբերմունքը, տրամադրությունը 
կամ հոգևոր վիճակը: Նկարագրեք մեկին, ում ճանաչում եք, 
ով ստացել է Փրկչի պատկերը իր դեմքի վրա:

Բժշկական պրակտիկայում սրտագիրը մի գծա-
գիր է, որը բժիշկները օգտագործում են մեր սրտի 
ֆիզիկական վիճակը գնահատելու համար: Այն 
օգնում է բացահայտել այն հիվանդությունը, որը 
բուժման ենթակա է: Ուսումնասիրեք Ալմա 5 –ի 
հատվածները, որոնք թվարկված են հոգևոր 
սրտագրի ներքևում: Յուրաքանչյուր հատվածը 
ուսումնասիրելուց հետո նշում արեք գծագրի այն 
վանդակի մեջ, որը լավագույնս է նկարագրում այն, 
թե ինչպես դուք կպատասխանեիք յուրաքանչյուր 
հատվածում նշված հարցին կամ հարցերին: (Եթե 
ցանկանում եք ձեր պատասխանները գաղտնի 
պահել, դուք կարող եք այդ գծագիրը պատճենել 
մեկ այլ թղթի վրա կամ ձեր անձնական օրագրե-
րում և լրացնել այն):

Ալմա 5 Հոգևոր սրտագիր

Միշտ

Գրեթե միշտ

Սովորաբար

Երբեմն

Ալմա 5 Հոգևոր սրտագիր

Հազվադեպ, 
եթե երբևէ

Ալմա 5 –ից 
հատվածներ 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Երբ ավարտեք լրացնել ձեր հոգևոր սրտագիրը, 
կարդացեք Ալմա 5.21–25: Ուշադրություն դարձրեք, 
թե Ալման ինչ է ուսուցանել հետևյալ ճշմարտու-
թյան վերաբերյալ. Ունենալով սրտի փոփոխու-
թյուն` մենք պատրաստվում ենք ստանալ 
տեղ երկնային արքայությունում (սելեստիալ 
արքայությունում):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում արեք հետևյալը.

 ա. Ստեղծեք բառերի և արտահայտությունների ցուցակ, 
որոնք Ալման օգտագործել է Ալմա 5.21−25, որպեսզի նկա-
րագրի այն վիճակը, որում դուք այժմ կցանկանայիք լինել:

 բ. Բացատրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչպես կարող է սրտի 
փոփոխությունը նախապատրաստել մեզ ստանալու տեղ 
երկնային արքայությունում:

Կարդացեք Ալմա 5.33–36 և մտածեք, թե ինչ եք 
զգում Ալմայի ուղերձի վերաբերյալ: Ուշադրություն 
դարձրեք այն բառերի և արտահայտությունների 
վրա, որոնք օգնում են ձեզ պատասխանել հե-
տևյալ հարցերին.

• Ի՞նչ է Տերը հրավիրում ինձ անել:

• Որո՞ն ք են այդ հրավերն ընդունելու պար-
գևատրումները:

• Ի՞նչ են այս հատվածներն ինձ ուսուցանում 
Փրկչի մասին:

Կարդացեք Նախագահ Էրզրա Թավտ Բենսոնի 
հետևյալ արտահայտությունը, որը ցույց է տալիս, 
թե ինչպես են ցանկանում ապրել այն մարդիկ, 
ովքեր ունեցել են սրտի փոփոխություն.

«Երբ դուք ընտրում եք հետևել Քրիստո-
սին, դուք ընտրում եք փոխվել: . . .

Տերը գործում է ներսից: Աշխարհը 
գործում է դրսից: Աշխարհը մարդկանց 
կվերցնի ետնախորշերից: Քրիստոսը 
ետնախորշերը կվերցնի մարդկանցից, 

իսկ հետո իրենք իրենց ետ կքաշեն ետնախորշե-
րից: Աշխարհը կձուլի մարդկանց` փոխելով նրանց 
միջավայրը: Քրիստոսը փոխում է մարդկանց, 
ովքեր փոխում են իրենց միջավայրը: Աշխարհը 
կձևավորի մարդու վարքագիծը, սակայն Քրիս-
տոսը կարող է փոխել մարդկային վարքագիծը: . . .
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Տղամարդիկ [և կանայք], ովքեր փոխվել են Քրիս-
տոսի համար, կառաջնորդվեն Քրիստոսի կողմից: 
Պողոսի նման նրանք կհարցնեն. «Տէր, ինչ ես 
կամենում որ անեմ»: (Գործք Թ.6:) . . .

Նրանց կամքը կուլ է գնացած Նրա կամքին: (Տես՝ 
Հովհաննես Ե.30:)

Նրանք միշտ Տիրոջը հաճելի բաներ են անում: 
(Տես Հովհաննես Ը.29:)

Նրանք ոչ միայն կմեռնեն հանուն Տիրոջ, այլ, 
ամենակարևորը, նրանք կցանկանան ապրել 
Նրա համար:

Մտեք նրանց տները և պատերի նկարները, դա-
րակների գրքերը, հնչող երաժշտությունը, նրանց 
խոսքերը և գործերը կմատնանշեն նրանց, որպես 
քրիստոնյաներ:

Նրանք կանգնում են որպես Աստծո վկաներ բոլոր 
ժամանակներում, և բոլոր բաներում, և բոլոր տե-
ղերում: (Sես Մոսիա 18.9:)

Նրանք Քրիստոսին հիշում են իրենց մտքերում, 
երբ նայում են Նրան իրենց բոլոր մտորումներում: 
(Տես ՎևՈՒ 6.36):

Նրանք Քրիստոսին հիշում են իրենց սրտերում, 
երբ իրենց գորովանքը դրված էր Նրա վրա հավի-
տյան: (Sես Ալմա 37.36:)

Գրեթե ամեն շաբաթ նրանք ընդունում են հաղոր-
դությունը և վկայում իրենց Երկնային Հորը, որ 
նրանք հոժար են իրենց վրա վերցնել անունը Նրա 
Որդու, միշտ հիշել Նրան և պահել Նրա պատվի-
րանները: (Տես Մորոնի 4.3:)» (“Born of God,” Ensign, 
Nov. 1985, 5–7):

Այս դասը եզրափակելու համար, Նախագահ 
Բենսոնի արված արտահայտությունից ընդգծեք 
մի միտք, որը ձեզ օգնեց մտածել, թե ինչպես եք 
ցանկանում ապրել որպես մի մարդ, ով ունեցել է 
սրտի փոփոխություն: Նպատակ դրեք, որը կօգնի 
ձեզ կիրառել այն, ինչ զգացել եք, երբ ուսումնա-
սիրել եք սրտի փոփոխություն ունենալու Ալմայի 
ուսմունքները (կարող եք գրել այն ձեր անձնական 
օրագրում կամ թղթի կտորի վրա): Եթե դուք շարու-
նակեք ծնվել Աստծուց և ունենալ սրտի փոփոխու-
թյուն, դուք կնախապատրաստվեք մտնելու Աստծո 
արքայությունը:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 5.1–36 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 15. ՕՐ 2

Ալմա 5.37–62
Նախաբան

Երբ Ալման շարունակում էր քարոզել Զարահեմ-
լայում, նա զգուշացնում էր մարդկանց, որ իր 
խոսքերին հետևելը կամ մերժելը կարող են բերել 
որոշակի օրհնություններ կամ հետևանքներ: 
Նա հորդորում էր նրանց արձագանքել բարի 
հովվին`Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով կանչում է 
նրանց ետևից և ցանկանում նրանց հետ բերել իր 
փարախ: Այս դասը ուսումնասիրելիս մտածեք, 
թե բարի հավվի ձայնին հետևելը ինչպես կօգնի 
ձեզ հեռու մնալ աշխարհի անմաքուր բաներից և 
վերադառնալ Աստծո մոտ:

Ալմա 5.37–42, 53–62
Ալման կոչ է անում բոլորին հետևել բարի հովվին, ով 
Փրկիչն է
Սուրբ գրություններում Քրիստոսին հաճախ կոչում 
են «բարի հովիվ» (տես Հովհաննես Ժ.11–15): Ձեր 
կարծիքով, ինչո՞ւ է հովիվ բառը Փրկչին նկարագ-
րում դրական: Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը 
տալիս է վաղ ժամանակների հովիվների հետևյալ 
նկարագրությունը.



173

«Հիսուսի ժամանակ պաղեստինյան հովիվը 
հայտնի էր իր ոչխարների պաշտպանությամբ: 
Ի տարբերություն ժամանակակից հովիվների, 
հովիվը միշտ քայլում էր իր հոտի առջևից: Նա 
առաջնորդում էր նրանց: Հովիվը գիտեր յուրաքան-
չյուր ոչխարին և սովորաբար ուներ անուն նրանց 
համար: Ոչխարները ճանաչում էին նրա ձայնը ու 
վստահում էին նրան և չէին հետևի անծանոթին: 
Այնպես որ, երբ կանչեր, ոչխարները կմոտենային 
նրան: (Տես Հովհաննես Ժ.14, 16:)

Գիշերը հովիվները իրենց ոչխարներին բերում են 
մի գոմ, որը կոչվում էր փարախ: Բարձր պատերը 
շրջափակում էին փարախը և փշեր էին տեղադր-
վում այդ պատերի վերևում, որոնք խանգարում էին 
գիշատիչ կենդանիների և գողերի մուտքը:

Բայց երբեմն գիշատիչ կենդանիները սովից 
դրդված կարող էին մագլցել պատը և հայտն-
վել ոչխարների հոտի մեջ` վախեցնելով նրանց: 
Այդպիսի իրավիճակներում իսկական հովիվը—, 
ով սիրում էր իր ոչխարներին,— առանձնանում էր 
վարձկանից,— ով միայն աշխատում էր վճարի և 
պարտականության համար:

Իսկական հովիվը պատրաստ էր զոհելու իր 
կյանքը ոչխարների համար: Նա կգնար ոչխար-
ների մեջ և կպաշտպաներ նրանց: Վարձկան հո-
վիվը, մյուս կողմից, գնահատում էր իր անձնական 
ապահովությունը ոչխարներից առավել և սովորա-
բար վտանգից հեռու կփախչեր:

«Հիսուսն իր օրերում օգտվում է այս օրինակից ու 
հայտարարում, որ Նա է բարի հովիվը, իսկական 
հովիվը: Իր քույրերի ու եղբայրների հանդեպ Նրա 
սիրո պատճառով, Նա պատրաստակամորեն և 
կամավոր տվեց Իր կյանքը նրանց համար: (Տես 
Հովհաննես Ժ.17–18:)» (“A Call to the Priesthood: 
‘Feed My Sheep,’” Ensign, May 1983, 43):

Գրեք այս ձեռնարկի հետևյալ հարցերի կարճ 
պատասխանները.

• Ի՞նչ կպատահեր ոչխարների հետ, եթե նրանք 
չլսեին հովվին:   
 

• Ինչպե՞ս ենք մենք նման ոչխարների, և ինչպե՞ս 
է Փրկիչը նման մեր հովվին:   
 

• Ի՞նչ է նշանակում բերվել Նրա փարախը: (Sես 
Ալմա 5.60):   
 

Ալմա 5.37-ում Ալման Զարահեմլայի ժողովրդին 
նկարագրում է որպես ոչխարների, ովքեր «մոլոր-
վել են»: Կարդացեք Ալմա 5.37–42 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ է Ալման ուսուցանում Փրկչի 
ձայնը լսելու վերաբերյալ:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ուսումնասիրեք Ալմա 5.37–38 և ձեր իսկ բառերով բա-
ցատրեք, թե ինչ էր Ալման ուսուցանում Իրեն հետևելու Փրկչի 
ջանքերի մասին:

 բ. Ալմա 5.41-ում ի՞նչ ուսուցանեց Ալման այն մասին, թե ինչ-
պես կարող ենք ասել, թե արդյոք մենք լսում ենք բարի հովվի 
ձայնը: Որո՞նք են այն մի քանի «բարի գործերը», որոնք կա-
րող են ցույց տալ, որ Վերջին Օրերի Սրբերի երիտասարդ-
ները հետևում են բարի հովվին:

Փրկչի ձայնին հետևելը և ճանաչելը միշտ չէ, որ 
հեշտ է: Խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորու-
մից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ մեջբերման 
մասին. «Մահկանացու կյանքում մեր լսած երգերի 
մեջ, մենք պետք է ճանաչենք Բարի հովվի ձայնը, 
ով մեզ կանչում է հետևելու իրեն դեպի մեր երկնա-
յին տուն» (“Alternate Voices,” Ensign, May 1989, 27):

Կարդացեք Ալմա 5.53–56 և նշեք այն վերաբեր-
մունքն ու գործողությունները, որոնք ինչ-որ մեկի 
համար կդժվարացնեն լսելու Փրկչի ձայնը:

Մտածեք այսօր աշխարհում եղած այլ վերաբեր-
մունքների կամ գործողությունների մասին, որոնք 
խրթին են դարձնում մարդկանց համար լսելու 
Փրկչի ձայնը: Հակիրճ բացատրեք, թե, ձեր կար-
ծիքով, ինչու են այդ վերաբերմունքը և գործողու-
թյունները դժվարին դարձնում ինչ-որ մեկի համար` 
լսելու Փրկչի ձայնը.   
 

Ալմա 5.57 նշեք «բոլորիդ, որ ցանկանում եք հետևել 
բարի հովվի ձայնին» արտահայտությունը: Այնու-
հետև նշեք մնացած երեք արտահայտությունները 
57 հատվածում, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ 
կարող եք անել Փրկչի ձայնին հետևելու համար:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք հետևյալ երեք նախադասությունների օրի-

նակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ձեր դպրոցի կամ 
համայնքի Վերջին Օրերի Սրբերի երիտասարդները ինչ կա-
րող են անել. (ա) դուրս գալ ամբարիշտների միջից, (բ) զատ 
լինել և (գ) չդիպչել անմաքուր բաներին: Այնուհետև մտածեք 
երկու արդար գործողությունների կամ սովորույթների մասին, 
որոնք կօգնեն երիտասարդներին ավելի լավ լսել բարի հովվի 
ձայնը: Եթե այդ գործողություններից կամ սովորույթներից 
մեկը օգնել է ձեզ լսել Փրկչի ձայնը, գրեք այդ մասին ձեր 
սուրբ գրությունների ուսումնասիման օրագրում, որպեսզի հե-
տագայում կիսվեք ուսուցչի կամ դասարանի հետ:

Ինչպես գրված է Ալմա 5.58–60, Ալման ուսուցանել 
է հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե մենք հետևում 
ենք Տիրոջ (բարի հովվի) ձայնին, մենք կհա-
վաքվենք Նրա արքայությունում: Նշեք Ալմա 
5.58–60 խոստումները կամ օրհնությունները, որոնք 
կստանան նրանք, ովքեր կստանան Աստծո աջ 
կողմում նստելու ժառանգությունը: 
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ասած, հավերժական կյանքը պայմանավորված է 
մեր Երկնային Հոր և Նրա Սուրբ Որդու մասին մեր 
անհատական, անձնական գիտելիքով: Նրանց 
պարզապես ճանաչելը բավական չէ: Մենք պետք է 
ունենանք անձնական, հոգևոր փորձառություն, 
որպեսզի ամրապնդենք մեզ» (“Feasting at the Lord’s 
Table,” Ensign, May 1996, 80):

 4. Հետևյալ գործողություններից մեկը կամ ավելին 
լրացրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր 

օրագրում.

 ա. Գրեք այն մասին, երբ Սուրբ Հոգու շնորհիվ դուք լսել եք 
ինչ-որ մեկի զորեղ վկայությունն այն մասին, որ Հիսուս Քրիս-
տոսը մարդկության Քավիչն է: Գրեք այդ վկայության վերա-
բերյալ ձեր զգացմունքները:

 բ. Կարդացեք Ալմա 5.46, իսկ հետո ձեր իսկ բառերով գրեք, 
թե ինչպես Ալման ստացավ Հիսուս Քրիստոսի մասին իր 
վկայությունը: Մտածեք այն մասին, թե ինչպես դուք կարող 
եք հետևել Ալմայի օրինակին` ամրապնդելու Փրկչի մասին 
ձեր վկայությունը և գրելու ձեր կարծիքը:

 գ. Գրեք այն պահի մասին, երբ դուք զգացել եք, որ Սուրբ Հո-
գին վկայել է, որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի Քավիչն է: Գրեք 
հատուկ նպատակի մասին, որը կօգնի ձեզ ստանալու կամ 
ամրապնդելու Փրկչի հանդեպ ձեր վկայությունը, ինչպես 
օրինակ ավելի ջերմեռանդ աղոթել ու ծոմ պահել կամ ավելի 
խորապես ուսումնասիրել սուրբ գրությունները: Աշխատեք 
իրագործել այդ նպատակը, նույնիսկ եթե պահանջվում են 
«շատ օրեր» (Ալմա 5.46): (Այդ գործողության կատարումը 
կօգնի ձեզ իրագործել Անձնական առաջընթացի կամ Պար-
տականություն Աստծո առաջ ծրագրերի պահանջները:)

Կարդացեք Ալմա 5.49–52 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ է Ալման ուսուցանել մարդկանց 
ապաշխարության մասին: Նշված տողերում բա-
ցատրեք, թե ինչու բոլոր մարդիկ պետք է ապաշ-
խարեն, որպեսզի հավերժորեն ապրեն Երկնային 
Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հետ.   
  
 

Երեց Դալլին Հ. Օուքսը հորդորել է մեզ մտածել մի 
քանի հարցերի շուրջ, որոնք կօգնեն մեզ կիրառել 
այն, ինչ Ալման ուսուցանել է ապաշխարության և 
Աստծո արքայություն մտնելու վերաբերյալ.

«Իսկ ի՞նչ կլիներ, եթե Նրա գալստյան 
օրը լիներ վաղը: Եթե մենք իմանայինք, 
որ մենք վաղը կհանդիպենք Տիրոջը՝ 
—մեր վաղաժամ մահվան կամ Նրա 
անսպասելի հայնտնվելու ժամանակ, 
—ի՞նչ մենք կանեինք այսօր: Ինչպիսի՞ 

խոստովանություններ մենք կանեինք: Ի՞նչ արարք-
ներ մենք կդադարեցնեինք անել: Ո՞ւմ մենք կնե-
րեինք: Ինչպիսի՞ վկայություններ մենք կբերեինք:

Եթե մենք այս բաները այն ժամանկ անեինք, ապա 
ինչո՞ւ ոչ հիմա: Ինչո՞ւ չունենալ խաղաղություն, 

 3. Մտածեք, թե ձեր նշած խոստումներից և օրհնու-
թյուններից յուրաքանչյուրն ինչ է նշանակում ձեր հա-

մար: Այնուհետև սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր 
օրագրերում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ամբարիշտ բաներից 
հեռանալը ինչու արժե այդ օրհնությունների ստացմանը:

Եթե դուք հետևեք Փրկչի ձայնին, դուք կստանաք 
օրհնությունները և վերջապես կստանաք վեհաց-
ման օրհնությունները:

Ալմա 5.43–52
Ալման պատմում է, թե ինչպես է նա վկայություն 
ստացել և սովորեցնում է ապաշխարության մասին 
Մտածեք այն մասին, թե ինչ դուք գիտեք ձեր հինգ 
ֆիզիկական զգայարանների միջոցով. տեսողու-
թյուն, լսողություն, շոշափում, հոտառություն ու համ: 
Կա՞ արդյոք որևէ եղանակ սովորելու ինչ-որ բան 
առանց օգտագործելու ձեր ֆիզիկական զգայարան-
ներից որևէ մեկը: Կարդացեք Ալմա 5.45–48 և ուշադ-
րություն դարձրեք, թե, Ալմայի խոսքերի համաձայն, 
ինչ գիտեր ինքը, և թե ինչպես նա իմացավ դա:

Ալմա 5.48 –ում նշեք, թե Ալման ինչ իմացավ Հիսուս 
Քրիստոսի մասին: Ալմա 5.45–48-ի ուղերձը կարելի 
է ամփոփել հետևյալ կերպ. Մենք Սուրբ Հոգու 
միջոցով կարող ենք իմանալ, որ Հիսուս 
Քրիստոսը մարդկության Քավիչն է:

Յուրաքանչյուր ոք իր հավատքի և վկայության մեջ 
հանդիպում է փորձությունների: Սուրբ Հոգու միջո-
ցով ավետարանի ճշմարտության մասին ձեր անձ-
նական վկայությունը ունենալը կարող է զորացնել 
ձեզ այդ դժվար պահերին: Սուրբ Հոգու մասին ձեր 
անձնական վկայությունը հիշելը, ինչպես Ալման 
է անում, կարող է ձեզ օգնել ամուր կանգնելու 
փորձությունների հորձանուտում: Ալմայի օրինա-
կից մենք նաև սովորում ենք, որ ծոմապահությունը 
և աղոթքը կարող են մեզ օգնել զգալու Հոգին, որը 
կվերահաստատի ճշմարտությունները և կհաս-
տատի մեր վկայությունները, երբ նրանք ամրաց-
ման կարիք ունենան:

Մտածեք ձեր անձնական վկայության 
մասին, երբ դուք կարդաք Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի Անդամ Երեց 
Մ. Ռասսել Բալլարդի հետևյալ մեջբե-
րումը, ով հորդորում է մեզ փնտրել 
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր անձ-

նական վկայությունը. «Ավետարանի ճշմարտու-
թյունների անհատական, անձնական վկայությունը, 
մասնավորապես, Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվա-
ծային կյանքը ու միսիան, շատ կարևոր է մեր 
հավերժական կյանքի համար: «Եվ սա է հավերժա-
կան կյանքը», ասաց Փրկիչը, «որ ճանաչեն քեզ 
միակ ճշմարիտ Աստուած, նաեւ Յիսուս Քրիստոսին, 
որ դու ուղարկեցիր»: [Հովհաննես ԺԷ.3]: Այլ կերպ 
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քանի դեռ այն հասանելի է» (“Preparation for the 
Second Coming,” Ensign or Liahona, May 2004, 9):

 5. Մտածեք Երեց Օուքսի հարցերից մեկի մասին: 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրե-

րում գրեք այն մասին, թե ինչու է կարևոր ապրել յուրաքան-
չյուր օրը կարծես դուք պատրաստվում եք հադիպելու Տիրոջը:

Աղոթքով խորհեք, թե ինչպես դուք կարող եք 
կիարառել այսօրվա սովորածը, որպեսզի դուք 
պատրաստ լինեք հանդիպելու Փրկչին և մտնելու 
Նրա արքայությունը:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 5.37–62 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 15. ՕՐ 3

Ալմա 6–7
Նախաբան

Զարահեմլայի ժողովրդին քարոզելուց և Եկեղե-
ցին կարգավորելուց հետո Ալման գնաց Գեդեոն 
քաղաքը: Նա այնտեղի ժողովրդին գտավ ավելի 
հավատարիմ դրության մեջ, քան Զարահեմլայի 
ժողովուրդը: Այդուհանդերձ, նա հորդորեց Գե-
դեոնի ժողովրդին մշտապես ապավինել Տիրոջը և 
ձգտել կիրառել Նրա Քավությունը իրենց կյանքում: 
Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ Ալմայի վկայու-
թյունը կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության խորությունը և կսովորեցնի 
ձեզ, թե ինչպես ամեն օր ստանալ Նրա Քավության 
օրհնությունները, եթե դուք շարունակեք քայլել 
Աստծո արքայություն տանող ուղով:

Ալմա 6
Ալման ամրացնում է Զարահեմլայի Եկեղեցին և գնում է 
քարոզելու Գեդեոն քաղաքը
Շարունակեք հետևյալ նախադասությունը. Ես հա-
ճախում եմ եկեղեցի, որովհետև   
 :

Ալմա 6 գլուխը ուսումնասիրելիս մտածեք այն մա-
սին, թե ինչպես է եկեղեցու ժողովների նպատակի 

հասկացողությունը ավելի կարևոր դարձնում 
ժողովները ձեր համար:

Նախքան Զարահեմլայից հեռանալը Ալման ամ-
րապնդեց այնտեղի Եկեղեցին: Կարդացեք Ալմա 
6.1–4 և գտեք երկու կամ երեք արտահայտություն-
ներ, որոնք նկարագրում են Եկեղեցու քահանայու-
թյան ղեկավարների պարտականությունները:

Մի կարևոր սկզբունք, որ սովորում ենք Ալմայի 
փորձառությունից, այս է. Մեր օրերում, ինչպես նաև 
Մորմոնի Գրքի ժամանակներում, Եկեղեցին հիմ-
նադրված է բոլոր մարդկանց բարօրության 
համար: Կարդացեք Ալմա 6.5–6 և նշեք հետևյալ 
երկու արտահայտությունները. «լսելու Աստծո 
խոսքը» և «հավաքվեին միասին հաճախ, և միանա-
յին ծոմով ու զորավոր աղոթքով, այն հոգիների 
բարօրության համար, ովքեր չգիտեին Աստծուն»: 
Այս արտահայտությունները բացահայտում են այն 
եղանակները, որոնց դեպքում Եկեղեցին հնարավո-
րություն է ընձեռնում բոլոր մարդկանց զարգանալու 
և օգնելու ուրիշներին: Մտածեք, թե ինչպես կշարու-
նակեին Զարահեմլայի Եկեղեցու անդամները այն 
նախադասությունը, որը դուք վերևում լրացրեցիք:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք մի քանի գաղափարներ այն մասին, թե 

ինչպես կարող է Ալմա 6.5–6–ում նշված պատճառներով 
եկեղեցի հաճախելը տարբերություն մտցնել եկեղեցում ձեր 
փորձառության վրա:

Եկեղեցու անդամության օրհնությունները Աստծո 
բոլոր զավակների համար են: Տասներկու Առա-
քյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն 
ուսուցանել է.

«Բոլորը աղոթում են միսիոներների 
համար: Թող դա այսուհետ այդպես 
լինի: Այդ նույն ոգով մենք պետք է նաև 
աղոթենք նրանց համար, ովքեր հանդի-
պում են միսիոներների հետ (կամ, 
ովքեր պետք է հանդիպեն): Զարահեմ-

լայում անդամներին պատվիրված էր «միանալ 
ծոմով ու զորավոր աղոթքով» [Ալմա 6.6] բոլոր նրանց 
համար, ովքեր դեռ չէին միացել Աստծո Եկեղեցուն: 
Մենք նույնպես կարող ենք այդպես անել:

Մենք նաև ամեն օր կարող ենք աղոթել մեր անձ-
նական միսիոներական փորձառությունների հա-
մար: Աղոթեք, որ աստվածային առաջնորդության 
ներքո ձեր երազած միսիոներական հնարավորու-
թյունը սերմանվի ինչ-որ մեկի սրտում, ով կարո-
տում և փնտրում է այն, ինչ դուք ունեք: «Քանզի 
երկրի վրա դեռ շատերը կան, . . . որոնք ճշմար-
տությունից հեռու են մնացել, միայն որովհետև 
չգիտեն որտեղ գտնեն այն»: [ՎևՈՒ 123.12:] Աղոթեք, 
որ նրանք գտնեն ձեզ: Իսկ հետո եղեք զգոն, քանի 
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Օգտակար կլինի իմանալ, որ թուլությունները 
թերություններ են, անկարողություններ կամ 
հիվանդություններ,—բառը շատ խնդիրներում է օգ-
տագործվում։ Սատարել բառը նշանակում է օգնել 
մեկին կարիքի կամ ճգնաժամի դեպքում։ Ունի լա-
տինական արմատ, որը նշանակում է ապահովել 
օգնություն ինչ-որ մեկի համար, որը հաղորդում է 
Աստծո մեծ ցանկությունը օգնելու մեզ:

Ձեր սուրբ գրություններում կամ սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրման օրագրում Ալմա 7․11–13 
հատվածների կողքին կարող եք գրել Յոթանա-
սունի անդամ Բրյուս Ս․ Հեֆենի հետևյալ մեջբե-
րումը․ «Քավությունը միայն մեղավորների համար 
չէ» (“Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus Christ,” 
Ensign, Apr. 1990, 7)։ (Ալմա 7․11–13 հատվածները 
սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ են։ 
Կարող եք այն նկատելի ձևով նշել, որպեսզի հե-
տագայում հեշտ գտնեք։)

 3. Հետևյալ աղյուսակը պարունակում է բառեր Ալմա 
7․11–13 հատվածներից, որոնք նկարագրում են այն 

բաները, որոնք Փրկիչն Իր վրա վերցրեց։ Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրման ձեր օրագրում գծեք աղյուսակը և ընտրեք 
այս բառերից մի քանիսը և գրեք օրինակներ, թե ինչպես եք 
դուք կամ ձեր ծանոթ մարդիկ զգացել այդ հանգամանքները։ 
Մտածեք, թե ինչ է նշանակում այն, որ Հիսուս Քրիստոսը 
վերցրեց այդ բաներն Իր վրա։

Ցավ

Չարչարանքներ

Գայթակղություններ

Հիվանդություններ

Մահ

Թուլություններ

Մեղքեր

Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդը կիսել է հետևյալ վկա-
յությունը, որ Քավությունը կարող է մեր բեռը 
թեթևացնել․

որ ձեր աշխարհում կան շատերը, ովքեր զգում են 
սով իրենց կյանքում, ոչ թե հացի սով, ոչ թե ծա-
րավ, այլ Տիրոջ խոսքը լսելու սով» [տես Ամոս 8.11]” 
(“Witnesses unto Me,” Ensign, May 2001, 15):

Երեց Հոլլանդի խորհրդին հետևելիս աղոթեք Երկ-
նային Հորը, օգնելու ձեզ գտնել և գործել միսիոնե-
րական այն հնարավորությունների համար, որոնք 
պատրաստված են ձեզ համար: Գտեք հնարավո-
րություններ հրավիրելու ուրիշներին կիսելու այն 
օրհնությունները, որոնք ունեք որպես Եկեղեցու 
անդամներ:

Ալմա 7.1–13
Ալման Գեդեոնի երկրի մարդկանց ուսուցանում է Հիսուս 
Քրիստոսի քավության մասին
Պատկերացրեք, որ դուք ապաշխարության վերա-
բերյալ զրույց եք ունենում Եկեղեցու ակտիվ ան-
դամ ընկերների հետ։ Ձեր ընկերները չեն կարծում, 
որ նրանք որևէ մեծ մեղք են գործել և մտածում են, 
թե ինչպես կարող են իրականում զգալ Քավության 
զորությունը։ Մտածեք, թե ինչով կարող եք կիսվել 
այդ ընկերների հետ։ Այդ գաղափարները հիշեք 
Ալմա 7․1–13 ուսումնասիրելիս։

Զարահեմլայից հեռանալուց հետո Ալման խոսեց 
Գեդեոն քաղաքի մարդկանց հետ։ Կարդացեք 
Ալմա 7․3–6, որպեսզի իմանաք, թե հոգևոր ինչ 
կարգավիճակում Ալման հույս ուներ գտնելու 
Գեդեոն քաղաքի մարդկանց։ Այնուհետև կարդա-
ցեք Ալմա 7․17–19, իմանալու համար, թե արդյոք 
Ալմայի հույսերը արդարացան։ Հետևյալ տողերում 
նկարագրեք Գեդեոն քաղաքի մարդկանց հոգևոր 
կարգավիճակը։   
 

Կարդացեք Ալմա 7․7–10 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն փաստին, որն, ըստ Ալմայի մարդկանց, 
ամենակարևորն էր, որպեսզի իմանային և թե 
մարդկանց ինչ էր հարկավոր դրան նախապատ-
րաստվելու համար։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում պատասխանեք հետևյալ հարցերին․ Ձեր կար-

ծիքով, ինչո՞ւ էր Ալման ապաշխարություն աղաղակում այն 
մարդկանց (տես Ալմա 7․17), ովքեր արդեն հավատում էին և 
ունեին ուժեղ հավատք: (Տես Հռովմայեցիս Գ․23։)

Ալման Գեդեոն քաղաքի մարդկանց ուսուցա-
նեց մի կարևոր սկզբունք․ Հիսուս Քրիստոսը 
տանջվեց, որպեսզի փրկի մեզ մեղքից ու 
մահից և օգնի մեզ մահկանացու կյանքի 
դժվարությունների ժամանակ։ Կարդացեք 
Ալմա 7․11–13 և ձեր սուրբ գրություններում նշեք 
այն բաները, որոնք Փրկիչը ցանկանում էր «վեր 
առնի» Իր վրա մեր իսկ օգտի համար։
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«Արդյո՞ք դուք պայքարում եք վատ սովորույթների 
դևի՝ ծխախոտի, թմրամոլության, խաղամոլության 
կամ ժամանակակից վնասակար պոռնոգրաֆիայի 
ժանտախտի դեմ: Արդյո՞ք ձեր ամուսնությունը 
կամ երեխան վտանգի տակ են։ Արդյո՞ք ձեզ 
շփոթեցնում են գենդերային նույնականացում-
ները կամ ինքնաբավարարման ձգտումը: Արդյո՞ք 
դուք— կամ ձեր սիրած էակը— հիվանդության, 
մահի կամ դեպրեսիայի առաջ եք կանգնել: Ինչպի-
սին էլ որ լինեն այս խնդիրները լուծելու հետագա 
քայլերը, առաջին հերթին եկեք դեպի Հիսուս Քրիս-
տոսի ավետարանը: Վստահեք երկնային խոս-
տումներին։ Այդ առիթով Ալմայի վկայությունը իմ 
վկայությունն է․ «Ես իսկապես գիտեմ»,- ասել է նա,- 
«որ ովքեր որ դնեն իրենց վստահությունն Աստծո 
վրա, պիտի սատարվեն իրենց փորձանքների, և 
իրենց տագնապների, և իրենց չարչարանքների 
մեջ»։ [Ալմա 36․3]։

Այս վստահությունը Աստծո բարեգութ բնավո-
րության վրա, գտնվում է Քրիստոսի ուսուցանած 
ավետարանի հիմքում: Ես վկայում եմ, որ Փրկչի 
Քավությունը ոչ միայն ազատում է մեզ մեր մեղ-
քերի բեռից, այլ նաև՝ մեր հիասթափությունների 
և տխրությունների, մեր տառապանքների և հու-
սահատությունների բեռից [տես՝ Ալմա 7.11–12]: 
Ի սկզբանե ապավինումը այդպիսի օգնության 
հանդեպ պետք էր մեզ տար և՛ պատճառ, և՛ ուղի 
կատարելագործվելու, խթանելու մեզ ցած դնել 
մեր մեղքերը և մեզ վրա վերցնել մեր փրկությունը» 
(“Broken Things to Mend,” Ensign կամ Լիահոնա, 
May 2006, 70–71)։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր զգացում-

ների մասին և այն մասին, թե Քավության շնորհիվ ինչ է Նա 
արել ձեզ համար։ Այնուհետև պատասխանեք այս երկու զույգ 
հարցերից որևիցե մեկին կամ երկուսին էլ։

 ա. Ե՞րբ է Քավությունը օգնել ձեզ Ալմա 7․11–13-ում Ալմայի 
նշած եղանակներից որևիցե մեկով: Ինչպե՞ս է քավությունը 
օգնել ձեզ այդ ժամանակ։

 բ. Ինչպե՞ս կարող է Փրկչի Քավությունը օգնել ձեզ այն 
դժվարության դեպքում, որին բախվել եք։ Այս դժվարությանը 
բախվելիս, ի՞նչ կանեք դուք ապավինելու Քավության վրա։

Սուրբ գրությունների սերտում— 
Ալմա 7․11–13
Մինչդեռ Ալմա 7․11–13 –ը սուրբ գրությունների 
սերտման երկար հատված է, այն պարունակում է 
որոշակի բառեր, որոնք կօգնեն ձեզ ձեր ամբողջ 
կյանքում հիշել Քավության զորությունը ու նրա 
կիրառության շրջանակը: Որպեսզի հիշեք այս 
հիմնական բառերը, գրեք Ալմա 7․11–13 տեքստը 
մեկ այլ թղթի վրա՝ թողնելով դատարկ այս դասի 

սկզբում տեղ գտած բառերը։ Կարդացեք ձեր 
գրածը այնքան ժամանակ, մինչև որ առանց սուրբ 
գրություններից օգտվելու կարողանաք լրացնել 
դատարկ հատվածները։ Մի քանի օր հետո կարող 
եք վերանայել այս հատվածները, որոնք կօգնեն 
ձեզ վերհիշելու, թե ինչ կարող է Փրկիչը անել 
ձեզ համար և ուրիշների համար ձեր ողջ կյանքի 
ընթացքում։ Ստուգեք Ալմա 7․11–13 սուրբ գրության 
սերտումը, այն բարձրաձայն արտասանելով ձեր 
համար կամ ընտանիքի անդամների ու ընկերների 
համար, կամ էլ գրելով այն սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրման ձեր օրագրերում։

Ալմա 7.14–27
Ալման հորդորում է մարդկանց շարունակելու Աստծո 
արքայություն տանող ճանապարհը
Կարդացեք Ալմա 7.19 հիշելու համար, թե ինչպես 
Ալման նկարագրեց Գեդեոն քաղաքի ժողովրդի 
հոգևոր վիճակը: Ալման ուսուցանում էր այս 
կարևոր սկզբունքը. Ավետարանի սկզբունք-
ներով ապրելով` մենք հետևում ենք Աստծո 
արքայություն տանող շավիղին: (Աստծո ար-
քայությունը սելեստիալ արքայությունն է:) Ուսում-
նասիրեք Ալմա 7.14–16 և ընդգծեք այն բառերն ու 
արտահայտությունները, որոնք մեզ ցույց են տա-
լիս, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի հետևենք այն 
ուղուն, որը մեզ կտանի դեպի Աստծո թագավորու-
թյունը: Այնուհետև ուսումնասիրեք Ալմա 7.22–25 և 
ընդգծեք այն բառերն ու արտահայտությունները, 
որոնք մեզ ցույց են տալիս, թե ինչպիսին պետք է 
լինենք, որպեսզի հետևենք այդ ուղուն:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում նկարեք մի ճանապարհ, որը սկսվում է էջի ներ-

քևի ձախ անկյունից և վերջանում էջի վերևի աջ անկյունում: 
Ճանապարհի ներքևում գրեք Մահկանացու կյանք, իսկ վե-
րևում գրեք Աստծո թագավորություն: Ճանապարհի վրա 
գրեք, թե ինչ պետք է դուք անեք և ինչպիսին պետք է դուք լի-
նեք, որպեսզի առաջնորդվեք Աստծո թագավորություն:

 6. Ճանապարհից ընտրեք մեկ գործողություն և 
գրեք, թե ինչպես եք դուք տեսել ինչ-որ մեկին դա 

անելուց: Այնուհետև ընտրեք մեկ հատկություն ճանապար-
հից և գրեք, թե ինչպես եք տեսել ինչ-որ մեկին լինելու դա: 
Մի նպատակ դրեք, որը կօգնի ձեզ բարելավվել այս երկու 
ոլորտներում, որպեսզի մի օր դուք կարողանաք մտնել 
Աստծո արքայություն:

Կարդացեք Ալմա 7.27 և ուշադրություն դարձրեք 
այն օրհնություններին, որոնք Ալման գիտեր, որ 
մարդիկ կստանային, եթե շարունակեին ապրել 
հավատքով և անել բարի գործեր: Հիշեք, որ եթե 
դուք հավատարմորեն հետևեք այն ուղուն, որը 
տանում է դեպի Աստծո թագավորություն, դուք 
նույնպես կարող եք ստանալ այդ օրհնությունները:
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Ամմոնիայի ժողովրդին, որ եթե նրանք չապաշխա-
րեն, նրանք կկործանվեն: Ամուղեկը հավատար-
մորեն ենթարկվում է Աստծուն և, օգտագործելով 
իր համբավը, բարի անունը և ազդեցությունը, 
աջակցում մարգարե Ալմային և վկայում Հիսուս 
Քրիստոսի մասին: 

Ալմա 8
Ալման հնազանդորեն վերադառնում է Ամմոնիա 
քաղաքը, որտեղ նա Ամուղեկին պատրաստում է 
քարոզելու 
Այն բանից հետո, երբ Ալման քարոզեց ավետա-
րանը Զարահեմլայում և Գեդեոնում (տես Ալմա 
5–7), նա ճամփորդում է դեպի Մելեք: Կարդացեք 
Ալմա 8.4–5 և պարզեք, թե ինչպես են Մելեքի 
ժողովուրդը ընդունում Ալմայի ուսմունքները: 
(«Աստծո սուրբ կարգ» արտահայտությունը Ալմա 
8.4 վերաբերվում է քահանայությանը, որը դուք 
կտեսնեք Ալմա 13:)

Այն բանից հետո, երբ Ալման վերջացնում է Մելե-
քում իր քարոզը, նա գնում է քարոզելու Ամմոնիա: 
Նա այնտեղի մարդկանց հետ ունենում է ամբող-
ջովին տարբեր փորձառություն: Ուսումնասիրեք 
հետևյալ նկարները և սուրբ գրությունների հատ-
վածները, իսկ հետո յուրաքանչյուրի համար գրեք 
վերնագիր, ամփոփելով այն, թե ինչ պատահեց 
Ալմայի հետ, երբ նա գտնվում էր Ամմոնիայում.

Ալմա 8.8–13:   
 

Ալմա 8.14–16:   
 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 6–7 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 15. ՕՐ 4

Ալմա 8–10
Նախաբան

Այն բանից հետո, երբ Ալման քարոզեց Զարա-
հեմլայում, Գեդեոնում և Մելեքում և շատերը 
ընդունեցին նրա ուղերձը, Ամմոնիայի ժողովուրդը 
մերժեցին նրա ուղերձը և դուրս գցեցին իրենց 
քաղաքից: Այնուամենայնիվ, Տիրոջ պատվիրանին 
հնազանդվելով, Ալման վերադառնում է Ամմոնիա: 
Տերը Ամուղեկին պատրաստում է դիմավորելու 
Ալմային Ամմոնիայում և միանալու նրան`վկայելու 
ժողովրդին: Ալման ու Ամուղեկը զգուշացնում են 
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Ալմա 8.18–26:   
 

Մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ (դուք կարող եք 
չգրել ձեր պատասխանները).

• Այն հրեշտակը, ով երևաց Ալմային, նույն այն 
հրեշտակն էր, ով ավելի վաղ երևաց նրան 
և Մոսիայի որդիներին: Ինչպե՞ս կարող էին 
հրեշտակի խոսքերը մխիթարիչ լինեին Ալմայի 
համար (տես Ալմա 8.15):

• Ինչո՞ւ էր Ալմայի համար դժվար վերադառնալու 
Ամմոնիա քաղաքը (տես Ալմա 8.16):

Չնայած պատվիրանի դժվարությանը` «Ալման 
շտապ վերադարձավ Ամմոնիա երկիրը» (Ալմա 
8.18): Նախագահ Հովարդ Վ. Հանտերը ուսուցանել 
է, որ Տերը սիրում է այդպիսի հնազանդությունը. 
«Անշու՛շտ Տերը սիրում է, ավելի քան որևէ այլ բան, 
իր խորհրդին հնազանդվելու անսասան վճռա-
կանությունը» (“Commitment to God,” Ensign, Nov. 
1982, 58):

 1. Ընտրեք հետևյալ իրավիճակներից մեկը կամ ավե-
լին: Այնուհետև սուրբ գրությունների ուսումնասիրման 

ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես անհատը իր հավատարմու-
թյան շնորհիվ կարող է օրհնվել.

 ա. Երբ երիտասարդ աղջիկը գնում է դպրոց, նրա մայրը 
խնդրում է նրան հագնել ավելի համեստ զգեստ:

 բ. Իր եպիսկոպոսի կամ ճյուղի նախագահի հետ հարցազ-
րույցի ժամանակ, նոր քահանան դժվարանում է ստանալ իր 
Կատարել իմ պարտականությունը Աստծո առաջ մրցանակը:

 գ. Երկու միսիոներներ իրենց ամենօրյա պլանավորման ըն-
թացքում ոգեշնչում են զգում այցելելու ոչ ակտիվ ընտանիքի, 
որտեղ մայրը Եկեղեցու անդամ չէ:

Հետևյալ սկզբունքը կարող եք գրել սուրբ գրու-
թյունների Ալմա 8.18–20 հատվածների կողքին. 
Եթե մենք արագ ենք արձագանքում Տիրոջ 
խոսքին, Նա կօգնի մեզ իրագործել Իր պատ-
վիրանները:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք այն մասին, երբ դուք զգացել եք, որ Տերը 

օգնել է ձեզ լինելու արդարակյաց և հնազանդ, անկախ 
դժվարին իրավիճակների:

Կարդացեք Ալմա 8.27–32, ուշադրություն դարձ-
նելով այլ ձևերին, որոնցով Տերը օգնել է Ալմային 
անելու իրեն պատվիրվածը:

Ալմա 9
Ալման զգուշացնում է Ամմոնիայի ժողովրդին, որպեսզի 
ապաշխարեն և պատրաստվեն Հիսուս Քրիստոսի 
գալուստին:
Ալմա 9 գրված է Ամմոնիայի ժողովրդին ուսու-
ցանելու Ալմայի ջանքերի մասին, նրանց ապաշ-
խարելու և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փրկագրման 
անհրաժեշտության մասին: Փորձելով օգնել այդ 
ամբարիշտ ժողովրդին իրենց ապաշխարելու 
անհրաժեշտության մասին գիտակցություն ձեռք 
բերելիս` Ալման նրանց կոչ է անում հիշել, թե ինչ 
է Աստված արել նրանց համար և նրանց հայրերի 
համար:

Ալմա 9.8–10, 13 փնտրեք հիշեք և մոռանալ բա-
ռերի կրկնությունները: Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս 
կփոխվեին Ամմոնիայի բնակիչները, եթե նրանք 
հիշեին այն, ինչի մասին Ալման խոսում էր:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ձեր կար-

ծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր հիշել նախկինում ունեցած ձեր 
հոգևոր փորձառությունները: Այնուհետև գրեք մեկ հոգևոր 
փորձառություն, որը դուք չեք ցանկանում մոռանալ:

Ամմոնիայի ժողովրդին ապաշխարության կանչե-
լուց հետո, Ալման նրանց ուսուցանեց, որ նրանք 
պետք է նախապատրաստվեն Փրկչի Երկիր գալս-
տյանը: Կարդացեք Ալմա 9.26–27 և նշեք այն բա-
ռերն ու արտահայտությունները, որոնք ձեզ օգնում 
են ավելի լավ հասկանալ Փրկչի բնութագրերը: 
(Անաչառություն բառը նշանակում է արդարություն 
և արդարադատություն:) Ի՞նչ են այս բառերն ու 
արտահայտությունները ձեզ ուսուցանում Փրկչի 
մասին: Եկող շաբաթվա մեջ ժամանակ գտեք 
դրանց մասին մտածելու մասին:

Ալմա 10
Ամուղեկը նկարագրում է հրեշտակի հետ իր 
հանդիպումը և մարդկանց ապաշխարություն 
հորդորում
Շրջանակի մեջ առեք այն միտքը, որը լավագույն 
կերպով է նկարագրում, թե այս առավոտյան 
ինչպես եք դուք արթնացել.

• Ես ինքնուրույն եմ արթնացել, առանց զարթու-
ցիչի կամ մեկ ուրիշի օգնության:
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երազի միջոցով, Եկեղեցու ղեկավարի, ուսուցչի 
կամ ծնողների խոսքերի միջոցով, Եկեղեցու 
կոչման կանչվելու միջոցով, դժվարությունների 
միջոցով կամ այլ եղանակներով:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք հետևյալ հարցի պատասխանը. Ե՞րբ եք 

զգացել, որ դուք օրհնված եք, քանի որ դուք հնազանդվել եք 
Տիրոջ «կանչին»:

Ինչպես գրված է Ալմա 10-ի մնացած մասում, 
Ամմոնիայի ժողովրդից շատերը չլսեցին Ամուղեկի 
խոսքերը: Ամուղեկը զգուշացրեց նրանց, որ եթե 
նրանք չապաշխարեն, կգա այն օրը, երբ նրանք 
կկործանվեն: Կարդացեք Ալմա 10.22–23 և պարզեք, 
թե ինչու մարդիկ այդ ժամանակ փրկվեցին կործա-
նումից: Ի՞նչ են այդ հատվածները ուսուցանում ձեզ 
արդար մնալու կարևորության մասին, նույնիսկ, 
երբ ձեզ շրջապատողները այդպիսին չեն:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 8–10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 16. ՕՐ 1

Ալմա 11
Նախաբան

Ամուղեկը պայքարի մեջ է մտնում Զիզրոմ անու-
նով մի օրինագետի հետ, ով ցանկանում էր ստի-
պել նրան հերքել ճշմարիտ և կենդանի Աստծուն: 
Մինչ նա պաշտպանում էր իր հավատքը Զիզրոմի` 
նրան թակարդը գցելու փորձերից, Ամուղեկը 
վկայում էր, որ մեղքերից փրկություն գալիս է 
միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Ամուղեկը հզոր 
վկայություն է բերում, որ ողջ մարդկությունը հա-
րություն կառնի և կդատվի Աստծո կողմից: Փրկչի 
քավության շնորհիվ դուք հարություն կառնեք և մի 
օր կկանգնեք Աստծո առաջ և պատասխան կտաք 
երկրի վրա ձեր օրերի համար:

• Ես արթնացա իմ զարթուցիչի առաջին իսկ զան-
գից, կամ ինչ-որ մեկի առաջին իսկ ձայնից:

• Իմ զարթուցիչը մի քանի անգամ հնչեց, կամ 
ինձ մի քանի անգամ կանչեցին, մինչև որ ես 
արթնացա:

Կարդացեք Ալմա 10.6 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե քանի հոգևոր «զարթնեցնող կանչեր» էր 
Ամուղեկը ստացել, մինչդեռ նա շարունակում էր 
ապստամբել Տիրոջ դեմ: Նշված տողերում գրեք 
հետևյալ հարցի ձեր պատասխանը. Ձեր կարծիքով, 
ինչպե՞ս էին նկարագրում «ես չեմ կամեցել լսել» և 
«ես չէի կամենում իմանալ» արտահայտությունները 

Ամուղեկի հոգևոր վիճակը նախքան հրեշտակի 
հայտնվելը :   
 

Ալմա 10.2–11 հատվածի համաձայն Ամուղեկը 
նկարագրում է իր կյանքը նախքան հրեշտակի իրեն 
հայտնվելը և նրա ավետարանի հանդեպ դարձի 
գալը: Ամուղեկի մասին ավելի շատ մանրամասներ 
իմանալու համար ուսումնասիրեք Ալմա 10.1–6: 

Ամուղեկը հիշեց, թե ինչպես մի հրեշտակ պատ-
վիրեց նրան իր տուն ընդունել Ալմա անունով մի 
մարդու և հոգ տանել նրա համար: Կարդացեք 
Ալմա 10.7–11 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ-
պես Ամուղեկը և այլ մարդիկ օրհնվեցին, քանի որ 
Ամուղեկը հնազանդվեց հրեշտակին:

Հետևյալ սկզբունքը գրեք Ալմա 10.11–12 հատված-
ների կողքին. Եթե մենք լսում ու հնազանդ-
վում ենք Տիրոջ կանչին, օրհնություններ են 
տրվում մեզ և մյուսներին: Կան շատ միջոցներ, 
որոնցով Տերը կարող է «կանչել» մեզ—սուրբ հոգու 
հուշումների միջոցով, զգացումների միջոցով, 
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Ալմա 11.1–25
Ամուղեկը մերժում է Աստծո գոյությունը ժխտելու 
Զիզրոմի գայթակղությունը
Մտածեք ձեր ունեցած ինչ-որ արժեքավոր բանի 
մասին, որը դուք երբեք չեք վաճառի: Մտածեք, թե 
ինչու են այդ բաները արժեքավոր ձեզ համար: 
Ալմա 11-ում, մինչ Ալման և Ամուղեկը շարունակում 
էին ուսուցանել Ամմոնիայի ժողովրդին, Զիզրոմ 
անունով մի օրինագետ ընդհարվում է Ամուղեկի 
հետ և Ամուղեկի համար մի արժեքավոր բանի 
դիմաց առաջարկում գումար: Սուրբ գրությունները 
Զիզրոմին նկարագրում են որպես «մի մարդ, որը 
գիտակ էր դևի հնարքներին» (Ալմա 11.21), որը 
նշանակում էր, որ նա սովորել էր, թե ինչպես օգ-
տագործեր նույն ռազմավարությունը, ծրագրերը, 
կեղծումները և հնարքները, որոնք Սատանան օգ-
տագործում է` գրավելով ուրիշներին հեռու մնալու 
արդարությունից և ճշմարտությունից:

Ուսումնասիրեք Ալմա 11.21–22 և հայտնաբերեք, թե 
որքան գումար էր Զիզրոմը առաջարկել Ամուղեկին 
և թե ինչ էր ցանկանում, որ Ամուղեկը աներ դրա 
համար: «Օնթին» ամենաարժեքավորն էր նեփիա-
ցիների արծաթյա դրամներից (տես Ալմա 11.6, 
11–13): Մեկ օնթին հավասար էր դատավորների 
մոտավորապես մեկ շաբաթվա աշխատավարձին 
(տես Ալմա 11.3):

Պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

• Ե՞րբ եք երբևէ տեսել, որ ինչ-որ մեկը մերժել է 
աշխարհիկ գայթակղությունները, ինչպես օրի-
նակ Ամուղեկի առաջարկը:   
  
 

• Ինչպե՞ս է դա ձեզ ոգեշնչել լինելու 
հավատարիմ:   
  
 

Կարդացեք Ալմա 11.23–25, տեսնելու համար, թե 
ինչպես Ամուղեկը պատասխանեց Զիզրոմի առա-
ջարկին: Այնուհետև ձեր ձեռնարկում պատասխա-
նեք հետևյալ հարցերին.

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ չէր Ամուղեկը հետաքրքր-
ված Զիզրոմի առաջարկով:   
  
 

• Ըստ Ալմա 11.25, ի՞նչն էր Զիզրոմի նպատակը 
Ամուղեկին վեց օնթի առաջարկելով:   
  
 

• Ինչպիսի՞ նմանություն ունի դա նրա հետ, ինչ 
Սատանան անում է, երբ մարդիկ տրվում են նրա 
գայթակղությանը:   
  
 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում լրացրեք հետևյալ վարժությունները.

 ա. Որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես Ամուղեկը 
կարողացավ մերժել Զիզրոմի առաջարկը, կարդացեք Ալմա 
11.22 և ավարտեք հետևյալ նախադասությունը. «Ես 
-------------------- ոչինչ, ինչը հակասում է Տիրոջ Հոգուն: Այնու-
հետև գրեք երեք կամ չորս այլ բառեր, որոնք դուք կարող եք 
գրել մաքուր թղթի վրա, որոնք նույնպես կարող են ճիշտ նա-
խադասություններ կազմել (օրինակ, անել, կարդալ, հագնել, 
դիտել և գրել):

 բ. Ալմա 11.22 –ի հիման վրա կազմեք նախադասություն, 
որը կօգնի ձեզ հիշել, թե ինչպես դուք կարող եք հաղթահա-
րել գայթակղությունը Սուրբ Հոգու օգնությամբ: Այն, ինչ 
կգրեք ձեր իսկ բառերով, պետք է արտահայտի այն ճշմար-
տությունը, որ երբ մենք ապավինում ենք Սուրբ Հոգուն, 
մենք կարող ենք հաղթահարել գայթակղությունները:

Մի պահ դադար տվեք ձեր ուսումնասիրություն-
ներում և խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Ինչպե՞ս 
կարող եմ այնպես ապրել, որ զգայուն լինեմ Սուրբ 
Հոգու և Նրա հուշումների հանդեպ, որոնք կօգնեն 
ինձ հաղթահարել գայթակղությունները:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի հետևյալ խորհուրդը, 
որպեսզի տեսնեք, թե Սուրբ Հոգուն ապավինելը 
ինչպես կարող է ձեզ օգնել հաղթահարելու գայ-
թակղությունները.

«Եթե դուք սայթաքում եք բաների մեջ, 
որոնց մեջ դուք չպիտի սայթաքեք, 
կամ ընկերակցում մարդկանց հետ, 
ովքեր քաշում են ձեզ սխալ ուղղու-
թյամբ, ապա ժամանակն է օգտագոր-
ծել ձեր անկախությունը, ձեր ազատ 

կամքը: Լսեք Հոգու ձայնին և դուք չեք մոլորվի: . . .

. . . Որպես Տիրոջ ծառա, ես խոստանում եմ, որ 
դուք կպաշտպանվեք և կպատսպարվեք հակառա-
կորդի հարձակումներից, եթե դուք կամենաք ու-
շադրություն դարձնել հուշումներին, որոնք գալիս 
են Սուրբ Հոգուց» («Խորհուրդ երիտասարդությանը» 
Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2011, 18): 

 2. Որպեսզի մտածեք հնարավոր տարբերակների 
մասին, թե ինչ եք դուք սովորել, պատասխանեք հե-

տևյալ հարցերին սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր 
օրագրում.
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Որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե 
ինչպես է «նրա անունին հավատալը» 
(ունենալ հավատք Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ) բերում ապաշխարության, 
կարդացեք առաջին նախագահությու-
նից Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ 

մեջբերումը. «Մենք առ Քրիստոս անսասան 

 ա. Որո՞նք են այն իրավիճակները, որոնց ժամանակ երիտա-
սարդները գայթակղվում են հարցականի տակ դնելու իրենց 
վկայությունները կամ անտեսելու դրանք աշխարհիկ բաների 
համար:

 բ. Ինչպիսի՞ խորհուրդ կարող եք տալ սկսնակ ուսանողին, 
որը կօգնի նրան ապավինելու Սուրբ Հոգուն, երբ նա այդ տե-
սակ գայթակղությունների հանդիպի:

Հաջորդ անգամ, երբ դուք կգայթակղվեք հարցա-
կանի տակ դնել ձեր հավատքը կամ արժեքները, 
կիրառեք այն, ինչ դուք սովորել եք Ամուղեկի 
օրինակից: Հիշեք, որ դուք մեծ խաղաղություն և 
հավաստիացում կստանաք, եթե դուք ապրեք ար-
ժանի և հետևեք Սուրբ Հոգու հուշումներին:

Ալմա 11.26–40
Ամուղեկը վկայում է 
Աստծո Որդու մասին և 
դիմադրում է իր խոսքերը 
վարկաբեկելու Զիզրոմի 
փորձերին
Զիզրոմը հարձակվում 
է Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ Ամուղեկի հա-
վատքի վրա: Անձամբ 
հասկանալու համար, 
թե ինչ պատահեց 
այն բանից հետո, երբ 
Զիզրոմը չկարողացավ 
Ամուղեկին ստիպել 

ժխտելու Աստծո գոյությունը, մտածեք, թե երբևիցե 
մեկը ցանկացել է դեմ լինել ձեր համոզմունքներին: 
Կարդացեք Ամուղեկի և Զիզրոմի երկխոսությունը 
Ալմա 11.26–34-ում, իսկ հետո տեսեք, թե ինչպես 
է Զիզրոմը աղավաղում Ամուղեկի խոսքերը Ալմա 
11.35-ում:

Կարդացեք, թե ինչպես Ամուղեկը ուղղեց իր կեղ-
ծիքը Ալմա 11.36–37 –ում: Ձեր սուրբ գրություննե-
րում կարող եք նշել տողատակի ծանոթագրություն 
34ա և կարդալ Հելաման 5.10–11: Այնուհետև ձեր 
իսկ բառերով բացատրեք փրկագնվելու «մեր մեղ-
քերիմեջ» և փրկագնվելու «մեր մեղքերից» արտա-
հայտությունների տարբերությունը:   
  
 

Կարդացեք Ալմա 11.40 և պարզեք այն առաջին 
քայլը, որը Ամուղեկի խոսքերով մարդիկ պետք 
է անեն իրենց մեղքերից փրկվելու համար: Կան 
որոշ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ հավատում են 
Հիսուս Քրիստոսին, սակայն չեն ցանկանում փո-
խել իրենց վարքագիծը: Հավատալ Հիսուս Քրիս-
տոսի անունին նշանակում է հավատք ունենալ 
Նրա հանդեպ:

Եթե ավետարանի 
սկզբունքը ուսուցանված է, 
բայց կիրառված չէ, ապա 
ուսուցումը ավարտված չէ և 
Հոգին կդադարի աշխատել 
անհատի հետ: Կիրառու-
թյունը այն ժամանակ է 
տեղի ունենում, երբ մարդը 
ընդունում է սովորածը 
իր սրտում և մտքում, իսկ 
հետո գործում է ըստ այդ 
ճշմարտության: 

Կիրառում
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հավատքի կարիք ունենք, որպեսզի կարողանանք 
ապաշխարել: Մեր հավատքը պետք է «ճիշտ 
ներկայացնի Աստծո բնավորությունը, կատարյալ 
արժանիքներն ու հատկանիշները» (Lectures on 
Faith [1985], 38): Եթե հավատանք, որ Աստված 
գիտի բոլոր բաները, սիրող և ողորմած է, մենք 
կկարողանանք անվարան վստահել Նրան մեր 
փրկության համար: Քրիստոսի հանդեպ հավատքը 
կփոխի մեր այն մտքերը, համոզմունքները և 
բնավորությունը, որոնք համահունչ չեն Աստծո 
կամքին» («Ապահով վերադարձի կետ» Ensign կամ 
Լիահոնա, Մայիս 2007, 100):

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր հա-
վատքը ոգեշնչել ձեզ փոխելու ձեր մտքերը, համոզ-
մունքները և վարքագիծը:

 3. Ինչո՞ւ մարդը ապաշխարության համար կարիք 
ունի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքին: Կիրառե-

լով այն, ինչ սովորել եք Ամուղեկից և Նախագահ Ուխդորֆից, 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում գրեք 
հետևյալ սկզբունքի ձեր մեկնաբանությունը.Հիսուս Քրիս-
տոսի հանդեպ ճշմարիտ հավատքը մեր մեղքերի քավու-
թյան գործընթացի սկիզբն է:

Ալմա 11.41–46
Ամուղեկը ուսուցանում է ողջ մարդկության հարության 
և դատվելու մասին:
Նախքան Զիզրոմին ուղված Ամուղեկի ամփոփիչ 
վկայություն կարդալը, պատասխանեք հետևյալ 
հարցին. Ինչպե՞ս կարող է որևէ մեկի արարք-
ները փոփոխվել, եթե նա չհավատա մահից հետո 
կյանք լինելուն:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում գրեք Հարություն և դատաստան բառերը, որ-

պես երկու սյունակների վերնագրեր: Այնոուհետև 
ուսումնասիրեք Ալմա 11.41–45, փնտրելով որքան հնարավոր 
է շատ տեղեկություն հարության ու դատաստանի վերաբե-
րյալ, և ամեն մի վերնագրի տակ գրեք ձեր գտածը: Ձեր սուրբ 
գրությունների էջի ամենավերևում կամ ձեր սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրման օրագրում կարող եք գրել. Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության միջոցով բոլորը հարություն կառ-
նեն և կդատվեն համաձայն իրենց գործերի: Այդ հատ-
վածները նաև ուսուցանում են, որ հարություն բառը 
նշանակում է մեր մարմինների և հոգիների վերամիավորումը 
«կատարյալ տեսքով» և «բնական կառուցվածքով» և երբեք 
այլևս չեն բաժանվի (տես Ալմա 11.43, 45):

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ի՞նչ մտքեր և զգացումներ եք ունենում, երբ դուք մտա-
ծում եք, որ պետք է հարություն առնեք կամ դատվեք:

 բ. Հարություն առնելու և դատվելու մասին ձեր հավատքը 
ինչպե՞ս է ազդում ամեն օր ապրելու ձեր որոշման վրա:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 11 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 16. ՕՐ 2

Ալմա 12
Նախաբան

Ամուղեկի խոսքերը Ալմա 11 –ում Զիզրոմին ստիպե-
ցին զգալ իր մեղքը ստելու և մարդկանց խաբելու 
համար։ Այն բանից հետո, երբ Ամուղեկը խոսեց 
Ամմոնիայի ժողովրդի հետ, Ալման կանգնեց նրանց 
առաջ։ Քանի որ Ամմոնիայի ժողովուրդը դարձել էր 
ամբարիշտ, Ալման կենտրոնացավ այն ճշմարտու-
թյունների վրա, որոնք կօգնեին նրանց ապաշխարել 
իրենց սրտերի կարծրությունից և այլ մեղքերից։ Նա 
խոսեց Սատանայի թակարդների մասին, ամբա-
րիշտներին սպասվող դատաստանը և փրկագնման 
ծրագրի մասին, որը հնարավոր էր Աստծո Որդու 
շնորհիվ, որը ապաշխարող մարդկանց հնարավո-
րություն էր տալիս վերադառնալու Աստծո մոտ։

Ալմա 12․1–7
Ալման բացահայտում է Զիզրոմի ամբարիշտ 
մտադրությունները
Մտածեք, թե ինչպես է թակարդը բռնում կենդա-
նուն. Պարանի հանգույցը զետեղված է սննդի 
կտորի շուրջ։ Երբ կենդանին հանգույցի վրայով 
մոտենում է սննդին, հանգույցը թակվում է և կեն-
դանին ընկնում է թակարդը։ 

Վերանայեք, թե ինչպես է Զիզրոմը Ալմա 11․21–25-
ում փորձում Ամուղեկին գցել թակարդը։ Այն բանից 
հետո, երբ Ամուղեկը բռնացրեց Զիզրոմի մտադ-
րությունները և պատասխան տվեց նրան, Ալման 
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կարող տրվել [ուրիշներին]: Ջանասիրության և 
ուսումնասիրությամբ ու հավատքով ուսման 
վարձավճար պետք է վճարվի, որպեսզի ստանանք 
և անձնապես «տիրանանք» այդպիսի գիտելիքի: 
Միայն այս ձևով կարող է մտքի գիտելիքը զգաց-
վել սրտում» (“Watching with All Perseverance,” 
Ensign or Liahona, May 2010, 43)։

Ալմա 12․7–8 –ում փնտրեք ապացույցը նրա, որ 
Զիզրոմը սկսեց վճարել հոգևոր «վարձավճարը», 
որը անհրաժեշտ էր հոգևոր գիտելիքի ձեռք բեր-
ման համար։ Ի՞նչ նկատեցիք, որը ցույց էր տալիս, 
որ Զիզրոմը սկսեց փոխել իր սիրտը, որպեսզի նա 
կարողանար ճանաչել հոգևոր ճշմարտությունները։

Ալմա 12․9–11 հատվածները կարդալուց ուշադրու-
թյուն դարձրեք, թե ինչ ուսուցանեց Ալման Զիզ-
րոմին` հոգևոր գիտելիքի ձեռք բերման մասին։ 
Օգտակար կլինի իմանալ, որ «Աստծո խորհուրդ-
ները հոգևոր ճշմարտություններ են, որոնք տրվում 
են միայն հայտնությամբ։ Աստված հայտնի է 
դարձնում իր խորհուրդները նրանց, ովքեր հնա-
զանդ են ավետարանին» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց 
«Աստծո խորհուրդները», scriptures.lds.org): Կարող 
եք այս բացատրությունը գրել սուրբ գրությունների 
Ալմա 12․9 հատվածների կողքին։ Ալմա 12․9-ում 
Ալման մեկնաբանում է, որ Աստված կշնորհի Իր 
խոսքի մի բաժինը մարդկանց համաձայն ինչի՞։   
 

Ըստ Ալմա 12․10–11, որն է մեր սրտերի վիճակի 
և հոգևոր ճշմարտությունների ստացման միջև 
կապը։   
 

Ի՞նչ է նշանակում «կարծրացնել» սիրտը (տես Ալմա 
12․10–11), և, ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է այդ վի-
ճակը երևում ինչ-որ մեկի կյանքում։   
 

Ալամայի ուղերձը Զիզրոմին ուսուցանում է հե-
տևյալ սկզբունքը․ Տերը հայտնի է դարձնում մեզ 
հոգևոր ճշմարտությունները, համաձայն այն 
ուշադրության և ջանասիրության, որը մենք 
դարձնում ենք Նրա խոսքերի նկատմամբ։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք Տիրոջ այն պատվիրանի կամ խորհրդի մա-

սին, որին դուք ձգտում եք հետևել «ուշադրությամբ ու 
ջանասիրությամբ»։ Ինչպե՞ս է Տերը օրհնել ձեզ լրացուցիչ 
առաջնորդությամբ, հասկացողությամբ կամ Իր Հոգու հու-
շումներով, երբ դուք գործել եք ըստ Նրա ուսուցանածի։

Այն բանից հետո, երբ Ալման բացատրեց, թե ինչ-
պես ենք մենք իմանում հոգևոր ճշմարտությունը, 
նա շարունակեց պատասխանել Զիզրոմի հար-
ցերին, որոնք նա տալիս է Ալմա 12․8 այն մասին, 
թե ինչպես մենք կդատվենք։ Կարդացեք, թե ինչ 

սկսեց խոսել Զիզրոմի և ամբոխի հետ, ովքեր 
ներկա էին այդտեղ Ալմա 12․1–2)։ Ալմա 12․3–6 
փնտրեք այն բառերն ու արտահայտությունները, 
որոնք Ալման օգտագործեց նկարագրելու Զիզրոմի 
մարտավարությունը, որն ըստ Ալմայի խոսքերի 
գալիս էր սատանայից (տես Ալմա 12․5)։

Ըստ Ալմա 12․3, ինչպե՞ս կարողացավ Ալման բա-
ցահայտել Զիզրոմի ծրագիրը։   
 

 Ալմա 12․6 –ում ըստ Ալմայի խոսքերի որո՞նք էին 
դևի նպատակները։   
 

Ալման ուսուցանել է, որ Սուրբ Հոգին կարող է 
մեզ օգնել բացահայտել հակառակորդի գայ-
թակղությունները։ Ալմա 11 դասի ընթացքում 
դուք սովորեցիք, որ եթե մենք ապավինենք Սուրբ 
Հոգուն, ապա մենք կարող ենք հաղթահարել 
գայթակղությունները։ Գայթակղությունները հաղ-
թահարելու կարևոր մասն է հանդիսանում այն, 
որ Հոգու օգնությամբ մենք կարողանանք բացա-
հայտել գայթակղությունները և այն վնասը, որ այն 
կարող է բերել։ Այնուհետև մենք կարող ենք մնալ 
մաքուր և հավատարիմ` խուսափելով գայթակղու-
թյունից։ Արդյո՞ք եղել է դեպք, երբ Սուրբ Հոգին 
օգնել է ձեզ բացահայտել դևի գայթակղություննե-
րից ուրևէ մեկը և խուսափել դրանից։

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում գրեք, թե ինչ կարող եք անել և կանեք, որպեսզի 

մեծացնեք ձեր կարողությունը բացահայտելու Սուրբ Հոգու 
հուշումները և արձագանքելու դրանց, որպեսզի դուք կարո-
ղանաք բացահայտել և խուսափել հակառակորդի «ծուղակ-
ներից»։

Ալմա 12․7–18
Ալման ուսուցանում է ողջ մարդկության վեջին 
դատաստանի մասին
Մտածեք այն կարիերայի մասին, որը դուք ցան-
կանում եք։ Գնահատեք, թե ինչքան վարձավճար 
դուք կարող եք վճարել (ուսման համար) հա-
մալսարանում կամ ուսումնական ծրագրում, 
որպեսզի ստանաք անհրաժեշտ գիտելիքներ ձեր 
հաջողակ կարիերայի համար։

Կարդացեք հետևյալ մեջբերումը և 
ուշադրություն դարձրեք, թե որքան 
«ուսումնական վճար» պետք է վճարեք, 
որպեսզի ստանաք հոգևոր գիտելիք, 
ասել է Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․ Բեդնարը․ 

«Հոգևոր հասկացողությունը, որը դուք և ես օրհնա-
ված ենք եղել ստանալ և որը հաստատվել է մեր 
սրտերում որպես ճշմարտություն, պարզապես չի 
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ուսուցանեց Ալման Զիզրոմին Ալմա 12․12–15 
հարության և դատաստանի մասին։ Լրացրեք 
հետևյալ բաց թողած բառերը․ Մենք Աստծո 
առաջ հաշվետու կլինենք մեր --------------------, 
--------------------,և--------------------համար:

Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ․ Ի՞նչ տարբերու-
թյուն կլինի ձեր ամենօրյա ընտրությունների մեջ, 
եթե դուք հաշվետու լինեք ձեր բառերի, գործերի և 
մտքերի համար:

Տողատակի ծանոթագրություններում նշեք 14ա 
հղումը դեպի սուրբ գրությունների սերտման հատ-
վածը՝ Մոսիա 4․30, այնուհետև կարդացեք կամ 
արտասանեք Մոսիա 4․30։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րերում անդրադարձեք այսօրվա դասի— հանձնարա-

րություն 1-ին, այն մասին, թե ինչպես կարող եք ավելի 
զգայուն լինել Սուրբ Հոգու հանդեպ։ Ձեր մտքերը գրեք այն 
մասին, թե Աստծո առաջ ձեր անձնական հաշվետու լինելու 
հասկացողությունը ինչպես կարող է մեծացնել ձեր ցանկու-
թյունը բացահայտելու և խուսափելու գայթակղությունից։

Ալմա 12․19–37
Ալման բացատրում է, թե ինչպես մարդկությունը կարող 
է փրկագնման ծրագրի շնորհիվ հաղթահարել Անկման 
ազդեցությունը
Ամմոնիայի գլխավոր կառավարիչը, որի անունն 
էր Անթիոնա, չէր հավատում, որ մարդը կարող է 
դառնալ անմահ, նշելով, որ Անկումը դա անհնա-
րին էր դարձրել (տես Ալմա 12․20–21)։ Ուսումնա-
սիրեք Ալմա 12–ի հատվածները, որոնք թվարկված 
են հետևյալ աղյուսակում և գրեք, թե Ալման ինչ 
ուսուցանեց սյունակների վերնագրերի ներքևում։ 

Անկման 
հետևանքները 
(Ալմա 12․22, 24)

Ի՞նչ էր Աստված 
արել փրկագն-
ման ծրագիրը 
իրագործելու 
համար (Ալմա 
12․24–25, 
28–33)

Ի՞նչ պետք է 
մենք անենք, 
որպեսզի 
փրկվենք (Ալմա 
12․24, 30, 
34, 37)

 4. Երբ ավարտեք աղյուսակը, սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրման ձեր օրագրերում պատասխանեք հե-

տևյալ հարցերին․

 ա. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը մեզ օգնում 
հաղթահարել անկման հետևանքները։

 բ. Ըստ Ալմա 12․24, ի՞նչ ուսուցանեց Ալման կյանքի այժմյան 
նպատակի մասին, որը Փրկչի օգնությամբ հնարավոր դար-
ձրեց հաղթահարելու Անկման հետևանքները։

Ալմա 12․24 -ում «փորձնական վիճակ» 
տերմինը Մորմոնի Գրքում հայտնվում է 
միայն Ալմայի գրքում (տես նաև Ալմա 
42․4, 10, 13)։ Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Լ․ Թոմ Փերին այս 
փորձնական ժամանակը նկարագրել է 

հետևյալ կերպ․ «Երկրային կյանքի հիմնական 
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ՄԱՍ 16. ՕՐ 3

Ալմա 13
Նախաբան

Ալման Ամմոնիայի ապստամբ ժողովրդին ուսու-
ցանեց Մելքիսեդեկյան Քահանայության քահա-
նայապետերի մասին, ովքեր կարգված էին օգնելու 
մարդկանց ապաշխարել և ներս մտնել Տիրոջ 
հանգիստը: Նա Մելքիսեդեկի օրինակը բերեց, 
ով օգնեց իր ժողովրդին ապաշխարել և ապրել 
խաղաղության մեջ: Ալման փորձեց ուսուցանել 
Ամմոնիայի ժողովրդին ունենալ հավատք և հույս 
և խրախուսել նրանց փոխվելու, որպեսզի նրանք 
նախապատրաստվեն մտնելու Տիրոջ հանգիստը:

Ալմա 13.1–12
Ալման ուսուցանում է Ամմոնիայի ժողովրդին 
քահանայապետի կոչման մասին

 1. Կարդացեք հետևյալ մեջբերումը և պատասխա-
նեք հարցերին.

«Նախաերկրային հոգևոր աշխարհում Աստված նշանակեց 
որոշ հոգիների իրենց մահկանացու կյանքի ընթացքում կա-
տարել հատուկ առաքելություններ: Սա կոչվում է նախասահ-
մանվածություն:

«Նախասահմանվածությունը չի երաշխավորում, որ անհատ-
ները կստանան որոշակի կոչումներ կամ պարտականու-
թյուններ: Այդպիսի հնարավորություններ այս կյանք են գալիս 
ազատ կամքի արդար օգտագործման արդյուքում, ճիշտ ինչ-
պես արդարակյաց նախաերկրային գոյության արդյունքում 
եկավ նախասահմանվածությունը: (Հավատքին Հավատարիմ. 
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 69):

 ա. Ո՞րն է կապը մահկանացու կյանքում կատարած որոշում-
ների և նախասահմանվածության միջև:

 բ. Ինչպե՞ս են մահկանացու կյանքում կատարած որոշում-
ները ազդում նախասահմանվածության վրա:

Չնայած Ալմա 13 գլխում քահանայություն կրող-
ներն են նշված, սակայն Նախագահ Սփենսեր Վ. 
Քիմբալը մեզ հիշեցրել է, որ քույրերին նույնպես 
տրվել են արժանի կոչումներ նախաերկրային 
կյանքում. «Հիշեք, որ նախքան այս երկիր գալը, 
հավատարիմ կանանց տրվել էր հատուկ հանձնա-
րարություններ, մինչդեռ հավատարիմ տղամարդ-
կանց նախակարգվել էր Քահանայության հատուկ 
առաջադրանքներ» (“The Role of Righteous Women,” 
Ensign, Nov. 1979, 102):

նպատակն է թույլ տալ մեր հոգիներին, որոնք 
գոյություն են ունեցել մինչև Երկրի ստեղծումը, 
միավորված լինել մեր մարմինների հետ մահկանա-
ցու կյանքում տրված հիանալի հնարավորության 
ժամանակ: Այս երկուսի միավորումը մեզ հնարավո-
րություն է տվել աճել, զարգանալ և հասունանալ, 
որը միայն հնարավոր է հոգու և մարմնի միավորու-
մից: Մեր մարմնով մենք անցնում ենք որոշակի 
քանակի փորձությունների միջով, որով և պայմա-
նավորված է մեր գոյության փորձնական ժամա-
նակը: Սա փորձվելու և սովորելու ժամանակ է, 
որպեսզի ապացուցենք, որ արժանի ենք հավերժա-
կան հնարավորություններին: Դրանք բոլորը 
Աստվածային ծրագրի մասն են, որը մեր Հայրը 
պատրաստել է Իր զավակների համար» (“Proclaim 
My Gospel from Land to Land,” Ensign, May 1989, 14)։

Ալման վկայել է, որ մահկանացու կյանքը մի 
ժամանակ է նախապատրաստվելու հանդի-
պելու Աստծուն։ Կարող եք նշել այն արտահայ-
տությունները, որոնք այդ վարդապետությունը 
ուսուցանում են Ալմա 12․24-ում։ Կարդացեք Ալմա 
34․32 և հղում արեք այն Ալմա 12․24-ի հետ։

 5. Որպեսզի կիրառեք ձեր սովորածը, սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում պատաս-

խանեք հետևյալ հարցերին․

 ա. Ինչպե՞ս է մահկանացու կյանքի նպատակի մասին գիտե-
լիքը օգնում առաջնորդվել ձեր կյանքում։

 բ. Ինչպե՞ս է Հիսուս քրիստոսի Քավության հանդեպ ձեր հա-
վատքը օգնում ձեր մահկանացու կյանքի փոձաշրջանում։

Կարդացեք Ալմա 12.33–35 և տեսեք տարբերու-
թյունը, թե ինչ կպատահի նրանց հետ, ովքեր կա-
պաշխարեն և նրանց հետ, ովքեր չեն ապաշխարի։ 
Այն կօգնի ձեզ ավելի լավ հասկանալ այս հատ-
վածները, որպեսզի իմանաք, որ Տիրոջ հանգիստը 
մտնելու համար հարկավոր է մեր մեղքերից թողու-
թյուն ստանալը և վերջնականապես Տիրոջ ներկա-
յության փառքին արժանանալը։ (տես ՎևՈւ 84․24)։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 12 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. 
Մաքսվելը ուսուցանել է. «Նախամահկանացու 
կյանքը հեշտ վարդապետություն չէ: Մեզանից 
յուրաքանչյուրիս համար՝ կան որոշումներ կայաց-
նելու, դժվարին և շարունակական աշխատանքներ 
կատարելու, ծաղրանքներ ու ձախորդություններ 
դիմակայելու, լավ ժամանակ անցկացնելու, տա-
ղանդներ ու շնորհքներ լավագույնս կիրառելու: 
Որովհետև մենք ընտրվել ենք «այնտեղ և այդ 
ժամանակ», անշուշտ չի նշանակում, որ մենք կարող 
ենք լինել անտարբեր «այստեղ և հիմա»: Լինի դա 
նախասահմանվածությունը տղամարդկանց համար, 
թե նախանշանակումը կանանց համար, այդ կանչ-
ված ու պատրաստվածները նույնպես պետք է 
ապացուցեն, որ «ընտրուած եւ հաւատարիմ են»: (Տես 
Հայտն. ԺԷ.14, ՎևՈՒ 121.34–36:)» (“Premortality, a 
Glorious Reality,” Ensign, Nov. 1985, 17):

Ալման Ամմոնիայի եղբայրներին ուսուցանեց, 
որ շատ տղամարդիկ նախաերկրային կյանքում 
նախակարգված են եղել ստանալ քահանայու-
թյուն: Կարդացեք Ալմա 13.1, 8–9 և բացահայտեք, 
թե որ քահանայության մասին էր Ալման խոսում: 
Օգտակար կլինի իմանալ, որ այս բաժնում «սուրբ 
կարգ» բառակապակցությունը նշանակում է Մել-
քիսեդեկյան քահանայություն կամ «Աստծո որդու 
կարգի սուրբ քահանայություն» (Վև ՈՒ 107.3): Այս 
բաժինը ուսումնասիրելիս կարող եք նշել «սուրբ 
կարգ» բառակապակցությունները (տես Ալմա 
13.2, 6–7, 10–11, 16, 18): Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ասել է. 
«Նեփիացիները, ովքեր հավատարիմ ու ճշմարիտ 
էին Մովսեսի օրենքները պահելիս, ունեին Մել-
քիսեդեկյան քահանայություն, որը նշանակում է, 
որ նրանք նույնպես ունեին ավետարանի լրիվու-
թյունը» (The Promised Messiah: The First Coming of 
Christ [1978], 421): Դա նշանակում է, որ Մորմոնի 

Գրքի մարգարեները ունեին Մելքիսեդեկյան Քա-
հանայություն և գիտեին, թե ինչպես այն օգտա-
գործեն:

Ուսումնասիրեք Ալմա 13.2–6, 10, պատասխանելու 
համար հետևյալ հարցերին, և այդ 
պատասխանները գրեք ձեր ձեռնարկում.

• Ինչպիսի՞ բնութագրեր ունեին Մելքիսեդեկյան 
Քահանայության կարգված այդ մարդիկ: (Տես 
Ալմա 13.3–5, 10:)   
 

• Ի՞նչ էին կարգված անելու այս Մելքիսեդեկյան 
Քահանայություն կրողները: (Տես Ալմա 13.6:)  
  
 

• Ինչպե՞ս եք տեսել դա իրականանալիս ձեր ծխի 
կամ ճյուղի Մելքիսեդեկյան Քահանայություն 
կրողների կողմից, և ինչպե՞ս է այն օրհնել ձեր և 
ուրիշների կյանքը:   
  
 

Ալմա 13 պարունակում է խորը քննարկում Մել-
քիսեդեկյան Քահանայության վերաբերյալ: Այն 
ուսուցանում է, որ այդ քահանայությունը ստացած 
տղամարդիկ նախակարգված են եղել ստանա-
լու դա (տես հատված 3): Այդ քահանայությունը 
կրողները Աստծո պատվիրանները ուրիշներին 
ուսուցանողն են «որպեսզի նրանք նույնպես կարո-
ղանան մտնել նրա հանգիստը» (հատված 6): Քա-
հանայությունը հավիտյան է (տես հատված 9), և 
այն շնորհվել է տղամարդկանց «և դա Աստծո առջև 
նրանց խիստ մեծ հավատքի ու ապաշխարության 
և նրանց արդարության շնորհիվ էր» (հատված 10): 
Քահանայության կրողները սրբացվում էն Սուրբ 
Հոգով, երբ նրանք սովորում են ատել մեղքը, 
և նրանք, «ովքեր դարձել էին անարատ և մտել 
Աստծո՝ իրենց Տիրոջ հանգիստը» (հատված 12):

Կարդացեք Ալմա 13.11–12 և բացահայտեք Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության այն սրբացնող ազդեցու-
թյունը, որոնք այդ քահանայություն կրողները 
ստացել էին իրենց հավատքի, ապաշխարության և 
արդարակեցության շնորհիվ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ եք սովո-

րել այդ Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրողների 
օրինակից այն մասին, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի ձեր 
կյանքում ստանաք Քավության սրբացնող ազդեցությունը:

 3. Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք ձեր սուրբ գրու-
թյուններում Ալմա 13.1–12 հատվածների կողքին, կամ 

սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում. Այն 
տղամարդիկ, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
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Սրբերի Եկեղեցու անդամներ են և ունեն մեծ հավատք և 
ընտրում են արդարությունը, կարգված են Մելքիսեդե-
կյան Քահանայությանը, որպեսզի ուրիշներին բերեն 
Աստծո մոտ: Այնուհետև, սուրբ գրությունների ուսումնասիր-
ման ձեր օրագրում գրեք, թե ավետարանի այս սկզբունքի 
իմացությունը ինչպես կարող է ազդել ձեր կյանքում քահա-
նայության կրողների հանդեպ վերաբերմունքի վրա:

Ալմա 13.13–20
Ալման ուսուցանում է Մելքիսեդեկի`մեծ քահանայապետի 
մասին, ով խաղաղություն հաստատեց իր ժողովրդի մեջ

Կարդացեք Ալմա 13.13–18 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն բառերին, որոնք Ալման օգտագործում է 
նկարագրելու Մելքիսեդեկին և թե ինչ արեց նա իր 
ժողովրդի համար: Մտածեք այն մասին, թե 
ինչպես են այս բառերը նկարագրում Մելքիսեդեկի 
Քրիստոսանման կյանքը: Ալման ուսուցանեց, որ 
Մելքիսեդեկյան Քահանայության կրողները 
ստանում են այն «ըստ Որդու կարգի` Հոր Միածնի» 
(Ալմա 13.9, տես նաև ՎևՈՒ 107.2–4), ով Հիսուս 
Քրիստոսն է և որ նրանք ցույց են տալիս մեզ 
Նրան իրենց օրինակով և իրենց ուսմունքներով: 
Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ասել է. «Կասկածից 
վեր է, որ բազմաթիվ մարգարեների կյանքում կան 
շատ իրադարձություններ, որոնք այդ արդարա-
կյաց մարդկանց զատում են ըստ իրենց Մեսիայի 
տեսակների և ստվերների: Անհրաժեշտ և օգտա-
կար է փնտրել Քրիստոսանմաններին ամեն տեղ և 
անընդհատ օգտվել նրանցից, անընդհատ հիշելով 
նրան և նրա օրենքները մեր մտքերում»: (The 
Promised Messiah, 453):

Կարդացեք Ալմա 13.19 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե այս հատվածը ինչ է ասում Մելքիսեդեկի մա-
սին: Կրկին անդրադարձեք Ալմա 13.17, որպեսզի 
տեսնեք, թե ինչպես Ալման նկարագրեց Սաղեմի 
ժողովրդին, երբ Մելքիսեդեկը դարձավ նրանց թա-
գավորը: Ուշադրություն դարձրեք, թե այս բառերը 
ինչպես կարող են նաև նկարագրել Ամմոնիայի 
ժողովրդին (տես Ալմա 8.9, 9.28): Մելքիսեդեկի 
ջանքերի շնորհիվ ի՞նչ արեց Սաղեմի ժողովուրդը: 
(Տես Ալմա 13.18:)   
 

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ զգաց, ստացավ 
և քարոզեց Մելքիսեդեկը Ալմա 13.18 հատվածում: 
Մտածեք, թե ինչ սովորեցիք այն մասին, թե, Մել-
քիսեդեկի օրինակից ելնելով, ինչպիսին պետք է 
լինի քահանայության ղեկավարը:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման օրագրում 
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ե՞րբ եք դուք կամ 

մեկ ուրիշը, ում դուք ճանաչում եք, զգացել խաղաղություն 
այն բանից հետո, երբ հետևել եք արադարակյաց քահանա-
յություն կրողի խորհրդին:

Ալմա 13.21–31
Ալման հրավիրում է մարդկանց լսելու Տիրոջ ձայնը և 
մտնելու Նրա հանգիստը
Փնտրեք և նշեք կրկնվող 
արտահայտությունը`«Տիրոջ հանգիստը» (կամ 
նման արտահայտություն) Ալմա 13.12, 13, 16, և 29-
ում: Ալման ուսուցանել է Ամմոնիայի ժողովրդին, 
որ Տերը տղամարդկանց տվել է քահանայություն, 
որպեսզի նրանք օգնեն մարդկանց մտնելու Տիրոջ 
հանգիստը: Նա օգտագործեց Մելքիսեդեկի օրի-
նակը, ցույց տալու համար, որ անօրինության և 
ամբարշտության մեջ գտնվող մարդիկ կարող են 
ապաշխարել և մտնել Տիրոջ հանգիստը (տես Ալմա 
13.17–18, տես նաև ՎևՈՒ 84.24):

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը ասել է, որ Աստծո 
հանգիստը մտնելը «նշանակում է մտնել Աստծո 
իմացության ու սիրո մեջ, ունենալ հավատք Նրա 
ծրագրի և նպատակների հանդեպ, այնքանով, որ 
մենք գիտենք դրա ճշմարտացիության մասին և 
մենք չենք հետապնդում որևէ այլ բան, չենք ան-
հանգստանում վարդապետության ամեն մի փոքր 
բանով կամ չար մարդկանց խորամանկությամբ, 
ովքեր ամեն քայլի խաբում են: Մենք գիտենք, որ 
վարդապետությունը իրոք Աստծուց է» (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph F. Smith [1998], 56):

Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ն կլինի ինչ-որ մեկի 
վարքագիծը, եթե նա, ինչպես Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. 
Սմիթն է նկարագրել, մտնի Տիրոջ հանգիստը այս 



189

կյանքում:   
 

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել է. «Ճշմա-
րիտ Սրբերը մտնում են Տիրոջ հանգիստը , քանի 
դեռ այս կյանքում են, և հաստատուն մնալով 
ճշմարտությանը, նրանք շարունակում են մնալ այդ 
օրհնված վիճակում, մինչև որ նրանք երկնքում 
հանգստանան Տիրոջ հետ: . . .Հավերժության մեջ 
Տիրոջ հանգիստը, դա հավերժական կյանքի ժա-
ռանգումն է` Տիրոջ փառքի լիությունը ձեռք բերելն 
է» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633):

Այն բանից հետո, երբ Ալման զգուշացնում է Ամ-
մոնիայի ժողովրդին նախապատրաստվել Քրիս-
տոսի գալստյանը (տես Ալմա 13.21–26), նա տալիս 
է լրացուցիչ ցուցումներ, թե ինչպես մտնել Տիրոջ 
հանգիստը: Կարդացեք Ալմա 13.27–29, որպեսզի 
տեսնեք, թե ինչի մասին էին այդ ցուցումները:

Ալմայի ուսմունքները կարելի է ամփոփել հետևյալ 
սկզբունքի մեջ. Երբ մենք խոնարհաբար արձա-
գանքենք ապաշխարելու հրավերքին, Հոգին 
կառաջնորդի մեզ դեպի Տիրոջ հանգիստը:

 5. Ալմա 13.27–29-ում նշեք մի օրհնություն, որը դուք 
կցանկանայիք ստանալ : Օրհնությունը ընտրելուց 

հետո, ուշադրություն դարձրեք այն խորհրդին, որը Ալման 
տվեց այդ օրհնությունը ստանալու համար: Այնուհետև, սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում գրեք մի նպա-
տակ, որի օգնությամբ դուք կիրագործեք Ալմայի խորհուրդը, 
որպեսզի դուք կարողանաք այս և գալիք կյանքում մտնել Տի-
րոջ հանգիստը:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 13 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 16. ՕՐ 4

Ալմա 14–16
Նախաբան

Ալմայի ու Ամուղեկի քարոզը լսելուց հետո Ամմո-
նիայի ժողովրդի մի մասը հավատաց և ապաշխա-
րեց, այդ թվումն և Զիզրոմը: Մյուսները բարկացած 
էին և Ալմային ու Ամուղեկին բանտարկեցին: 

Ամմոնիայի ամբարիշտ մարդիկ հավատացյալ 
մարդկանց դուրս են գցում, իսկ նրանց կանանց և 
երեխաներին այրում: Շատ օրեր անց Տերը Ալմա-
յին և Ամուղեկին դուրս է բերում բանտից և կոր-
ծանում Ամմոնիայի ամբարիշտ ղեկավարներին: 
Սիդոմում Զիզրոմը տառապում էր մարմնապես և 
հոգեպես: Նա հայտարարում է Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ իր հավատքը Ալմային և բուժվում: Ի 
լրումն մարգարեության կատարման` լամանա-
ցիների բանակը կործանում է Ամմոնիա քաղաքը: 
Ալմայի մարգարեկան առաջնորդությունը թույլ 
է տալիս նեփիացիների բանակին կանգնեցնել 
լամանացիների հարձակումը: Ալման, Ամուղեկը և 
շատերը զորացնում էն Եկեղեցին նեփիացիների 
ողջ երկրով մեկ:

Ալմա 14
Ալման և Ամուղեկը բանտ են գցվում, իսկ 
հավատացյալները դուրս են գցվում կամ այրվում
Մտածեք մի իրավիճակի մասին, երբ դուք տեսել 
կամ լսել եք մեկին, ով անմեղորեն տառապում է 
մեկ ուրիշի ձեռքի տակ, —դեպք, երբ ինչ-որ մեկը 
հալածվում է իր հավատքի պատճառով: Խորհեք 
հետևյալ հարցի շուրջ.

• Ինչպիսի՞ զգացումներ եք ունեցել այն անձի 
նկատմամբ, ով տառապում էր:

• Ի՞նչ էիք զգում այն անձի հանդեպ, ով տառա-
պանք էր հասցնում:

• Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են վատ բաները 
պատահում անմեղ և արդար մարդկանց հետ:

Երբ կարդաք Ալմա 14, կապեք այդ հարցերը Ալ-
մայի ու Ամուղեկի հետ կատարվածի հետ:

Կարդացեք Ալմա 14.1–10, տեսնելու համար, թե ով 
տառապեց և ինչպես նրանք տառապեցին: Այնու-
հետև լրացրեք հետևյալ աղյուսակը.
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Ո՞վ տառապեց: Ինչպե՞ս նրանք տառա-
պեցին:

Ըստ Ալմա 14.10, ի՞նչ էր ցանկանում Ամուղեկն 
անել: Կարդացեք Ալմա 14.11 և բացահայտեք մի 
ճշմարտություն, որը կօգնի ինչ-որ մեկին, ով աշ-
խատում է իմանալ, թե ինչու է երբեմն ամբարիշտ 
մարդկանց թույլ տրվում վնասել նրանց, ովքեր 
անմեղ են կամ արդար:

Ալմա 14.11-ի ճշմարտությունը հայտնելու եղանակ-
ներից մեկը. Տերը թույլ է տալիս արդարներին 
տառապել ամբարիշտների ձեռքով, որպեսզի 
Նրա դատաստանը արդար լինի: Ուշադրու-
թյուն դարձրեք, որ Ալմային հայտնի էր դարձվել, 
որ ովքեր մահացել էին, ընդունվել էին Տիրոջ 
«փառքի մեջ» (Ալմա 14.11): Հավերժական տեսան-
կյունից այս իրողությունը Առաջին Նախագահու-
թյունից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ուսուցանել 
է, ասելով. «Ամուղեկը օրհնված է եղել նույնիսկ 
այդքան սարսափելի ողբերգության մեջ տեսնելու 
Աստծո բարությունն ու արդարությունը»: (“Amulek: 
The Blessings of Obedience,” in Heroes from the Book 
of Mormon [1995], 110):

Կարդացեք Ալմա 60.12–13 և հղում արեք Ալմա 
14.10–11-ին: Մենք տեսնում ենք, որ պատճառ-
ներից մեկը, երբ թույլ է տրվում արդարներին 
տառապել`իրենց վկայությունները իրենց կյանքի 
հետ կնքելն (տես ՎևՈՒ 135.3) ու ամբարիշտների 
առջև որպես վկա կանգնելն է:

Հասկանալ այն, թե ինչու է Աստված թողնում ար-
դարներին տառապել, կարող է մեզ համար դժվար 
հասկանալի սկզբունք լինել: Անդրադարձեք Նա-
խագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ մեջբեր-
մանը, որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչու է 
Աստված թույլ տալիս մարդկանց կիրառելու իրենց 
ազատ կամքը, նույնիսկ եթե նրանք սխալ որոշում-
ներ են կայացնում.

«Եթե մենք դիտենք մահկանացու 
կյանքը որպես գոյության ամբողջա-
կանություն, ապա ցավը, վիշտը, 
ձախողումը և կարճ կյանքը կլիներ 
աղետ: Բայց եթե մենք նայում ենք 
կյանքին որպես հավերժական մի 

բանի, որը տարածվում է դեպի նախամահկանա-
ցու անցյալը և հետո դեպի հավերժական հետմա-
հու ապագան, ապա բոլոր իրադարձությունները 
կարելի է դնել ճիշտ հեռանկարում»: . . .

. . .Եթե բոլոր արդարները պաշտպանված լինեին 
և բոլոր ամբարիշտները կործանվեին, ապա Հոր 
ողջ ծրագիրը զրոյին կհավասարեցվեր և ավե-
տարանի հիմնական սկզբունքը` ազատ կամքը, 
կվերջանար: Ոչ մեկը ստիպված չէր լինի ապրել 
հավատքով» (Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball [2006], 15):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրերում գրեք, թե ինչպես են Ալմա 14.11 –ում սովո-

րած ճշմարտությունները և Նախագահ Քիմբալի մեջբերումը 
օգնել ձեզ հասկանալու, թե ինչու է Աստված երբեմն թույլ տա-
լիս արդարներին տառապել ամբարիշտների ձեռքից:

Կարդացեք Ալմա 14.12–13 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ ուսուցանեց Ալման Ամուղեկին, 
որպեսզի օգնի նրան հաղթահարելու իրեն պա-
տահած փորձությունները: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ 
Ալման պատասխանեց այդպիսի վստահությամբ:  
  
 

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի հետևյալ հայտարարու-
թյունը, որպեսզի հասկանաք, թե ինչ էր ուսուցա-
նում Ալման Ամուղեկին Տիրոջը վստահելու մասին. 
«Այս կյանքը մեծագույն վստահության փորձա-
ռություն է—Վստահություն Հիսուս Քրիստոսի, 
վստահություն Նրա ուսմունքների, վստահություն 
մեր ունակության վրա, ինչպես ուղորդում է Սուրբ 
Հոգին` հնազանդվելու այդ ուսմունքներին ներ-
կայիս երջանկության և նպատակաուղված, շատ 
երջանիկ հավերժական գոյության համար: Վստա-
հել նշանակում է հնազանդվել կամովին, առանց 
իմանալու սկզբից վերջը (տես Առակ. Գ.5–7): Որ-
պեսզի պտուղներ բերի, ձեր վստահությունը Տիրոջ 
հանդեպ պետք է ավելի զորեղ և շարունակական 
լինի, քան ձեր վստահությունը ձեր անձնական 
զգացմունքների և փորձառությունների հանդեպ » 
(“Trust in the Lord,” Ensign, Nov. 1995, 17):

Օգտակար կլինի շեշտել այդ ճշմարտությունը` 
գրելով Ալմա 14.12–13 հատվածների կողքին ձեր 
սուրբ գրություններում. Երբ մենք վստահում ենք 
Տիրոջը, Նա զորացնում է մեզ մեր փորձու-
թյունների միջով:

 2. Ընտրեք հետևյալ իրավիճակներից մեկը կամ մի 
քանիսը և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 

օրագրում բացատրեք, թե ինչպես սուրբ գրություններում նոր 
գրված սկզբունքը կարող է օգնել նկարագրված անհատներին.

 ա. Երիտասարդ տղայի սպորտային թիմից մի քանի խաղա-
ցողներ խուսափում են նրանից և բացահայտ ծաղրում նրան` 
ավետարանի չափանիշներին նրա հավատարմության հա-
մար: Նրանք կարծես միտումնավոր պլանավորել էին միջո-
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ցառումներ դասից դուրս ժամին, իմանալով, որ նա չի 
հաճախի իր համոզմունքներից ելնելով: 

 բ. Երիտասարդ կինը գործի համար դիմում է մի խանութ, 
որտեղ իր լավ ընկերն է աշխատում: Նա աշխատանքը չի 
ստանում և նրա ընկերը հետո ասում է, որ խանութի սեփա-
կանատերը ասում է, որ նա երբեք չի վարձի Մորմոնի:

 գ. Երբ երիտասարդ տղան դպրոցի այլ երիտասարդ տղա-
ների խմբին խնդրում է իր մոտ չօգտագործել գռեհիկ բառեր, 
նրանք հրում են նրան և սպառնում վնասել նրան, եթե նա 
մեկ անգամ էլ հանդգնի ասել նրանց, թե ինչպես խոսել:

Կարդացեք Ալմա 14.14–17 և մտածեք այն մասին, 
թե ինչպես Ալմայի ու Ամուղեկի հավատքը օգնեց 
նրանց, երբ նրանք շարունակում էին տառապել 
Ամմոնիայի ամբարիշտ ղեկավարների ձեռքից: 
Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է անպատասխան թողնելը 
այդ իրավիճակում ամենալավ պատասխանը: (Տես 
նաև Մատթեոս 27.11–14:)

Ալմա 14.18–28 –ում ասվում է, թե ինչպես Ալման 
ու Ամուղեկը շատ տառապանքներ տարան, մինչև 
որ Աստված նրանց ազատեց և կործանեց Ամ-
մոնիայի ամբարիշտ ղեկավարներից շատերին: 
«Կրճտացնելով իրեն ատամները» արտահայտու-
թյունը (հատված 21) նշանակում է` բարկությամբ 
ու զայրութով ատամները հարվածել իրար:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրերում գրեք, թե Ալմա 14.18–25 հատվածներում 

նկարագրված Ալմայի ու Ամուղեկի տառապանքներից որոնք 
ձեզ համար ամենադժվարը կլինեին և ինչու: Այնուհետև, գրեք 
ձեր անձնական փորձառությունը կամ մեկ ուրիշինը, ում ճա-
նաչում եք, ով ջանում է ապրել արադարակյաց, սակայն դեռ 
հանդիպում է փորձությունների:

Ըստ Ալմա 14.25, ի՞նչը թույլ տվեց Ալմային ու Ամու-
ղեկին կանգնել իրենց ոտքերի վրա: Կարդացեք 
Ալմա 14.26–29 և նշեք այն բառերն ու արտահայ-
տությունները, որոնք, ձեր կարծիքով, լավագույնս 
են հաստատում այդ ճշմարտությունը. Եթե մենք 
հավատքով կանչում ենք Տիրոջը, Նա կզո-
րացնի մեզ մեր չարչարանքների մեջ և կա-
զատի մեզ Իր ձևով և Իր ժամանակին:

Տերը իր զորությունը կարող է կիրառել և ազատել 
ձեզ փորձություններից և չարչարանքներից Իր ձևով 
և Իր ժամանակին: Եթե մենք սովորենք վստահել Տի-
րոջ կամքին, մենք մեծ ուժ ու զորություն կգտնենք` 
դիմանալու մեր կյանքի դժվարություններին:

Ալմա 15–16
Զիզրոմը բժշկվում է, լամանացիների բանակը 
կործանում է Ամմոնիա քաղաքը, և Ալման ու Ամուղեկը 
շարունակում են քարոզել նեփիացիներին:
Ամմոնիայից հեռանալուց հետո Ալման ու Ամու-
ղեկը գնում են մոտակա Սիդոմ քաղաքը, որտեղ 
նրանք գտնում են Ամմոնիայի հավատացյալնե-
րին, այդ թվում նաև Զիզրոմին: Կարդացեք Ալմա 
15.3–5, որպեսզի բացահայտեք Զիզրոմի վիճակը:

Մտածեք հետևյալի մասին. Ի՞նչը առաջացրեց 
Զիզրոմի հիվանդությունը: Ի՞նչ արեց Զիզրոմը, 
որպեսզի բուժում ու խաղաղություն ստանար: 

Ուշադիր կարդացեք Ալմա 15.6–10 և ընդգծեք 
երկու կամ երեք արտահայտություններ, որոնք 
ցույց են տալիս, որ Ալման օգնեց Զիզրոմին կենտ-
րոնանալ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության 
վրա: Որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես կարող 
են քահանայության ղեկավարները Քավության 
շնորհիվ օգնել ստանալու գթություն, կարդացեք 
Յոթանասունի Նախագահությունից Երեց Ջեյ Ե. 
Ջենսենի հետևյալ փորձառությունը:

«Ծառայելով որպես եպիսկոպոս` ես Քավության 
օրհնությունների ականատեսն եմ եղել Եկեղեցու 
անդամների կյանքում, ովքեր լուրջ զանցանքներ 
էին կատարել: . . .

Մեր ծխից մի երիտասարդ ամուրի ժամադրվում 
էր մի երիտասարդ կնոջ հետ: Նրանք թույլ էին 
տվել, որպեսզի իրենց մտերմությունը դուրս գա 
հսկողությունից: Տղան եկավ ինձ մոտ խորհրդի և 
օգնության համար: Հիմնվելով խոստովանության և 
իմ ստացած Հոգու ներգործության վրա, ես նրան 
թույլ չտվեցի որոշ ժամանակով ճաշակել հաղոր-
դությունից: Մենք կանոնավոր հանդիպում էինք, 
որպեսզի հավաստիանանք, որ ապաշխարությունը 
տեղի է ունեցել, և համապատասխան ժամանա-
կից հետո, ես թույլ տվեցի, որ նա կրկին ճաշակի 
հաղորդությունից:

Այդ հաղորդության ժողովին, նստած բեմահար-
թակի վրա, հայացքս ընկավ նրա վրա, երբ նա 
արժանիորեն ճաշակում էր հաղորդությունից: Ես 
տեսա, ինչպես ողորմածության, սիրո և ապահո-
վության բազուկներն օղակել էին նրան, երբ Քա-
վության ապաքինումը ջերմացրել էր նրա հոգին 
և բարձրացրել նրա բեռը` արդյունքում ունենալով 
խոստացված ներում, խաղաղություն և երջանկու-
թյուն»: («Ապահովության բազուկներ» Ensign կամ 
Լիահոնա, նոյ. 2008, 49):



192

Եպիսկոպոսները և քահանայության այլ ղեկա-
վարները կարող են Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
շնորհիվ օգնել մեզ ստանալու այն ողորմությունն 
և զորությունը, որոնք անհրաժեշտ են մեզ: Ալմա 
15.11–12 հատվածներում ի՞նչ ապացույցներ եք գտել 
այն մասին, որ Զիզրոմը ապաշխարել է և ստացել 
Տիրոջ ողորմածությունը:   
 

Մեկ սկզբունք, որը դուք կարող եք գրել սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում Ալմա 15.6–12 վերաբերյալ այն է, որ. Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքի շնորհիվ, 
մենք կարող ենք բժշկվել և ամրացվել: Ըստ 
Ալմա 15.16, 18, ինչպես այս սկբունքը գործեց Ամու-
ղեկի կյանքում:

Ալման ու Ամուղեկը հաստատում են Եկեղեցին 
Սիդոմի ժողովրդի համար և վերադառնում Զա-
րահեմլա:

Ալմա 16 մենք կարդում ենք, որ լամանացիների 
բանակը հայտնաբերում է նեփիացիների հողերը 
և կործանում Ամմոնիա քաղաքը, իրագործելով 
Ալմայի ու Ամուղեկի մարգարեությունը այն մասին, 
որ եթե մարդիկ չապաշխարեն, նրանք կկործան-
վեն (տես Ալմա 9.12): Երբ դուք կարդաք Ալմա 16, 
ուշադրություն դարձրեք, թե ում դիմեցին նեփիա-
ցիները օգնության համար, որպեսզի կարողա-
նային դիմադրել լամանացիների բանակին: Այդ 
օրինակը նմանեցրեք ձեր անձնական ճակատա-
մարտերին և թշնամիներին:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 14–16 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 1

Ալմա 17–18
Նախաբան

Ալմա 17–18 գլուխները պարունակում են լամանա-
ցիների մոտ Մոսիայի որդիների առաքելության 
պատմությունը: Այդ պատմությունները ցույց են 
տալիս, թե մեր օրերում միսիոներները ինչպես 
պետք է պատրաստվեն և ծառայեն: Մոսիայի 
որդիները տեսան Տիրոջ առաջնորդությունը, երբ 
նրանք պատրաստվում էին քարոզել ավետարանը 
լամանացիներին: Երբ նրանք բաժանվեցին տար-
բեր ուղություններով, Տերը հավաստիացրեց նրանց 
և խոստացավ, որ նրանք հոգիներ կբերեն դեպի 
Նա: Ամմոնը գնում է Իսմայելի երկիրը և Լամոնի 
անունով լամանցիների թագավորի մոտ ծառայելով 
քարոզում մարդկանց: Լամոնի թագավորը զարմա-
նում է Ամմոնի ուժով, երբ նա փրկում է թագավորի 
հոտերը: Այդ ծառայությունը փափկեցնում է թագա-
վորի և նրա ժողովրդի սրտերը, որպեսզի նրանք 
լսեն Ամմոնի ուսմունքները Աստծո և փրկության 
ծրագրի վերաբերյալ: Լամոնի թագավորը հավա-
տում է նրան, ինչ Ամմոնը ուսուցանել էր, հասկա-
նում Փրկչի կարևորությունը, աղերսում Տիրոջը 
ողորմածության համար և տարվում Հոգու կողմից:

Ալմա 17.1–18
Մոսիայի որդիները պատրաստվում են քարոզել 
ավետարանը լամանացիներին
Մտածեք երեցների և քույրերի միսիա ծառայելու 
այսօրվա տևողության մասին: Կարդացեք Ալմա 17.4 
և ընդգծեք այն տարիների թիվը, որ Մոսիայի որդի-
ները լամանացիներին քարոզել էին ավետարանը: 

Երբ Ալման ճամփորդում էր Մանթիի երկիրը, նա 
հանդիպեց Մոսիայի որդիներին, ովքեր վերադառ-
նում էին իրենց երկարատև միսիայից և բոլորն 
էլ ուրախ էին: Կարդացեք Ալմա 17.2–4 և ընդգծեք 
այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք 
նկարագրում են, թե ինչպիսի միսիոներներ էին 
Մոսիայի որդիները:

 1. Կրկնեք Ալմա 17.2–4: Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության ձեր օրագրում արեք հետևյալը.

 ա. Թվեք այն ամենը, ինչ Մոսիայի որդիները արեցին արդյու-
նավետ միսիոներներ լինելու համար և նկարագրեք նրանց 
նախապատրաստության արդյունքները:

 բ. Ընտրեք մի բան, որը այդ միսիոներները արեցին, որը դուք 
կցանկանայիք ավելի լավ անել ձեր կյանքում կամ մի բնութա-
գիր, որը դուք ավելի խորապես կցանկանայիք զարգացնել: 
Գրեք մի պարբերություն, թե ինչպես դուք կարող եք անել դա:

Խորհեք, թե որքան հաճախ եք աղոթում և ու-
սումնասիրում սուրբ գրություններն անհատա-
պես և ընտանիքի հետ, և մտածեք ծոմ պահելու 
հնարավորությունների մասին: Ինչպե՞ս են այդ 
փորձառություններն օգնել ձեզ դառնալու «ուժեղ 
ճշմարտության իմացության մեջ» (Ալմա 17.2):

Մոսիայի որդիների օրինակից մենք սովորում ենք 
հետևյալ սկզբունքը. Ուսումնասիրելով սուրբ 
գրությունները, աղոթելով և ծոմ պահելով` 
մենք կարող ենք ստանալ Սուրբ Հոգին և զո-
րությամբ ուսուցանել: Սուրբ Հոգին ստանալով` 
մենք կարող ենք ավելի լավ պատրաստվել կիսվե-
լու ավետարանով ուրիշների հետ:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ արտահայտու-
թյունը, որում նա երիտասարդներին ուսուցանել է, 
թե ինչպես կարող են պատրաստվել միասիայի: 
Ուշադրություն դարձրեք այն հատուկ եղանակնե-
րին, որոնցով դուք կարող եք կիսվել ավետարա-
նով, ինչպես Մոսիայի որդիներն արեցին:

«Դուք կարող եք մեծացնել ձեր ցանկու-
թյունը ծառայելու Աստծուն (տես ՎևՈՒ 
4.3), և դուք կարող եք սկսել մտածել 
միսիոների պես, կարդալ այն, ինչ 
միսիոներներն են կարդում, աղոթել 
այնպես, ինչպես միսիոներներն են 

աղոթում և զգալ այն, ինչ միսիոներներն են զգում: 
Դուք կարող եք խուսափել աշխարհիկ ազդեցու-
թյուններից, որոնք Սուրբ Հոգուն հեռացնում են, և 
դուք կարող եք մեծացնել ձեր վստահությունը` 
ճանաչելով և արձագանքելով հոգևոր հուշումներին: 
Տող առ տող, ցուցում առ ցուցում, մի քիչ այստեղից 
և մի քիչ այնտեղից, դուք աստիճանաբար կարող 
եք դառնալ ձեր երազած միսիոները և այն միսիո-
ները, որը Փրկիչը ակնկալում է, որ լինեք . . .

Ավետարանը հռչակելը. . . պարզապես գործո-
ղություն չէ, որին մենք ներգրավված ենք սահմա-
նափակ ժամանակ կամ հանձնարարություն, որը 
մենք պետք է կատարենք որպես Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ: Այլ 
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միսիոներական աշխատանքը մեր հոգևոր ինքնու-
թյան և ժառանգության դրսևորումն է» (“Becoming a 
Missionary,” Ensign or Liahona, Nov. 2005, 46–47):

Կարդացեք Ալմա 17.9 և ընդգծեք, թե ինչի մասին 
էին Մոսիայի որդիներն աղոթում իրենց ծառայու-
թյան նախապատրաստության ժամանակ: Կար-
դացեք Ալմա 17.11 և մտածեք, թե Տերը ինչ ասեց 
նրանց այն մասին, թե ինչպես լինել գործիքներ Իր 
ձեռքերում: Այս հատվածները ուսուցանում են այս 
սկզբունքը. Լավ օրինակ լինելով, հատկապես, 
երբ չարչարված ենք, Տերը կարող է իր ձեռքե-
րում մեզ գործիք դարձնել:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրերում գրեք այնպիսի իրավիճակի մասին, որ-

տեղ, ձեր կարծիքով, դուք կարող եք լավ օրինակ լինել: 
Մտածեք դպրոցի, տան իրավիճակների կամ բարեկամների 
մասին և սոցիալական իրավիճակների, որոնք դեմ դիմաց են 
կամ առցանց: Նկարագրեք, թե այդ իրավիճակներում ինչպես 
կարող եք լավ օրինակ ցույց տալ:

Դժվար է որոշ իրավիճակներում լավ օրինակ լինել, 
քան այլ իրավիճակներում: Տեսեք, թե ինչ վիճակում 
էին Լամանացիները Ալմա 17.12–16 և մտածեք այն 
մասին, թե ինչու Մոսիայի որդիներին դժվար կլի-
ներ ուսուցանել նրանց այդ իրավիճակներում:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էին Մոսիայի որդիները 
պատրաստ տանելու տառապանքները, որպեսզի 
օգնեին այն մարդկանց, ովքեր ատում էին նե-
փիացիներին: Որպեսզի հասկանաք, թե Մոսիայի 
որդիները ինչի հույս ունեին դրանով հասնելու, 
ազատ տեղերը լրացրեք Ալմա 17.16 հատվածի 
բառերով. Մոսիայի որդիները ցանկանում էին 
լամանացիներին բերել --------------------, քանի որ 
նրանք ցանկանում էին, որպեսզի լամանացիները 
իմանային փրկագնման ծրագրի մասին:

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես կարելի է 
լինել լավ օրինակ ուրիշների համար, հանձնա-
րարությունը կատարեք հաջորդ մի քանի օրերի 
ընթացքում. Խնդրեք ընտանիքի որևէ անդամի 
կամ ընկերոջը պատմել, թե ինչպես է ինչ-որ մեկի 
Քրիստոսանման օրինակը փոխել իր կյանքը: 

Ալմա 17.19–39
Ամմոնը դառնում է թագավոր Լամոնիի ծառան և 
փրկում նրա հոտը
Երբ կարդաք Ալմա 17.19–39, ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես Ամմոնը ծառայեց թագավոր 
Լամոնիին և թագավորի ծառաներին: Մտածեք 
այն մասին, թե ինչպես է Ամմոնի ծառայությունը 
նախապատրաստել լամանացիներին ստանալ 
ավետարանը: Ծրագրեք ընտանիքի անդամի կամ 
ընկերոջ հետ կիսվել թագավորի հոտը փրկելու 

Ամմոնի պատմությամբ: Նշեք հետևյալ ճշմարտու-
թյունը այդ պատմությունը կարդալիս. Ծառայու-
թյան շնորհիվ մենք այլ մարդկանց կարող 
ենք նախապատրաստել ընդունելու ավետա-
րանը: Այդ անձի հետ քննարկեք, թե ում կարող եք 
օգնել դառնալու հոգևոր առումով ուժեղ: Մտածեք, 
թե ինչպես կարող եք ծառայել այդ մարդուն և որո-
շեք, թե ինչպես կարող եք մատուցել ծառայություն:

Ալմա 18
Ամմոնի հավատարմությունը զարմացնում է թագավոր 
Լամոնիին և Ամմոնը ավետարանը սովորեցնում է 
թագավորին
Թագավոր Լամոնիի ծառաները պատմում են 
նրան, թե ինչ է արել Ամմոնը` պաշտպանելով 
թագավորի հոտերը: ԿարդացեքԱլմա 18.4–6 և 
ուշադրություն դարձրեք թագավորի արձագանքին 
այն մասին, թե Ամմոնն ինչ է արել:

Երբ թագավորը հարցրեց, թե որտեղ էր Ամմոնը, 
նրանք պատասխանեցին, որ Ամմոնը թագա-
վորի ավելի շուտ տրված հանձնարարությունն էր 
կատարում, նախապատրաստելով ձիերը նեփիա-
ցիների երկիր ճամփորդության համար, որտեղ 
թագավորի հայրն էր ապրում: Կարդացեք Ալմա 
18.12–15 և ուշադրություն դարձրեք այն հետևան-
քին, որը Ամմոնի ծառայությունը ունեցավ թագա-
վոր Լամոնիի վրա:
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Կարդացեք Ալմա 18.16–21 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն փաստին, որ Տերը առաջնորդում էր Ամմո-
նին, երբ նա ուսուցանում էր թագավոր Լամոնիին: 
Բաց թողած տեղում գրեք, թե ինչպես Աստծո Հոգին 
օգնեց Ամմոնին այդ իրավիճակում.   
  
 

Երբ կարդաք Ալմա 18.22–32, ուշադրություն 
դարձրեք ավետարանչական հատուկ ճշմար-
տությունների վրա, որոնք Ամմոնը ուսուցանեց 
Լամոնիին: Դուք կարող եք դրանք նշել ձեր սուրբ 
գրություններում կամ գրել դրանք սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում: 
Ինչպես Ամմոն էր ուսուցանում, նա կառուցում էր 
այն համոզմունքների վրա, որոնք նա և Լամոնին 
կիսում էին: Լամոնին հավատում էր Աստծուն,—
ում նա կոչում էր Մեծ Հոգի—, սակայն նա չէր 
հասկանում Աստծո իրական բնույթը:

Կարդացեք Ալմա 18.33–35 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես Ամմոնը պատասխանեց, երբ 
թագավորը նրան հարցրեց, թե արդյոք նա ու-
ղարկված էր Աստծո կողմից:

 3. Ալմա 17–18 գլուխների ձեր ուսումնասիրությունից 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում գրեք մի կարճ պարբերություն, որը կամփոփի այն, թե 
Աստծո օգնությամբ ինչ արեց Ամմոնը լամանացիների մեջ:

Հետևյալ սկզբունքը կարող եք գրել ձեր սուրբ գրու-
թյուններում Ալմա 18.35 հատվածի կողքին: Եթե 
մենք ծառայում ենք Երկնային Հորը և Հիսուս 
Քրիստոսին, Նրանք կավելացնեն մեր կարո-
ղությունը անելու Իրենց աշխատանքը:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս ձեզ կօգնի նախորդ սկզբունքը Եկեղեցում ձեր 
ներկայիս և հետագա պարտականությունների մեջ:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եք ավելի շատ հավատարմորեն ծառա-
յել Տիրոջը, որպեսզի Նա մեծացնի ձեր ունակությունը անե-
լու Իր աշխատանքը:

Ամմոնի հավատարիմ օրինակի ու ծառայության 
շնորհիվ, նա կարողացավ Լամոնիին ուսուցանել 
Երկնային Հոր փրկագնման ծրագրի մասին: Հիշեք, 
որ Լամոնին մեղավոր էր զգում իր կատարած 
սպանությունների համար (տես Ալմա 18.4–6): 
Կարդացեք Ալմա 18.36–43 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես Ամմոնը փրկագնման ծրագիրը 
ուսուցանեց Լամոնիին, և թե ինչպես Լամոնին 
արձագանքեց այդ ուսմունքներին:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կար-

ծիքով, ինչո՞ւ է թագավոր Լամոնիի համար հատկապես կա-
րևոր հասկանալու Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը:

Մտածեք, թե ինչպես Արարման, Անկման և Քավու-
թյան վարդապետությունները օգնեցին Լամոնիին 
գիտակցել Փրկչի կարևորությունը իր համար: Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. 
Մակքոնկին ուսուցանել է Արարման, Անկման և 
Քավության կարևորությունը.

«Աստվածային այս երեք իրադարձու-
թյունները`—հավերժության երեք 
սյուները,— անքակտելիորեն հյուսված 
են իրար որպես մեկ մեծ պաստառի, 
որը հայտնի է փրկության հավերժա-
կան ծրագիր անվամբ: Մենք Տեր Հիսուս 

Քրիստոսի քավությանը նայում ենք որպես հայտնու-
թյամբ ստացված կրոնի կենտրոնը, հիմքը և սիրտը: 
Այն բերում է անմահություն ու հավերժական կյանք 
մարդկությանը: Փրկությունը Քրիստոսի մեջ է:

Սակայն, եթե չլիներ անկումը, ապա չէր լինի նաև 
քավությունը: Ադամի անկումը բերեց ֆիզիկական 
և հոգևոր մահ աշխարհին, և այդ մահվան պատ-
ճառով է, որ ողջ մարդկության ու կյանքի բոլոր 
ձևերի համար վճարված է փրկագինը քավության 
միջոցով` հաղթահարված Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
կողմից: Ադամը բերեց մահկանացու կյանքը, 
Քրիստոսը բերեց անմահությունը: Փրկությունը 
գալիս է անկման և քավության շնորհիվ:

Սակայն, եթե երկիրը, մարդը և ողջ կենդանի 
արարածները չստեղծվեին իրենց մարմնական և 
դրախտային վիճակում, անմահության վիճակում, 
ապա չէր լինի նաև անկում: . . .Այդ պատճառով 
էլ փրկությունը հասանելի է երկինքների, երկրի և 
բոլոր նրա, ինչ նրանց վրա են, միջոցով և շնոր-
հիվ: Փրկությունը գործում է արարման, անկման և 
քավության շնորհիվ. այդ երեքից յուրաքանչյուրը 
աստվածային ծրագրի մասն են» (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 81–82):

Լամոնիի հետ կատարվածից մենք կարող ենք 
սովորել հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ մենք 
հասկանանք, որ Փրկչի կարիքն ունենք, մենք 
ցանկություն կունենանք ապաշխարելու:

Այսօրվա դասը ավարտեք խորհելով, թե ինչ կա-
րող եք անել, որը կօգնի ձեզ հիշել, որ դուք Փրկչի 
կարիքն ունեք:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 17–18 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 2

Ալմա 19–20
Նախաբան

Ըստ Ալմա 19–20, թագավոր Լամոնին սրտի մեծ 
փոփոխություն ապրեց, որը նրա ժողովրդից 
շատերին դարձի բերեց: Ամմոնը և թագավոր 
Լամոնին ճամփորդում են Միդդոնի` Ամմոնի 
բանտարկված եղբայրներին ազատելու համար: 
Ճանապարհին նրանք հանդիպում են Լամոնիի 
հորը, ով թագավորն էր բոլոր լամանացիների: 
Ամմոնի համառ վկայությունը և Լամոնիին սիրով 
պաշտպանելու ձգտումը փափկեցնում է թագավոր 
Լամոնիի հոր սիրտը և համաձայնվում է ազատել 
Ամմոնիի եղբայրներին: Ամմոնի օրինակի և վկա-
յության շնորհիվ շատերը զգում են Սուրբ Հոգու 
ազդեցությունը և նրանց ուսուցանվում է ավետա-
րանը և դարձի են գալիս:

Ալմա 19
Թագավոր Լամոնին և իր ժողովրդից շատերը 
ապաշխարում են ու մկրտվում
Մտածեք ալիքի ծփանքի դուրս տարածման 
ազդեցության մասին, երբ դուք ջրավազանի մեջ 
քար եք գցում:

Ինչպե՞ս կարող են մարդու արարքները նման 
լինեն ջրի մեջ գցված քարին:   
 

Գրեք Ամմոն բառը հետևյալ դիագրամի կենտրո-
նում (օվալաձև):

Կարդացեք Ալմա 19.1, 6, որպեսզի իմանաք, թե 
առաջինը ով փոխվեց Ամմոնի վկայությունից և 
անունը գրեք դիագրամի առաջին օղակի մեջ: Այս 
հատվածներից ընտրեք արտահայտություններ, 
որոնք ձեր կարծիքով լավագույն ձևով են նկա-
րագրում, թե ինչ էր կատարվում Լամոնիի հետ: 

Գրեք արտահայտությունը և դրա նշանակությունը 
ձեր բառերով.   
 

Ուսումնասիրեք Ալմա 19.7–10 գտնելու համար հա-
ջորդ մարդուն, ով փոխվեց Ամմոնի վկայությունից 
և անվանակոչեք դիագրամի երկրորդ օղակը: Ըստ 
Ալմա 19.10, ի՞նչն էր արտասովոր Լամոնիի կնոջ 
հավատքի մեջ:   
 

Ըստ Ալմա 19․11–13, ինչպիսի՞ ազդեցություն թողեց 
Լամոնիի կնոջ վրա իր ամուսնու վկայությունը։  
  
 

 1. Կարդացեք Ալմա 19․13–14 և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք 

հետևյալ հարցին․ Ձեր կարծիքով, ի՞նչ են նշանակում «Հո-
գուց աղթված» կամ «ընկավ ուրախությունից» արտահայ-
տությունները։ Ե՞րբ եք ձեր կյանքում զգացել Սուրբ Հոգու 
ազդեցությունն այդքան ուժեղ։ 

Կարդացեք Ալմա 19․15, ուշադրություն դարձնելով 
նրան, թե ով էր հաջորդ մարդը, ով փոխվեց Ամ-
մոնի վկայությունից և անվանակոչեք դիագրամի 
երրորդ օղակը։

Կարդացեք Ալմա 19․16–17, որպեսզի իմանաք, թե 
ով էր հաջորդ մարդը, ով փոխվեց և անվանակոչեք 
դիագրամի չորրորդ օղակը։

Մտածեք, թե ինչպես թագավորի բոլոր ծառաները 
Ամմոնի, Լամոնիի և Լամոնիի կնոջ հետ կատար-
վածից հետո փոխվեցին։ Ալմա 19․15–17, նշեք այն 
բոլոր բառերն ու արտահայտությունները, որոնք 
ցույց են տալիս, որ Լամոնիի բոլոր ծառաները 
շրջվեցին Աստծո կողմը։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ինչպե՞ս 

ազդեցին Աբիսի վրա Լամոնիի և նրա ընտանիքի հոգևոր 
փորձառությունները, որ նա որոշեց իր վկայությամբ կիսվել 
ուրիշների հետ՝ երկար տարիներ «երբեք դա հայտնի դար-
ձրած չլինելով» (Ալմա 19․17)։
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Կարդացեք Ալմա 19․18–22, որպեսզի տեսնեք, թե 
թագավորի տան մոտ հավաքված մարդիկ ինչպես 
մեկնաբանեցին իրենց տեսածը։ Պատկերացրեք ձեզ 
Աբիսի տեղում։ Ի՞նչ կանեիք դուք ժողովրդի հակա-
ռակությունները տեսնելուց հետո։ Իմանալու համար, 
թե Աբիսն ինչ արեց, կարդացեք Ալմա 19․23–29։

Կարդացեք Ալմա 19․30–36 և մտածեք ուրիշների 
վրա ունեցած Ամմոնի վկայության ազդեցության 
մասին։ 

 3. Նկատի ունեցեք, որ բոլոր մարդիկ ազդվեցին Ամ-
մոնի վկայությունից և հետևյալ արտահայտությունը 

շարունակեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում․ Կիսվելով իմ վկայությամբ և լավ օրինակ ծա-
ռայելով` ես կարող եմ . . .

Իր վկայության և օրինակի միջոցով Ամմոնը օգ-
նեց Լամոնիին և ուրիշներին շրջվելու դեպի Տերը։ 
Մտածեք այն մարդկանց մասին, ովքեր կարևոր 
դեր են խաղացել ձեր կյանքում` ձեր հոգևոր 
զարգացման համար։ Մտածեք ինչ-որ մեկի մա-
սին, ում արդարակյաց օրինակը և վկայությունը 
փոխել է ձեզ։ Կարո՞ղ եք նաև մտածել այլ եղա-
նակների մասին, որոնցով այդ փոխել է նաև այլ 
մարդկանց դեպի լավը։

 4. Մտածեք այն մասին, թե ինչպես կարող եք կիրա-
ռել այն, ինչ սովորեցիք Ամմոնի օրինակից՝ սուրբ 

գրությունների ձեր օրագրում պատասխանելով հետևյալ 
հարցերին․

 ա. Ինչպե՞ս կարող են ձեր ընտանիքի անդամներն ու ընկեր-
ները օրհնվել, եթե դուք հետևեք Ամմոնի օրինակին` ապրելով 
արդարակյաց, ծառայելով ուրիշներին և կիսվելով ձեր վկա-
յությամբ։

 բ. Ինչպե՞ս կարող է ձեր օրինակն ու վկայությունն առաջաց-
նել «ալիքներ» անկախ այն բանից, ինչ-որ կատարվում է 
ներկա պահին ընտանիքի, ընկերների և ծանոթների հետ։

Ալմա 20
Թագավոր Լամոնիի հայրը ունեցավ սրտի փոփոխություն 
և ցանկացավ սովորել ավետարանի մասին
Կարդացեք հետևյալ երեք իրավիճակները և 
մտածեք, թե դուք ինչպես կարձագանքեիք․

• Սպորտային մրցաշարում դատավորը կամ 
մրցավարը մի քանի վատ կանչ է անում և կար-
ծես թե ձեզ հետ անարդար է վարվում։

• Ուսուցիչը ողջ դասարանի առջև մեղադրում է 
ձեզ թեսթը արտագրելու մեջ այն դեպքում, երբ 
դուք դա չէիք անում։

• Ձեր ծնողները մեղադրում են ձեզ մի բանում, որը 
իրականում ձեր եղբայրը կամ քույրն են արել։

Ինչպես գրված է Ալմա 20, Ամմոնը և Լամոնին 
հայտնվում են այնպիսի իրավիճակում, որտեղ 
նրանք կարող էին բարկությամբ արձագանքել։ 
Այս գլուխը ուսումնասիրելիս ձեզ պատկերացրեք 
Ամմոնի կամ Լամոնիի դերում։

Կարդացեք Ալմա 20․1–7, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ 
պատահեց, երբ Լամոնին ցանկացավ Ամմոնին 
ծանոթացնել իր հոր հետ, ով ողջ լամանացիների 
թագավորն էր։ Այնուհետև կարդացեք հետևյալ 
հատվածների խմբերը և մտածեք տրված հարցերի 
ձեր պատասխանների մասին։

Ալմա 20․8–13 Եթե դուք լինեիք Ամմոնի դերում և 
ինչ-որ մեկը սխալ մեղադրեր ձեզ 
խաբելու և գողություն անելու մեջ, 
ինչպե՞ս դուք կզգայիք։

Ալմա 20․14–16 Ի՞նչը իր հորն ուղված Լամոնիի 
պատասխանի մեջ ձեզ տպավորեց։

Ալմա 20․17–25 Ինչպե՞ս Ամմոնը արձագանքեց 
Լամոնիի հոր բարկությանը։ Ինչպե՞ս 
Ամմոնը ցուցադրեց սեր Լամոնիի 
հանդեպ։

Կարդացեք Ալմա 20․26–27, որպեսզի տեսնեք Ամ-
մոնի պատասխանների հետևանքը։ Ի՞նչ էր ցանկա-
նում Լամոնիի հայրը սովորել այն բանից հետո, երբ 
տեսավ Ամմոնի ցուցադրած սերը։   
 

ի՞նչ կարող ենք մենք սովորել Լամոննի հոր բար-
կությանն ուղղված Ամմոնի պատասխանից։  
  
 

Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք ձեր սուրբ գրու-
թյուններում Ալմա 20․26–27 հատվածների կողքին 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում․ Եթե մենք սիրով գործենք, ապա 
դա կհանգեցնի ուրիշներին մեղմելու իրենց 
սրտերը և ձգտելու իմանալ ճշմարտությունը։ 
Մտածեք այն մասին, թե երբ կարող եք հնարա-
վորություն ունենալ ձեր տանը, ընկերների միջա-
վայրում կամ դպրոցում սիրով պատասխանել այլ 
մարդկանց բարկությանը։ 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի նպատակի մասին, նկարագրելով, 

թե ինչպես դուք կարող եք ավելի լավ պատասխանել սիրով 
բարկությանը, ինչպես որ Ամմոնը արեց լամանացիների թա-
գավորի դեպքում։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.
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Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 19–20 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 17. ՕՐ 3

Ալմա 21–22
Նախաբան

Ամմոնի եղբայրներից մեկը՝ Ահարոնը, սովորեց-
նում է Ամաղեկացիներին և Ամուղոնացիներին 
Հիսուս Քրիստոսի և Քավության մասին, սակայն 
մարդիկ մերժում են նրան։ Նա և իր ընկերնե-
րից ոմանք Միդդոնիի երկրում հայտնվում են 
բանտում։ Նրանք մնում են հավատարիմ իրենց 
չարչարանքների ժամանակ։ Այն բանից հետո, 
երբ Ամմոնը և թագավոր Լամոնին ազատում են 
նրանց, Ահարոնի եղբայրը Լամոնիի հորը ու-
սուցանում է, թե ինչպես «ծնվել Աստծուց» (Ալմա 
22․15)։ Թագավորը սովորում է, որ իր մեղքերից 
ապաշխարելով նա կճանաչի Աստծուն և վեր-
ջում կստանա հավերժական կյանք։ Ահարոնի և 
նրա եղբայրների հավատարմությունը օգնում է 
լամանացիներից շատերին ճանաչել Աստծուն և 
փրկագնման Նրա ուղին։

Ալմա 21․1–23
Ահարոնը և նրա եղբայրները քարոզում են ավետարանը` 
չնայած փորձություններին ու ազատազրկմանը
Մտածեք մի ժամանակաշրջանի մասին, երբ դուք 
ձգտում էիք պահել պատվիրանները, սակայն դեռ 
հանդիպում էիք դժվարությունների։ Այնուհետև խոր-
հեք հետևյալ հարցերի շուրջ․ Ի՞նչ էիք դուք անում 
հավատարիմ մնալու համար` անկախ ձեզ հանդի-
պած փորձությունների։ Երբ հետադարձ հայացք 
եք գցում այդ փորձառություններին, ձեր կարծիքով, 
ինչպես է Տերը օրհնել ձեզ այդ ժամանակ։

Մինչ Ամմոնը սովորեցնում էր թագավոր Լամոնիին 
և նրա ժողովրդին (տես Ալմա 17–19), Ահարոնը և 
նրա ուղեկիցները երկրի մյուս կողմում քարոզելու 
ժամանակ հանդիպեցին մեծ ձախորդությունների։ 
Ահարոնի և նրա ուղեկիցների բանտում չարչա-
րանքների կարճ ակնարկի համար կարդացեք 
Ալմա 20․28–30։ Այնուհետև, Ալմա 21․1–17-ից 
կարդացեք հատվածներ, որոնք նշված են ներքո-
նշյալ վարժության մեջ։ Ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչպես վարվեցին Ահարոնն ու իր եղբայրները 
իրենց փորձությունների ժամանակ։

 1. Հետևյալ աղյուսակն արտագրեք սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝ ամեն մի հատ-

վածից հետո տեղ թողնելով ձեր մեկնաբանության համար․

Մարտահրավեր  
թե դժվարություն

Ինչպես արձագանքեցին  
Ահարոնն ու իր ուղեկիցները

Ալմա 21․3 Ալմա 21․4

Ալմա 21․5–6, 8 Ալմա 21․7, 9

Ալմա 21․10–11 Ալմա 21․11–12

Ալմա 21․13–14 Ալմա 21․15

Սուրբ գրությունների բոլոր հատվածները կարդալուց հետո 
աղյուսակի ձախ սյունակում գրեք այն մարտահրավերներն ու 
դժվարությունները, որոնց Ահարոնը և իր ուղեկիցները հան-
դիպել են։ Աջ սյունակում գրեք, թե Ահարոնը և նրա ուղեկից-
ները ինչպես արձագանքեցին ։ Այնուհետև պատասխանեք 
հետևյալ հարցերին․

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր հուսահատվելը, հույսը կորցնելը 
և ընկերական միջավայր՝ նեփիացիների մոտ գնալը հեշտ 
նրանց համար։

 բ. Ինչպե՞ս կարող ենք մենք, որպես անդամ միսիոներներ, 
այս պատմությունից օգուտ քաղել։

Կարդացեք Ալմա 21․16–17 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես Տերը օգնեց Ահարոնին և նրա 
եղբայրներին կատարելու Իր աշխատանքը, երբ 
նրանք շարունակեցին հավատալ։ Ահարոնի և 
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նրա եղբայրների միջոցով մենք սովորում ենք այս 
սկզբունքը․ Եթե մենք հավատարմորեն դիմա-
նում ենք մեր փորձություններին, Տերը կօգնի 
մեզ անելու Իր աշխատանքը։ Դուք կարող եք 
այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրություններում 
կամ սուրբ գրությունների ձեր օրագրում։

Մտածեք այն մասին, թե ինչպիսի աշխատանք է 
պատրաստել Տերը ձեզ համար անելու այսօր և 
ապագայում և ինչ դժվարությունների կարող եք 
հանդիպել այդ աշխատանքը կատարելիս։ Կար-
դացեք Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի հետևյալ 
ուղերձը, ով ուսուցանել է, որ մենք կունենանք 
փորձություններ Տիրոջ աշխատանքը կատարելիս։

«Հասնելու, ուսուցանելու և դիպչելու 
համար այն թանկագին հոգիներին, 
որոնց մեր Հայրը պատրաստել է Իր 
ուղերձի համար՝ փառահեղ հանձնա-
րարություն է։ Հաջողությունը հեշտ չէ 
տրվում։ Սովորաբար դրան նախոր-

դում են արցունքներ, փորձություններ, վստահու-
թյուն և վկայություն։ . . .

. . . Աստծո ծառաները մխիթարություն են ստանում 
Վարդապետի հավաստիացումից․ «Եւ ահա ես 
ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում» (Մատթեոս ԻԸ․20)։ Այս 
փառահեղ խոստումը աջակցում է ձեզ։ . . .Այն մխի-
թարում է ձեզ հուսահատության այն պահերին, 
որոնք բոլորն էլ ունենում են» (“Tears, Trials, Trust, 
Testimony,” Ensign, May 1987, 43)։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք այն փորձառությունների մասին, երբ դուք դի-

մակայել եք դժվարություններին։ Կամ կարող եք գրել, թե 
ինչպես եք պատրաստվում մնալ հավատարիմ ներկայիս 
դժվարության ժամանակ՝ կիրառելով այս դասի սկզբունքը։ 
Նաև գրեք մի քանի ապագայում սպասվելիք իրադարձություն-
ների մասին, երբ, ձեր կարծիքով, դուք կարիք կունենաք դիմա-
կայելու փորձություններին, երբ կատարեք Տիրոջ աշխատանքը։

Կարդացեք Ալմա 21․18–23, որպեսզի տեսնեք, թե 
ինչ արեց Ամմոնը Ահարոնին և նրա եղբայրներին 
բանտից ազատելու համար։ Ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես լամանացիների կյանքը փոխվեց, 
երբ Ամմոնը նրանց ուսուցանեց ավետարանը։

Մտածեք այն մասին, թե Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանը ինչպես է փոխել ինչ-որ մեկի կյանքը, ում 
դուք ճանաչում եք։ Խորհեք այն մասին, թե ինչպես 
կարող եք ավետարանով կիսվել ինչ-որ մեկի հետ, 
ում դուք ճանաչում եք, կամ մտածեք ինչ-որ մեկի 
մասին, որի համար դուք կարող եք այն նույն 
օրինակը ծառայել, ինչ-որ Ահարոնը և նրա եղ-
բայրները։ Կարող եք այդ անձնավորության հետ 
կիսվել Ահարոնի և նրա եղբայրների օրինակով, 
երբ նրանք հավատարմորեն համառում էին Տիրոջ 
աշխատանքի մեջ։

Ալմա 22
Լամոնիի հայրը, ով ողջ երկրի թագավորն էր, 
հավատաց Ահարոնի ուսուցանած ավետարանին
Հիշեք Ամմոնի հանդիպումը Լամոնիի հոր հետ, որը 
դիտարկված է նախորդ դասին։ Կրկին կարդացեք 
Ամմոնին ուղված թագավորի հատուկ խնդրանքը, 
որը գրված էԱլմա 20․27։ Երբ դուք կարդաք Ալմա 
22․1–3, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է թագա-
վորը արձագանքում Ահարոնի այցին։

Կարդացեք Ալմա 22․4–6 և պարզեք, թե ինչն էր 
անհանգստացնում թագավոր Լամոնիի հորը։ 
Ուսումնասիրեք Ալմա 22․7–14 այն ճշմարտություն-
ները, որոնք Ահարոնը սովորեցրեց Լամոնիի հորը։

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ (օգտակար 
կլինի վերհիշել նմանատիպ քննարկում թագավոր 
Լամոնիի մասին Ալմա 17–18).

• Ինչո՞ւ պետք է թագավորը հավատար Աստծուն, 
որպեսզի հասկանար ապաշխարությունը։

• Ինպե՞ս կարող է Անկման մասին իմանալը օգնել 
թագավորին հասկանալ ապաշխարությունը։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ինչո՞ւ է 

կարևոր հասկանալ Ադամի Անկումը և Հիսուս Քրիստոսի Քա-
վությունը, որպեսզի հասկանաք ապաշխարությունը։

Ուսումնասիրեք Ալմա 22․15, ուշադրություն 
դարձնելով, թե թագավոր Լամոնիի հայրը ինչի՞ց 
ցանկացավ հրաժարվել, որպեսզի ստանա հա-
վերժական կյանքի ուրախությունը։ Կարող եք նշել 
դրանք ձեր սուրբ գրություններում։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ձեր 

կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր նրանց համար, ովքեր ցանկա-
նում են գալ դեպի Աստված, ունենալ այն նույն վերաբեր-
մունքը, ինչ-որ թագավոր Լամոնիի հայրը։

Կարդացեք Ալմա 22․16, որպեսզի տեսնեք, թե 
ինչպես պատասխանեց Ահարոնը թագավորի այն 
հարցին, թե ինչպես արժանանալ հավերժական 
կյանքին։(Կարող եք նշել այն կարևոր ճշմարտու-
թյունները, որոնք ուսուցանվել են այս հատվա-
ծում։) Ինչպե՞ս կարող են Ահարոնի ուսուցանած 
ճշմարտությունների ընդունումն ու դրանցով 
ապրելը մարդուն արժանացնել հավերժական 
կյանքին։   
 

Կարդացեք Ալմա 22․17–18, ուշադրություն դարձնե-
լով, թե ինչպես թագավորը արձագանքեց Ահա-
րոնի ցուցումներին։ Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ․ 
Ի՞նչ կարող ենք սովորել թագավոր Լամոնիի 
հորից` Աստծուց ծնված լինելու մասին։
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Կարող եք այդ արտահայտությունը նշել Ալմա 
22․18․ «Ես կհրաժարվեմ իմ բոլոր մեղքերից` քեզ 
գիտենալու համար»։ Խորհեք հետևյալ ճշմարտու-
թյան շուրջ և գրեք այն ձեր սուրբ գրություններում 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում․ Մենք պետք է պատրաստ լինենք 
թողնելու մեր մեղքերը, որպեսզի հոգեպես 
փոխվենք և ծնվեք Աստծուց։

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Դալլին Հ․ Օուքսի 
հետևյալ արտահայտությունը․ «Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը կոչ է անում 
մեզ փոխվել․ «Ապաշխարեք»՝ ամենա-
հաճախ հնչող ուղերձն է և ապաշխա-

րել նշանակում է հրաժավել բոլոր մեր 
սովորույթներից`—անձնական, ընտանեկան, 
էթնիկ և ազգային—, որոնք հակառակ են Աստծո 
պատվիրաններին։ Ավետարանի նպատակը 
կայանում է նրանում, որպեսզի վերափոխի 
սովորական մարդկային էակներին սելեստիալ 
էակների, և դա փոփոխություն է պահանջում» 
(“Repentance and Change,” Ensign or Liahona, Nov. 
2003, 37)։

Խորհեք այն մասին, թե ինչ պետք է այսօր անեք 
ձեր կյանքում, որպեսզի հոգեպես փոխվեք։

Կարդացեք Ալմա 22․19–22, որպեսզի տեսնեք, թե 
ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան թագա-
վորի աղոթքից հետո։ Կարդացեք Ալմա 22․23–27, 
տեսնելու համար, թե ինչ արեց Լամոնիի հայրը 
սրտի փոփոխության և Տիրոջ Հոգին ստանալու 
շնորհիվ։

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե թագավոր Լամոնիի հոր մասին 

կարդալուց ինչ եք սովորել կրկին ծնվելու մասին։ Բացատ-
րեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչպես կարող է նրա օրինակը օգ-
նել այսօրվա երիտասարդներին փոխել իրենց կյանքը, որը 
կօգնի նրանց ծնվել Աստծուց։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 21–22 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 17. ՕՐ 4

Ալմա 23–24
Նախաբան

Իր դարձի գալուց հետո լամանացիների թագա-
վորը հայտարարեց կրոնական ազատություն իր 
ժողովրդի մեջ։ Այդ հայտարարությունը թույլ տվեց 
Ահարոնին և նրա եղբայրներին քարոզել ավետա-
րանը և հաստատել եկեղեցիներ լամանացիների 
բազմաթիվ քաղաքներում։ Հազարավոր լամանա-
ցիներ դարձի եկան և այլևս չշեղվեցին։ Այն լամա-
նացիները, ովքեր դարձի եկան դեպի տերը, ուխտ 
կապեցին վայր դնելու իրենց կռվի զենքերը։ Նրանք 
իրենց կոչում են Անթի-Նեփի-Լեքի։ Երբ դարձի 
չեկած լամանացիները հարձակվում են նրանց վրա, 
Անթի-Նեփի-Լեքի ժողովրդից շատերը զոհաբերում 
են իրենց կյանքը, այլ ոչ թե դրժում իրենց ուխտը։

Ալմա 23
Հազարավոր լամանացիներ դարձի են գալիս դեպի 
Տերը և փոխում իրենց անունը` անվանելով իրենց 
Անթի-Նեփի-Լեքիներ

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք մեկ ուրախ և մեկ տխուր դեմքեր։ 

Ուրախ դեմքը անվանեք Հավատարիմ, իսկ տխուր դեմքը` Ան-
կայուն։ Երբ կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռիչարդ Գ․ Սքոթի հետևյալ մեջբերումը, ուշադրություն 
դարձրեք այն բառերին ու արտահայտություններին, որոնք 
նկարագրում են մարդկային այդ երկու տեսակները։ Այդ բա-
ռերն ու արտահայտությունները գրեք համապատասխան 
նկարի տակ։

«Բոլորս էլ նկատել ենք, թե ինչպես են 
որոշ անհատներ կյանքում հետևողա-
կանորեն անում ճշմարիտ քայլեր։ 
Նրանք ուրախ են երևում, նույնիսկ՝ 
ոգևորված կյանքի հանդեպ։ Երբ 
դժվարին որոշումներ պետք է կայաց-

վեն, նրանք կարծես հաստատակամորեն ընտ-
րում են ճիշտը, նույնիսկ եթե գայթակղիչ 
այլընտանքներ գոյություն ունեին նրանց համար։ 
Մենք գիտենք, որ նրանք ենթակա են գայթակղու-
թյան, սակայն թվում է նրանք մոռացել են դրա 
մասին։ Նմանապես, մենք տեսնում ենք, թե 
ինչպես մյուսները այդքան անվեհեր չեն որոշում-
ներ կայացնելիս։ Զորեղ հոգևոր միջավայրում 
նրանք վճռականությամբ են լցվում անելու լավը, 
փոխել իրենց կյանքի ընթացքը, մի կողմ դնել 
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թուլացնող սովորույթները։ Նրանք շատ անկեղծ 
են փոխվելու հարցում, այնուհանդերձ, նրանք 
անմիջապես հետ են գնում, անելով այն նույն 
բաները, որոնք վճռել էին թողնել։

Ո՞րն է տարբերությունը այս երկու խմբերի կյանքի 
միջև։ Ինչպե՞ս կարող եք հետևողականորեն 
կատարել ճիշտ քայլեր»։ (“Full Conversion Brings 
Happiness,” Ensign, May 2002, 24)։

Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կպատասխա-
նեիք Երեց Սքոթի այդ երկու հարցերին։ Երբ 
ուսումնասիրեք Ալմա 23–24, մտածեք, թե ինչու 
են Եկեղեցու շատ անդամներ իրենց կյանքի ողջ 
ընթացքում մնում հավատարիմ Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանին։

Երբ լամանացիների թագավորը ընդունում է 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, նա մի հրամանա-
գիր է ուղարկում իր ողջ ժողովրդին և հրաշք է կա-
տարվում։ Հազարավոր լամանացիներ նույնպես 
դարձի են գալիս։ Կարդացեք Ալմա 23․1–5, տեսնե-
լու համար, թե ինչի մասին էր այդ հրամանագիրը 
և ինչպես հրաշք կատարվեց։

Կարդացեք Ալմա 23․6–7։ Ինչպե՞ս շատ հազարա-
վորներ, ովքեր «դարձի եկան դեպի Տերը», մնացին 
հավատարիմ իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։  
  
 

Այն բանից հետո, երբ այդ լամանացիները դարձի 
եկան, նրանք ցանկացան կոչվել նոր անվամբ, 
որպեսզի նրանք այլևս չկոչվեին լամանացիներ։ 
Կարդացեք Ալմա 23․16–18 և բացահայտեք այն 
անունը, որը նրանք ընտրեցին, և այն օրհնու-
թյունը, որը նրանք ստացան իրենց հավատար-
մության շնորհիվ։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում «Հավատարիմ» բառի ներքո գրեք այն, ինչ 

դուք սովորել եք Անթի-Նեփի-Լեքիից` Տիրոջը ողջ կյանքում 
հավատարիմ մնալու համար։

Սուրբ գրություններում կամ սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք հետևյալ 
ճշմարտությունը․ Դարձի գալը նշանակում է՝ 
փոփոխվել հոգեպես և Աստծո զորության 
շնորհիվ նոր մարդ դառնալ։ Ճիշտ այնպես, ինչ-
պես Անթի-Նեփի-Լեքիները փոխվեցին, եթե դուք 
ցանկանում եք ձեր կյանքում ստանալ քավության 
զորությունը ձեր հավատքի և ապաշխարության 
շնորհիվ, դուք կարող եք դառնալ նոր մարդ Աստծո 
զորության շնորհիվ և մնալ հավատարիմ ձեր ողջ 
կյանքի ընթացքում։

Կրկին կարդացեք Երեց Սքոթի երկու հարցերը, 
իսկ հետո կարդացեք այս պատասխանը․ «Իրա-
կան դարձի գալը հավատքի, ապաշխարության և 
շարունակական հնազանդության պտուղն է։ . . . 
Իրական դարձի գալը կմեծացնի ձեր կարողու-
թյունը անելու այն, ինչ դուք գիտեք, որ պետք է 
անեք անկախ հանգամանքներից» (“Full Conversion 
Brings Happiness,” 25)։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ըստ Ալմա 

23․18, դարձի եկած լամանացիները սկսեցին հարաբերու-
թյուններ հաստատել և լինել բարեկամական նեփիացիների 
հետ։ Երբ մարդիկ ցանկանում են ապաշխարել և փոխել 
իրենց կյանքը, ինչո՞ւ է նրանց համար կարևոր շփվել նրանց 
հետ, ովքեր նույնպես ձգտում են ապրել արդարակյաց։

 4. Սովորեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում գրված «Հավատարիմ» բառի տակ 

թվարկված տերմինները։ Մտածեք, թե որքանով են այդ տեր-
մինները սահմանում դարձի գալու ձեր աստիճանը։ Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե 
ինչ կանեիք առ Տերն ավելի շատ դարձի գալու համար։

Ալմա 24
Անթի-Նեփի-Լեքիների ուխտն է երբեք այլևս զենքեր 
չվերցնել
Ըստ Ալմա 24․3, լամանացիների թագավորը իր 
թագավորությունը շնորհում է իր որդուն նախքան 
մահանալը և իր որդու անունը կոչում է Անթի-
Նեփի-Լեքի։ Կարդացեք Ալմա 24․1–5, որպեսզի 
տեսնեք, թե ինչ խնդիրներ շուտով ծագեցին, որոնք 
ստիպեցին Ամմոնին և նրա եղբայրներին խոր-
հուրդ անել թագավորի հետ։ Երբ հայտնի դարձավ, 
որ դարձի չեկած լամանացիները պատրաստվում 
էին ճակատամարտել Անթի-Նեփի-Լեքիների դեմ, 
այս արդարակյաց ժողովուրդը որոշեց, որ նրանք 
ոչ մի պատրաստություն չէին տեսնի իրենց պաշտ-
պանելու համար (տես Ալմա 24․6 )։ Կարդացեք 
Ալմա 24․7–14 և բացահայտեք, թե ինչու Անթի-Նե-
փի-Լեքիները այդպիսի որոշում կայացրեցին։

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչ սովորեցիք Անթի-Նեփի-Լեքի-

ներից այն մասին, թե ինչ է նշանակում թողնել մեր մեղքերը, 
երբ մենք ապաշխարում ենք։
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Կարդացեք Ալմա 24․15–18, ուշադրություն դարձնե-
լով նրան, թե ինչ արեցին Անթի-Նեփի-Լեքիները, 
որպեսզի ցույց տան Տիրոջը, որ նրանք իսկապես 
ապաշխարել են։ Ինչո՞ւ մարդիկ թաղեցին իրենց 
սրերը և այլ զենքերը խորը հողի մեջ։ (Տես Ալմա 
24․17–18։)

Մեր կյանքում, երբ մենք մեղքերից 
ապաշխարում ենք, մենք պետք է 
ձգտենք այդ մեղքերն այլևս չկրկնել։ 
Կարդացեք, թե ինչ է ասել Նախագահ 
Սպենսեր Վ․ Քիմբալը այն մասին, որ 
մեղքը թողնելը ապաշխարության 

կարևոր տեսակետն է․ «Մեղքը թողնելով մարդ չի 
կարող հուսալ ավելի լավ պայմանների։ Նա պետք 
է ստեղծի դրանք։. . .Նա պետք է հավատացած 
լինի, որ ոչ միայն թողել է մեղքը, այլ նաև փոխել է 
մեղքը շրջապատող իրավիճակները։ Նա պետք է 
խուսափի այն վայրերից, պայմաններից և իրավի-
ճակներից, որտեղ մեղքը տեղի է ունեցել, քանի որ 
դրանք առավել հեշտորեն կարող են բազմանալ։ 
Նա պետք է լքի այն մարդկանց, որոնց հետ մեղք է 
գործել։ Նա չպետք է ատի ներգրավված մարդ-
կանց, սակայն նա պետք է խուսափի նրանցից և 
այն ամենից, ինչ կապված է մեղքի հետ։ Նա պետք 
է. . .կառուցի նոր կյանք։ Նա պետք է վերացնի 
ամեն բան, ինչը կակտիվացնի հին հիշողություն-
ները» (The Miracle of Forgiveness [1969], 171–72)։ 

Ալմա 24․10–12-ում նշեք այն բառերն ու արտա-
հայտությունները, որոնք ցույց են տալիս Անթի-
Նեփի-Լեքիների ապաշխարությունը և նրանց 
մեղքերի Աստծո ներումը։ Հետևյալ սկզբունքը 
գրեք այդ հատվածների կողքին․ Եթե մենք ամեն 
ինչ անում ենք ապաշխարության համար, 
Աստված հեռու կտանի մեր մեղքի զգացումը 
և կօգնի մեզ մնալու անմեղ։ Հղում արեք Անթի-
Նեփի-Լեքիների պատմությանը, որոնք թաղում 
են իրենց զենքերը հողի տակ։ Մեր օրերում մենք 
դեռևս պետք է «թաղենք» մեր մեղքերը, ցույց տալու 
համար Տիրոջը, որ մենք անում ենք այն ամենը, ինչ 
կարող ենք, որպեսզի ապաշխարենք և այլևս նույն 
մեղքերը չկրկնենք։ 

 6. Մտածեք, թե ինչպես մարդիկ հետևյալ իրավի-
ճակներում կարող են հավաստիացնել, որ նրանք այ-

լևս չեն կրկնի միևնույն մեղքը։ Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք ձեր առաջարկները 
յուրաքանչյուր իրավիճակի համար.

 ա. Ինչ-որ մեկը նայում է պոռնոգրաֆիկ տեսարան մի ֆիլ-
մում, քանի որ ընկերները հորդորել են նրան դիտելու ֆիլմը 
իրենց հետ։

 բ. Ինչ-որ մեկը գաղտնի խախտել է իմաստության խոսքը իր 
ընկերների հետ, երբ խումբը երեկոյան դուրս է եկել զբոսնելու:

 գ. Ինչ-որ մեկը կիսել է հանձնած քննության պատասխան-
ները իր ընկերոջ հետ, ով այդ օրը պետք է հանձներ նույն 
քննությունը:

Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Ի՞նչ պետք է «թա-
ղեք» ձեր կյանքում, որպեսզի դուք չգայթակղվեք 
գործելու այնպիսի մեղքեր, որոնց համար դուք 
արդեն ապաշխարել եք:

Կարդացեք Ալմա 24.19–22, որպեսզի իմանաք, թե 
ինչ արեցին Անթի-Նեփի-Լեքիները, երբ Լամա-
նացիները եկան ճակատամարտելու նրանց հետ: 
Այդ մարդիկ ցույց տվեցին իրենց նվիրվածությունը 
Տիրոջը, պատրաստվելով մահանալ, քան խախտել 
այն խոստումը, որը կապել են Տիրոջ հետ: Նրանք 
իրենց ողջ կյանքը տվել էին Տիրոջը, և նրանք մնա-
ցին կատարելապես հավատարիմ Նրան` իրենց 
ողջ կյանքի ընթացքում:

Կարդացեք այն մասին, թե ինչ է ուսուցանել Նա-
խագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը մեր կյանքը Տիրոջը 
տալու մասին.

«Մարդիկ, որոնք փոխվել են Քրիստոսի 
համար, կառաջնորդվեն Քրիստոսով: 
Ինչպես Պողոս Առաքյալը, նրանք 
կհարցնեն. «Տեր, ի՞նչ ես ցանկանում, 
որ անեմ»: (Գործք Առաքելոց Թ .6:) . . .

Նրանց կամքը կուլ է գնացած Նրա 
կամքին»: (Տես Հովհաննես Ե.30:)
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Նրանք միշտ անում են Տիրոջը հաճելի բաներ: (Տես 
Հովհաննես Ը.29:)

Նրանք ոչ միայն կմեռնեն հանուն Տիրոջ, բայց որ 
ամենակարևորն է, նրանք կցանկանան ապրել 
Նրա համար:

Մուտք գործեք նրանց տները և նրանց պատերի 
նկարները, դարակների գրքերը, օդում ճախրող 
երաժտությունը և խոսքերն ու արարքները նկա-
րագրում են նրանց որպես Քրիստոնյաներ:

Նրանք կանգնում են որպես Աստծո վկաներ բոլոր 
ժամանակներում, բոլոր բաներում և բոլոր տեղե-
րում: (Տես Մոսիա 18.9:)

Նրանք Քրիստոսին պահում են իրենց մտքում, 
երբ Նրան են նայում ամեն մտորումներում: (Տես 
ՎևՈՒ 6.36:)

Նրանք Քրիստոսին պահում են իրենց սրտերում, 
երբ սրտի գորովանքը հավիտյան դնում են Տիրոջ 
վրա: (Տես Ալմա 37.36:)» (“Born of God,” Ensign, Nov. 
1985, 6–7):

 7. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Այս շա-

բաթվա ընթացքում, որոնք են այն եղանակները, որոնցով 
դուք կարող եք ցույց տալ, որ ձեր կյանքը ամբողջովին նվիրել 
եք Տիրոջը:

Կարդացեք Ալմա 24.23–27, որտեղ նկարագրվում է 
լամանացիների արձագանքը, երբ նրանք տեսան, 
որ Անթի-Նեփի-Լեքիները չեն պատրաստվում 
կռվել: Կարդալու ժամանակ գտեք այն բառերն 
ու արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում 
են հետևյալ սկզբունքը. Լինելով հավատարիմ 
Տիրոջը, մենք կարող ենք օգնել ուրիշներին 
դարձի գալ: Մտածեք այն մասին, թե ինչպես 
կարող է ձեր ընտանիքի անդամներից կամ ընկեր-
ներից որևէ մեկի վրա ազդել Տիրոջը հավատարիմ 
մնալու ձեր որոշումը:

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 23–24 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 18. ՕՐ 1

Ալմա 25–29
Նախաբան

Տարիներ շարունակ ավետարանը քարոզելուց 
հետո, Ամմոնը աղոթում է Աստծուն և հայտնում իր 
երախտագիտությունը այն օրհնության համար, որ 
նա եղել է գործիք Նրա ձեռքերում, որպեսզի ավե-
տարանը հասցնի լամանացիներին: Շատ լամա-
նացիներ հավատացին Տիրոջը, ապաշխարեցին և 
իրենց անվանակոչեցին Անթի-Նեփի-Լեքիներ: Այն 
բանից հետո, երբ Անթի-Նեփի-Լեքիները Աստծո 
հետ ուխտ կապեցին, որ այլևս չեն վերցնի իրենց 
կռվի զենքերը, ամաղեկացիները և լամանացիները 
պատրաստվեցին ճակատամարտ տալ նրանց 
դեմ: Որպեսզի իրենք հնարավորություն ունենա-
յին պահելու Տիրոջ հետ կապած իրենց ուխտերը, 
Անթի-Նեփի-Լեքիները նեփիացիներից ընդունում 
են պաշտպանության առաջարկը: Նեփիացի 
մարգարե Ալման արտահայտում է այն ուրախու-
թյունը, որը նա ապրեց` քարոզելով ավետարանը և 
հրավիրելով բոլորին գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը:

Ալմա 25
Աբինադիի մարգարեությունը կատարվեց և շատ 
լամանացիներ դարձի եկան
Մտածեք այն բոլոր փոփոխությունների մասին, 
երբ դուք ավելի մոտիկից ընդունեցիք Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը: Ալմա 25 գլուխը ցույց է 
տալիս մեզ, որ Աբինադիի մարգարեությունն այն 
մասին, որ Նոյի քահանաների սերունդը կբռնվի 
և կսպանվի, կատարվում է, և ցույց է տալիս, որ 
Տերը հաստատում է Իր մարգարեներին և իրակա-
նացնում է նրանց ոգեշնչված մարգարեություն-
ները (տես Ալմա 25.9): Այն նաև ցույց է տալիս, թե 
որքան լամանացիներ ապաշխարեցին և միացան 
Անթի-Նեփի_Լեքիներին: Կարդացեք Ալմա 25.14 և 
բացահայտեք այն, թե ինչ արեցին այդ լամանացի-
ները, երբ նրանք դարձի եկան դեպի ավետարանը: 
Ալմա 25.15-ում մենք իմանում ենք երկու պատճառ, 
ըստ որոնց նրանք պահում էին Մովսեսի օրենքը:

Ալմա 26
Ամմոնը հրճվում է լամանացիների և Մոսիայի որդիների 
հանդեպ Տիրոջ գթությամբ
Ի՞նչ է անհրաժեշտ տուն կամ եկեղեցի կառուցելու 
համար: Ինչպիսի՞ եկեղեցի կարող է կառուցել 
հմուտ արհեստավորը` ձեռքի տակ ունենալով լավ 
գործիքներ: Ալմա 26 գլխում Ամմոնը նկարագրում 
է իրեն և իր եղբայրներին որպես գործիքներ 



204

Տիրոջ ձեռքում` անելու մեծ աշխատանք: Կար-
դացեք Ալմա 26.1–5, 12–13 և բացահայտեք, թե 
ինչ իրագործեց Տերը` ունենալով Ամմոնին և նրա 
եղբայրներին որպես գործիքներ իր ձեռքերում: 
(Պատասխանները կարող եք նշել ձեր սուրբ 
գրություններում:) 5 հատվածում «մանգաղ գցել» 
արտահայտությունը նշանակում է ջանասիրաբար 
աշխատել, «որանները» ներկայացնում են նորա-
դարձներին, «շտեմարանները» ներկայացնում 
են Եկեղեցին, և արտահայտությունը, որ նրանք, 
ովքեր հավաքվել են, «որպեսզի չվատնվեն», վերա-
բերվում է Աստծուն, ով պահպանում է նորադարձ-
ներին և նրանց շնորհում հավերժական կյանք:

Ալմա 26.12 հատվածում գտեք կամ նշեք մի քանի 
արտահայտություններ, որոնք ցույց են տալիս, 
որ Ամմոնը հասկացել էր, որ նա միայն գործիք էր 
Տիրոջ ձեռքում և որ դա Տերն էր, ով իրագործեց 
հրաշքներ իր միսիայում:

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ 
սկզբունքը. Երբ մենք նախապատրաստում 
և խոնարհեցնում ենք ինքներս մեզ, Տերը 
զորացնում է մեզ և օգտագործում մեզ որ-
պես գործիքների Իր ձեռքերում: Նմանատիպ 
սկզբունք մենք նաև սովորում ենք Ալմա 26 գլխում, 
որն է` Մենք ուրախություն ենք զգում, երբ 
մենք հավատարմորեն ծառայում ենք Տիրոջը 
և Նրա զավակներին: Կարդացեք Ալմա 26.11, 
13, 16 և ամեն անգամ ուրախություն կամ հրճվանք 
բառերը տեսնելիս նշեք դրանք:

Կարդացեք Ալմա 26.13–16 և բացահայտեք 
այն պատճառները, որոնք Ամմոնը տվել է իր 
հրճվանքի համար:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչո՞ւ ենք մենք ուրախություն 

զգում, երբ մենք ծառայում ենք Տիրոջը: Դուք կարող եք գրել 
այն մասին, երբ դուք Եկեղեցում ծառայություն անելիս զգա-
ցել եք ուրախություն:

Կարդացեք հետևյալ հատվածները և մտածեք 
նրանցում տրված հարցերի պատասխանները.

Ալմա 26.22–23, 26–29: Աստծո խորհուրդները 
իմանալու համար ուշադրություն դարձրեք թվարկ-
ված պահանջներին: Ինչպիսի՞ խոստումներ են 
տրված միսիոներներին, ովքեր ունեն այդ հատ-
կանիշները: Ի՞նչ խոչընդոտների Ամոնն և նրա 
եղբայրները հանդիպեցին Տիրոջն ու լամանացի-
ներին ծառայելու ընթացքում: Այդ խոչընդոտներից 
որո՞նք են նման այն խոչընդոտներին, որոնց այ-
սօր հանդիպում են Տիրոջ ծառաները: Ի՞նչ կարող 
են ներկայիս միսիոներները Ալմա 26.29 սվորել 
այն մասին, թե որտեղ նրանք պետք է ուսուցանեն 
ավետարանը:

Ալմա 26.30: Ի՞նչն է խրախուսում Մոսիայի որդինե-
րին ծառայել նույնիսկ ամենադժվարին պահերին:

 2. Կարդացեք Ալմա 26.35–37 և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք 

հետևյալ հարցերին.

 ա. Այս հատվածներում գտնվող ո՞ր ճշմարտությունները 
պատճառ կհանդիսանային ձեզ համար ցնծալու Աստծո բա-
րության համար: (Կարող եք նշել այն արտահայտություն-
ները, որոնք մատնանշում են այդ ճշմարտությունները:)

 բ. Իմանալով, որ Աստված հոգ է տանում ձեր մասին, ի՞նչը 
կփոխվի ձեր կյանքում:

Ալմա 27
Ամմոնն առաջնորդում է Անթի-Նեփի-Լեքիի ժողովրդին 
դեպի անվտանգություն` դեպի նեփիացիները
Մինչ Ալմա 27 գլուխն ուսումնասիրելը մտածեք 
հետևյալ հարցերի մասին.

• Արդյո՞ք ձեր կյանքում ինչ-որ մեկը ձեզ խոստում 
է տվել, իսկ հետո խախտել այդ խոստումը:

• Ճանաչո՞ւմ եք մեկին, ով մշտապես պահում է 
ձեզ տված իր խոստումները:

• Ի՞նչ եք զգում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր 
պահում են իրենց խոստումները: Ինչո՞ւ:

Նեփիացիներին կործանելու իրենց անհաջող ջան-
քերից հետո լամանացիները փորձեցին կործանել 
այն լամանացիներին (Անթի-Նեփի-Լեքիներին), 
ովքեր Ամմոնի և նրա եղբայրների շնորհիվ դարձի 
էին եկել: Հիշեք, որ Անթի-Նեփի-Լեքիները թաղել 
էին իրենց կռվի զենքերը, որպեսզի ապացուցեին, 
որ նրանք կպահեն իրենց խոստումները, որպեսզի 
երբեք այլևս չսպանեին: Պարզելու համար, թե 
ինչպես էին Անթի-Նեփի-Լեքիները նվիրված այդ 
ուխտին, կարդացեք Ալմա 27.2–3:
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Պատկերացրեք Անթի-Նեփի-Լեքիների իրենց 
ուխտը պատվելու նվիրվածության զորությունը, 
չվերցնելու զենքերը, երբ նրանց վրա հարձակում 
էին գործում: Մտածեք, թե ինչպես կարող եք 
ամրացնել ձեր նվիրվածությունը, պահելու Երկ-
նային Հոր հետ կապած ձեր ուխտերը, երբ այն 
դժվար է թվում:

Ամբարիշտ լամանացիների հալածանքների ու 
հարձակումների պատճառով Ամմոնը Անթի-Նե-
փի-Լեքիներին առաջնորդեց Զարահեմլա —Նե-
փիացիների քաղաքը—որտեղ նեփիացիները 
խոստացան պաշտպանել նրանց իրենց թշնամի-
ներից: Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի 
ձեզ շրջապատողներին օգնեք պահելու Տիրոջ հետ 
կապած իրենց ուխտերը:

Զարահեմլայում Անթի-Նեփի-Լեքիներին նեփիա-
ցիները կոչեցին Ամմոնի ժողովուրդ: Կարդացեք 
Ալմա 27.27–30, ուշադրություն դարձնելով, թե 
Ամմոնի ժողովուրդը ինչով էր հայտնի: Նշեք 
այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք 
ուսուցանում են հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ 
մենք լիովին դարձի ենք գալիս դեպի Տերը, 
մենք պահում ենք Նրա հետ կապած մեր 
ուխտերը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին 

կամ երկուսին էլ.

 ա. Ինչպիսի՞ փորձառություններ դուք ունեցաք, երբ դժվար 
էր Տիրոջ հետ կապած ուխտերը պահել, սակայն դուք այ-
նուամենայնիվ պահեցիք դրանք:

 բ. Ո՞վ է ձեզ համար օրինակ ծառայում` Տիրոջ հետ կապած 
իր ուխտերին հավատարիմ և ճշմարիտ մնալու համար: Ինչ-
պե՞ս է այդ անձը իր հավատարմությունը ցույց տվել այդ 
ուխտերի հանդեպ:

Ալմա 28
Նեփիացիները մեծ ճակատամարտում պարտության 
են մատնում լամանացիներին

 4. Պատկերացրեք, որ դուք մի լրագրող եք, ով լուսա-
բանում է Ալմա 28-ի իրադարձությունները: Կարդացեք 

Ալմա 28.1–6, 11–14 և սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-
թյան ձեր օրագրում գրեք կարճ պարբերություն, որն ամփո-
փում է կատարվածը: Հետևյալ հարցերը ներառեք ձեր 
պարբերության մեջ:

 ա. Ինչպիսի՞ գին վճարեցին նեփիացիները` օգնելու համար 
Ամմոնի ժողովրդին պահելու իրենց ուխտերը: (Տես Ալմա 
28.1–3:)

 բ. Ինչպիսի՞ ազդեցություն ունեցավ այդ կոտորածը նեփիա-
ցիների վրա: (Տես Ալմա 28.4–6:)

 գ. Ինչո՞ւ էին որոշ մարդիկ վախենում, երբ նրանց սիրելի-
ները մահանում էին այն ժամանակ, երբ ուրիշները ցնծում 
էին և հրճվում լույսով: (Տես Ալմա 28.11–12:) 

Գրեք այն հիմնական միտքը` ամփոփելով, թե ինչ 
եք սովորել Ալմա 28.11–12:   
 

Ալմա 28-ում ուսուցանված սկզբունքներից մեկն 
այն է, որ.Երբ մենք ունենք հավատք Հիսուս 
Քրիստոսի և Նրա խոստումների հանդեպ, 
մենք կարող ենք ունենալ հույս և ուրախու-
թյուն չնայած մահին:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ե՞րբ եք ականատես եղել նրան, որ ինչ-որ մեկը Հիսուս 
Քրիստոսի հավատքի շնորհիվ իր սեփական մահը կամ սի-
րելիի մահը դիմավորել է հույսով:

 բ. Ինչպե՞ս կբացատրեիք մահը ինչ-որ մեկին, որպեսզի այն 
օգներ այդ մարդուն սիրելիի մահից հետո ապրել հույսով:

Բացահայտեք Մորմոնի երեք «Եվ այսպիսով, 
մենք տեսնում ենք» արտահայտությունները Ալմա 
28.13–14-ում: Դուք դա կարող եք նշել ձեր սուրբ 
գրություններում: Ո՞ր կետերի վրա է Մորմոնը 
կենտրոնանում, երբ նա եզրափակում է լամանա-
ցիների մոտ Մոսիայի որդիների միսիայի պատ-
մությունը: Խորհեք այն մասին, թե ինչու են այդ 
ճշմարտությունները կարևոր ձեզ համար:

Ալմա 29
Ալման հրճվում է Աստծուն հոգիներ բերելու գործով
Արդյո՞ք երբևէ երազել եք զորություն ունենալու 
մասին, որպեսզի միանշանակորեն որոշ բարի գոր-
ծեր անեք, կամ դադարեցնեք աշխարհում տիրող 
սարսափելի չարը: Ալմա 29 գլուխը պարունակում է 
Ալմայի ցանկությունը լինելու գործիք Տիրոջ ձեռքե-
րում: Ուսումնասիրեք Ալմա 29.1–3 և ուշադրություն 
դարձրեք Ալմայի սրտի ցանկության վրա:
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Հիշելով, թե ինչ էր պատահել Ալմայի հետ երիտա-
սարդ ժամանակ, մտածեք, թե ինչու ալման ուներ 
այդպիսի իղձ: Ալմա 29.3 ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչու էր, նրա կարծիքով, նա մեղանչում իր 
իղձում: Կարդացեք Ալմա 29.4–5 և տեսեք, թե 
Աստված ինչ է տալիս նրանց, ովքեր ունեն ար-
դար ցանկություններ:

Ուսումնասիրեք Ալմա 29.10, 14–16 և նշեք այն 
մրցանակը, որն Ալման ստացավ Քրիստոսին 
հոգիներ բերելուց: Կարող եք այդ հատվածնե-
րում նշել ուրախություն բառը, երբ ամեն անգամ 
Ալման ասում է այն:

Ալմա 29-ում ուսուցանած սկզբունքներից մեկն այս 
է.Մենք ուրախություն կզգանք ամեն անգամ 
օգնելով ուրիշներին ապաշխարել և գալ դեպի 
Հիսուս Քրիստոսը: Ինչպիսի՞ փորձառություններ 
եք ունեցել, որոնք ուրախություն են պարգևել ձեզ` 
օգնելով ուրիշներին գալ դեպի Քրիստոսը:

Մի պահ խորհեք այն եղանակների մասին, 
որոնք կարող են օգնել հետևյալ խմբերի անձանց 
կատարել անհրաժեշտ փոփոխությունը իրենց 
կյանքում և գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը. (ա) ձեր 
ընկերները, (բ) ձեր ընտանիքի անդամները, և 
(գ) նրանց, որոնց դուք դեռ չեք ճանաչում: Փնտրեք 

Հոգու առաջնորդությունը` ուրիշներին դեպի Հիսուս 
Քրիստոսը բերելու հնարավորություններ ունենալու 
համար:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 25–29 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 18. ՕՐ 2

Ալմա 30
Նախաբան

Լամանացիների հետ մեծ ճակատամարտից հետո 
Զարահեմլայի երկրում խաղաղություն հաստատ-
վեց: Խաղաղության ժամանակահատվածի ընթաց-
քում Կորիհոր անունով մի մարդ ուսուցանում էր, 
որ չկա Քրիստոս: Նրա սուտ ուսմունքները նրան 
հավատացողներին ստիպեցին մեղք գործել: Նա 
խոսեց Եկեղեցու ղեկավարների դեմ, ասելով, որ 
նրանք սովորեցնում են «հիմար ավանդույթներ» 
(Ալմա 30.27): Կորիհորը բերվում է Ալմայի առաջ, 
ով ուսուցանեց նրան, որ բոլոր բաները վկայում են 
Քրիստոսի մասին: Ի վերջո, Կորիհորը խոստովա-
նում է, որ իր գործողությունները առաջնորդվում 
էին դևի կողմից: 

Ալմա 30.1–29
Կորիհորը`հակաքրիստոսը, աղավաղում է Քրիստոսի 
վարդապետությունը
Պատկերացրեք, որ ինչ-որ մեկը ուտելիք է պատ-
րաստել ձեզ համար: Այն լավ տեսք ունի և բուրում 
է համեղ, սակայն, երբ դուք ուտում եք այն, դուք 
ուժեղ հիվանդանում եք: Մի պահ մտածեք, թե ինչ-
պես կարող են սուտ ուսմունքները նմանեցվել այն 
ուտելիքին, որը համեղ է երևում, սակայն գաղտնի 
կերպով այն թունավորված է:

Նախկինում դուք ուսումնասիրել եք Սերեմ (տես 
Հակոբ 7) և Նեոր (տես Ալմա 1) անուններով 
հակաքրիստոսների մասին: Հիշեք, որ հակաք-
րիստոսի սահմանումներից մեկն է. «Ամեն ոք, 
ով բացահայտորեն կամ ծածուկ ընդդիմանում 
է Քրիստոսին, կամ այն ամենը, որ ավետա-
րանի և փրկության ճշմարիտ ծրագրի կեղծ 
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արտահայտումն է» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, 
«հակաքրիստոս» scriptures.lds.org):

Կորիհորը սկսում է քարոզել նեփիացիների մեջ: 
Կարդացեք Ալմա 30.6, 12 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն արտահայտություններին, որոնք ցույց են 
տալիս, որ Կորիհորը հակաքրիստոս էր:

Կարդացեք Ալմա 30.12–18 և համեմատեք Կորի-
հորի կեղծ ուսմունքները իրենց հետևանքների հետ:

Հակաքրիստոսի`Կորիհորի 
մի քանի կեղծ ուսմունքներ

Կեղծ ուսմունքների հնա-
րավոր մեկնաբանություն-
ներն ու հետևանքները

 ___ 1.  Ալմա 30.13–14  Ա. Քանի դեռ դուք 
չունեք կրոնական 
ճշմարտությունների 
ֆիզիկական ապացույցը, 
դուք չպետք է հավատաք 
Հիսուս Քրիստոսին կամ 
Նրա ավետարանին: 
Չկա այնպիսի բան, 
ինչպիսին Սուրբ Հոգու 
միջոցով անձնական 
հայտնություն ստանալը:

 ___ 2.   Ալմա 30.15  Բ. Չկա այնպիս բան, 
ինչպիսին մեղքն է: Չկա 
ընդհանուր չափանիշ 
ճշտի ու սխալի մասին:

 ___ 3.  Ալմա 30.16  Գ. Մարդիկ միայն 
իրենց անձնական 
ջանքերի շնորհիվ են 
բարգավաճում: Կարիք 
չկա, որ Աստված օգնի 
մարդուն իր գործերում:

 ___ 4.   Ալմա 30.17  
(«ամեն մարդ  
ընթանում էր . . .»)

 Դ. Մարգարեների և 
սուրբ գրությունների 
խոսքերը ճշմարիտ չեն, 
այնպես որ դուք չպետք 
է հավատաք նրանց 
մարգարեություններին:

 ___ 5.   Ալմա 30.17  
(«ինչ-որ մարդ  
արել է . . .»)

 Ե. Չկա մեղքերից 
թողություն: Կարիք չկա 
Քավության միջոցով 
օգնելու, քանի որ 
Քավություն գոյություն 
չունի:

 ___ 6.   Ալմա 30.18  Զ. Մահից հետո կյանք 
չկա, այնպես որ կարիք 
չկա անհանգստանալու 
կյանքից հետո 
դատաստանի մասին:

(Այս համընկնող վարժության պատասխանները 
կարող եք գտնել այս դասի վերջում:)

Ալմա 30.18 ուսուցանում է հետևյալ սկզբունքը. 
Սատանան կեղծ վարդապետություններ է 
օգտագործում, որպեսզի գայթակղի մեզ մեղք 
գործելու:

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքեր, Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումի Նախագահ.

«Մեր վարքագիծը ամբողջովին չի 
վերահսկվում բնական ազդակների 
կողմից: Վարքագիծը նաև սկսվում է 
համոզմունքից:

Համոզմունքները ծնվում են փիլիսո-
փայություններից կամ վարդապետություններից: 
Վարդապետությունները կարող են լինել հոգևոր 
կամ աշխարհիկ, առողջ կամ կործանարար, ճշմա-
րիտ կամ կեղծ: . . .

Ճշմարիտ վարդապետությունը, եթե հասկացվում 
է, փոխում է մտածելակերպը և վարքը » (“Little 
Children,” Ensign, Nov. 1986, 17):

 1. Համընկնող վարժության աղյուսակի մեջ ընտրեք 
Կորիհորի թվարկած կեղծ ուսմունքներից: Սուրբ գրու-

թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե որոնք 
են ճշմարիտ վարդապետությունները և գրեք, թե ինչպես են 
այդ վարդապետությունները ազդում ձեր վերաբերմունքի և 
վարքագծի վրա:

Զարահեմլայի երկրում իր հաջողությունից հետո 
Կորիհորը գնաց Երսոնի երկիրը` Ամմոնի ժողովր-
դին այս բաները քարոզելու համար: Կարդացեք 
Ալմա 30.19–20 և պարզեք, թե արդյոք նրանք 
ընդունեցին նրա կեղծ ուսմունքները:

Ամմոնի ժողովուրդը «ավելի իմաստուն էին, քան 
նեփիացիներից շատերը» և «եղավ այնպես, որ նա 
դուրս տարվեր երկրից» (Ալմա 30.20–21): Ելնելով 
այն ամենից, ինչ սովորել եք Ամմոնի ժողովրդի 
մասին, ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանք չէին հավա-
տում Կորիհորի կեղծ ուսմունքներին:

Ալմա 30.21–29-ում ասվում է, թե ինչպես Կորիհորը 
այնուհետև գնաց Գեդեոնի երկիրը «և այստեղ նա 
չունեցավ մեծ հաջողություն» (Ալմա 30.21): Եկեղեցու 
հանդեպ Կորիհորի որոշ փաստարկներ կարող եք 
տեսնել Ալմա 30.24, 27-ի նրա ուսմունքներում, որոն-
ցից երկուսն են. (1) նրանք, ովքեր հավատում են 
Աստծուն, ճորտության մեջ են և (2) կրոնը ազատու-
թյունը հեռու է տանում: Այդ փաստարկներն այժմ էլ 
կիրառվում են կրոնի հակառակորդների կողմից:

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ. 
Այրինգը ուսուցանել է, որ Աստծո հանդեպ մեր 
հավատը տալիս է մեզ ազատություն. «Կորիհորը 
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վիճում էր, ինչպես որ ի սկզբանե տղամարդիկ 
և կանայք սխալմամբ վիճաբանել են, որ Աստծո 
ծառաներից խորհուրդ հարցնելով հրաժարվում 
էին Աստծո տված իրավունքի անկախությունից: 
Սակայն փաստարկը սխալ է, քանի որ այն սխալ է 
մեկնաբանում իրականությունը: Երբ մենք մերժում 
ենք Աստծուց եկող խորհուրդը, մենք չենք ընտ-
րում լինելու անկախ դրսի ազդեցությունից: Մենք 
ընտրում ենք այլ ազդեցություն: Մենք մերժում 
ենք կատարյալ սիրող, ամենազորեղ, ամենա-
գետ Երկնային Հոր պաշտպանությունը, ում ողջ 
նպատակն է, այնպես ինչպես Նրա Սիրելի Որ-
դու, մեզ տալ հավերժական կյանք, տալ մեզ այն 
ամենն, ինչ Նա ունի և կրկին մեզ տանի տուն մեր 
ընտանիքներով`Իր սիրո գիրկը: Մերժելով Նրա 
խորհուրդը մենք ընտրում ենք այլ զորություն, որի 
նպատակն է մեզ թշվառ դարձնելը և որի շարժա-
ռիթը ատելությունն է: Որպես Աստծո ընծա մենք 
ունենք բարոյական ազատ կամք: Բացի ազատ լի-
նելու իրավունքից անքակտելի իրավունք է ներկա-
յացնել մեզ այն դերում, որի լիազորությունից մենք 
ընտրում ենք»: (“Finding Safety in Counsel,” Ensign, 
May 1997, 25):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն,ինչ դուք խորհուրդ կտայիք անձին 

անելու, որպեսզի պաշտպանի իրեն այնպիսի սուտ վարդա-
պետություններից, որոնք ուսուցանվել էին Կորիհորի կողմից:

Ալմա 30.30–60
Կորիհորը Ալմայից նշան է պահանջում և Աստծո 
զորությամբ զարկվում համրությամբ 
Ի վերջո Կորիհորը բերվեց Ալմայի առաջ: Կար-
դացեք Ալմա 30.30–31 և ուշադրություն դարձրեք 
այն մեղադրանքին, որը Կորիհորը արեց Ալմայի և 
Եկեղեցու այլ ղեկավարների հասցեին: «Ժողովրդի 
աշխատանքի միջոցով հագենալու համար» արտա-
հայտությունը նշանակում է, որ Ալման և ուրիշները 
հարստանում էին Եկեղեցում իրենց ծառայության 
համար: Մտածեք հետևյալ հարցերի պատասխան-
ների վերաբերյալ.

• Ձեր Եկեղեցու ղեկավարների հետ կապված 
ձեր անձնական փորձից ելնելով, ինչո՞ւ են այդ 
մեղադրանքները կեղծ:

• Եթե դուք լինեիք Ալման, ինչպե՞ս 
կպատասխանեիք Կորիհորի մեղադրանքներին:

Կարդացեք Ալմա 30.32–35 և բացահայտեք Կո-
րիհորին ուղված Ալմայի պատասխանը: Մտա-
ծեք, թե ինչպես եք տեսել Ալմայի պատասխանի 
ճշմարտացիությունը այն մարդկանց կյանքում, 
ովքեր առաջնորդել են ձեր ծուխը կամ ճյուղը կամ 
այլ Եկեղեցու անդամների կյանքում, ում դուք 
վստահում եք:

Հնարավորության դեպքում, թող մի ընկեր կամ 
ընտանիքի որևէ անդամ ձեր հետ կարդա Ալմա 
30.37–45: Ձեզանից մեկը թող կարդա Ալմայի խոս-
քերը, իսկ մյուսը Կորիհորի խոսքերը: Երբ երկուսդ 
էլ կարդաք, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ Ալման 
նշեց որպես Աստծո գոյության ապացույց: (Եթե 
հնարավորություն չկա կարդալ երկուսով, կարդա-
լիս պատկերացրեք, որ խոսակցությունը գնում է 
երկու տարբեր մարդկանց միջև:)

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում կատարեք հետևյալ հանձնարարությունը.

 ա. Գրեք, թե Ալմայի մեջբերած ապացույցներից որ մեկն է 
հատկապես Աստծո գոյության զորեղ ապացույց ձեզ համար 
և ինչու է դա Նրա գոյության զորեղ ապացույց:

 բ. Գրի առեք առնվազն երեք այլ ապացույց ձեր կյանքից, 
որոնք «մատնանշում են, որ կա Աստված» (Ալմա 30.44) և 
նշեք, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ինչպես են ամրապնդել 
Աստծո հանդեպ ձեր հավատքը:

Ձեր ուսումնասիրած հատվածներում գտնվող 
վարդապետություններից մեկն է. Բոլոր բաները 
վկայում են Աստծո մասին, որպես Գերագույն 
Ստեղծողի: Մտածեք, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր 
հավատքի հետ, երբ դուք ընտրում եք հետևել և 
հիշել այս ապացույցներն ու վկայությունները:

Նկատեք, թե ինչ արեց մարգարե Ալման Կորիհորի 
հետ զրույցի ժամանակ. նա ուղղեց սխալ ուսմունք-
ները (տես Ալմա 30.32–35), նա վկայեց ճշմար-
տության մասին (տես Ալմա 30.37–39), նա դրեց 
ապացույցի ծանրությունը Կորիհորի վրա (տես 
Ալմա 30.40–42), և նա տվեց Աստծո գոյության ապա-
ցույցը (տես Ալմա 30.44): Ի՞նչ կարող եք սովորել 
Ալմայի օրինակից այն մասին, թե ինչպես վարվել 
նրանց հետ, ովքեր վիճում են ճշմարտության դեմ:

Երբեմն միակ պաշտպանությունը, որ 
ունենք մեր հավատքը գրոհողների 
դեմ` ճշմարտության մասին մեր 
վկայությամբ կիսվելն է: Ոչ մի ամոթ 
բան չկա դրանում.—Ալման, Աստծո 
մարգարեն, կիրառեց այդ մոտեցումը 

Կորիհորի դեմ: Տասներկու Առաքյալներից Երեց 
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը բացատրել է. «Կորիհորի 
փաստարկները հնչում են շատ արդիական 
ժամանակակից ընթերցողին, սակայն Ալման 
օգտագործեց հավերժական և վերջնական անհեր-
քելի զենքը պատասխանի փոխարեն`—անձնա-
կան վկայության զորությունը» (Christ and the New 
Covenant [1997], 121):

Չնայած բազմաթիվ ապացույցներին կամ նշան-
ներին, որոնցով Ալման կիսվեց Կորիհորի հետ, 
ապացուցելու համար Աստծո գոյությունը, Կո-
րիհորը պահանջեց մեկ այլ նշան և զարկվեց 
համրությամբ (Տես Ալմա 30.45–50): Կարդացեք 
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Ալմա 30.51–53, ուշադրություն դարձնելով նրան, 
թե ինչու Կորիհորն ասաց, որ նա ուսոցանել է 
այն, ինչը նա արել է:

Երբ Կորիհորն այլևս չէր կարողանում ուսուցանել 
կեղծ վարդապետություններ, նա ընդունեց, որ նա 
իր սուտ մտքերն ուսուցանել է, «որովհետև դրանք 
հաճելի էին մարմնական մտածողության համար» 
(Ալմա 30.53): «Մարմնական մտածողություն» ասելով 
հասկանում ենք կենտրոնացած լինել աշխարհիկ 
հաճույքների վրա կամ բավարարել մարմնական 
կրքերը: Նրանք, ովքեր հավատացին Կորիհորի 
ուսմունքներին, մտածեցին, որ կարող էին տրվել 
մարմնական հաճույքներին և նյութական բաներին, 
որոնց համար հետևանքներ չէին լինի: Այդ մտքերը 
բերեցին մեղսակից կյանքի (տես Ալմա 30.18):

Ալմա 30.54–59 –ում ասվում է, որ Կորիհորը դուրս 
գցվեց, շրջում էր տնից տուն, մուրալով սնունդ 
մինչև որ նա մեռավ: Կարդացեք Ալմա 30.60 և 
ուշադրություն դարձրեք այն կարևոր ճշմարտու-
թյանը, թե, ի վերջո, ինչ է պատահում Սատանայի 
հետևորդներին: Հետևյալ արտահայտությունը նշեք 
ձեր սուրբ գրություններում. «Վերջին օրում Սա-
տանան չի աջակցի իր զավակներին [իրեն 
հետևողներին]» (այս հատվածում, զավակներ 
բառը նշանակում է հետևորդներ:)

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է Ալմա 30.60 հատվածում ձեր նշած ճշմարտու-
թյունը արտահայտվել Կորիհորի կյանքում:

 բ. Համեմատեք Ալմա 30.60հատվածը Ալմա 36.3 հատվածի 
հետ: Ի՞նչ ապացույց եք տեսել ձեր կամ ուրիշների կյանքում, 
որը ցույց է տալիս, որ Աստված կշարունակի օգնել նրանց, 
ովքեր ձգտում են հետևել Նրա պատվիրաններին:

Կրկնեք այսօրվա ճշմարիտ սկզբունքներն ու վար-
դապետությունները: Մտածեք, թե ինչպես կարող 
եք խուսափել կեղծ ուսմունքների խաբկանքից, 
ինչպես օրինակ Կորիհորինն էր:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 30 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Համընկնող վարժության պատասխանները. (1) Դ, 
(2) Ա, (3) Ե, (4) Գ, (5) Բ, (6) Զ:

ՄԱՍ 18. ՕՐ 3

Ալմա 31
Նախաբան

Ալման իմանում է, որ նեփիացիների այլախոհ-
ներից մի խումբ, ովքեր կոչվում էին զորամացի-
ներ, շեղվել էին ավետարանի ճշմարտությունից: 
Ամբարշտության այդ տխուր լուրն ստանալուն 
պես Ալման այլոց վերցնելով իր հետ գնաց ուսու-
ցանելու զորամացիներին Աստծո խոսքը: Նրանք 
ականատես են լինում կեղծ երկրպագության 
ծառայություններին և զորամացիների հպար-
տությանը: Ալման ջերմեռանդորեն աղոթում է, 
որպեսզի ինքն ու իր ուղեկիցները մխիթարություն 
և հաջողություն ունենան զորամացիներին դեպի 
Տերը ետ բերելու համար:

Ալմա 31.1–7
Ալման և իր ուղեկիցները քարոզում են Աստծո խոսքը 
ուխտադուրժ զորամացիներին
Պատկերացրեք, որ դուք ունեք ընկեր կամ ընտա-
նիքի անդամ, ով շեղվել է ավետարանից կամ ավե-
տարանով լիարժեք չի ապրում: Մտածեք հետևյալ 
հարցերի պատասխանների մասին.

• Ի՞նչ կարող եք անել օգնելու համար այդ մարդուն 
հետ գալ Եկեղեցի և պահել պատվիրանները:

• Ո՞ւմ կարող եք դիմել այդ մարդու խնդիրների և 
թյուրըմբռնման լուծման համար:

Այս դասը ընդգծում է, թե ինչպես են Ալման և ուրիշ-
ները փորձում օգնել մի խումբ մարդկանց, ովքեր 
հեռացել էին ավետարանի ճշմարտություններից: 
Կարդացեք Ալմա 31.1–2: Ի՞նչ զգաց Ալման, երբ լսեց, 
թե ինչ էին անում զորամացիները:   
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Կարդացեք Ալմա 31.3–4 և բացահայտեք, թե ինչո՞ւ 
նեփիացիները վախեցան զորամացիների արարք-
ների պատճառով:

Մտածելով այն մասին, ինչ սովորել եք Մորմոնի 
Գրքի ուսումնասիրության ժամանակ, ձեր կարծի-
քով, ի՞նչը կօգներ զորամացիներին ապաշխարել 
և վերադառնալ դեպի ավետարանի ճշմարտու-
թյունը: Կարդացեք Ալմա 31.5 և բացահայտեք, 
թե Ալմայի կարծիքով, ինչը ամենարդյունավետը 
կլիներ զորամացիներին հետ բերելու համար:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչու է Աստծո 

խոսքը ամենազորեղը մարդկանց փոխելու համար, քան ուժ 
կամ այլ բան կիրառելը:

Խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նա-
խագահ Բոյդ Ք. Փաքերի հետյալ հայտարարության 
մասին` Աստծո խոսքի զորության վերաբերյալ.

«Ճշմարիտ վարդապետությունը, եթե հասկացվում 
է, փոխում է մտածելակերպը և վարքը:

Ավետարանի վարդապետությունների 
ուսումնասիրությունը ավելի արագ 
կբարելավի վարքը, քան վարքի ուսում-
նասիրությունը կփոխի վարքը: Անար-
ժան պահվածքի մտահոգությունը 
կարող է հանգեցնել անարժան վարքի: 

Դա է պատճառը, որ մենք այդպես ուժով ձգտում 
ենք ուսումնասիրել ավետարանի վարդապետու-
թյունները» (“Little Children,” Ensign, Nov. 1986, 17):

Ըստ Ալմա 31.5 և Նախագահ Փաքերի հայտա-
րարության հիման վրա, ավարտեք հետևյալ 
սկզբունքը. Աստծո խոսքն ուսումնասիրելը ինձ 
կառաջնորդի  
 :

Բոլոր մյուս հնարավոր տարբերակներից բացի, 
վերոնշյալ սկզբունքը կարող եք ավարտել հե-
տևյալ կերպ. Աստծո խոսքն ուսումնասիրելիս այն 
ինձ կառաջնորդի անելու այն, ինչը ճիշտ է:

 2. Խորհեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր փորձի և Աստծո խոսքի մասինը: Գրեք այն մասին, 

երբ Աստծո խոսքն առաջնորդել է ձեզ, ձեր ընտանիքին կամ 
ընկերոջը անելու այն, ինչը ճիշտ է:

Ալմա 31.8–23
Զորամացիներն աղոթում ու երկրպագում էին կեղծ ձևով
Ալման և յոթ հոգի գնում են Աստծո խոսքը քարո-
զելու զորամացիներին: Երբ նրանք ժամանեցին, 
նրանք զորամացիներին տեսան երկրպագելիս 

զարմանալի ձևով: Ի՞նչ եք մտածում երկրպագել 
բառը լսելիս:

Երկրպագությունը նշանակում է, թե ինչպես ենք 
մենք Աստծուն ցույց տալիս մեր սերը, ակնածանքը 
և նվիրվածությունը: Այնուամենայնիվ, իսկական 
երկրպագությունը ներառում է նաև սիրտը: Կար-
դացեք Ալմա 31.8–11 և բացահայտեք և նշեք այն 
բառերն ու արտահայտությունները, որոնք նկա-
րագրում են զորամացիների երկրպագությունը:

Օգտակար կլինի իմանալ, որ «եկեղեցու ծիսա-
կատարությունները» (Ալմա 31.10) կապված են 
«արարողությունների» հետ, ինչպես օրինակ այդ 
ժամանակ զոհաբերություն էր պահանջվում 
Մովսեսի օրենքի համաձայն կամ մեր օրերի 
հաղորդությունը: Կարող եք Ալմա 31.10-ում նշել 
պատճառներից մեկը, թե ինչու մենք ամեն օր 
պետք է աղոթենք և երկրպագություն անենք:

Կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրու-
թյունների Ալմա 31.9–11 հատվածների կողքին. 
Աղոթելու և պատվիրանները պահելու մեր 
ամենօրյա ջանքերը ուժեղացնում են մեզ 
գայթակղությունների դեմ:

Որպես Յոթանասունական իր ծառայության 
ժամանակ Երեց Ռուլոն Ջ. Քրավենը կարևորել 
է ամենօրյա անձնական երկրպագությունը, որ-
պես պաշտպանություն գայթակղությունների և 
սխալների դեմ. «Անցած տարիների ընթացքում 
ժամանակ առ ժամանակ ես Եղբայրների կողմից 
առաջադրանք էի ստանում հանդիպել Եկեղեցու 
ապաշխարող անդամների հետ և հարցազրույց 
վարել նրանց տաճարային օրհնությունների 
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վերականգնման շուրջ: Դա միշտ եղել է հոգևոր 
փորձառություն, վերականգնելու այդ հիանալի 
մարդկանց օրհնությունները, ովքեր ապաշ-
խարել էին: Նրանցից ոմանց ես հարցնում էի. 
«Ի՞նչ էր պատահել ձեր կյանքում, որ դուք ժա-
մանակավորապես կորցրել էիք Եկեղեցում ձեր 
անդամությունը»: Արցունքն աչքերին նրանք պա-
տասխանում էին. «Ես չէի ենթարկվել ավետարանի 
հիմնական սկզբունքներին` աղեթել, հաճախել 
եկեղեցի կանոնավոր կերպով, ծառայել եկեղեցում 
և ուսումնասիրել ավետարանը: Այնուհետև ես 
տրվեցի գայթակղություններին և կորցրեցի Սուրբ 
Հոգու առաջնորդությունը» (“Temptation,” Ensign, 
May 1996, 76):

Ինչպե՞ս է Երեց Քրավենի մեջբերումը հաստատում 
Ալմա 31.9–11-ում տեղ գտած ճշմարտությունը:

Կարդացեք Ալմա 31.12–23 և պատկերացրեք, թե 
ինչ կզգայիք, եթե լսեիք զորամացիներին իրենց 
աշտարակի մոտ աղոթելիս: Մտածեք հետևյալ 
հարցերի պատասխանների մասին.

• Ի՞նչ մտահոգություն կունենայիք, եթե ինչ-որ 
մեկին լսեքի նման ձևով աղոթելիս:

• Որո՞նք էին այն մի քանի կեղծ վարդապետու-
թյունները, որոնք զորամացիները արտասանում 
էին իրենց աղոթքում:

• Ինչպիսի՞ն էր այլ մարդկանց հանդեպ նրանց 
վերաբերմունքը: (Նկատեք, թե քանի անգամ են 
մենք և մեզ բառերը հանդիպում զորամացիների 
աղոթքի մեջ:)

Այն բանից հետո, երբ յուրաքանչյուրը կրկնեում 
էր այդ նույն աղոթքը, «նրանք վերադառնում էին 
իրենց տները՝ այլևս երբեք չխոսելով կրկին իրենց 
Աստծո մասին, մինչև սուրբ հարթակի մոտ իրենց 
կրկին ի մի հավաքվելը՝ վեր հղելու գոհություն 
իրենց ձևով» (Ալմա 31.23):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Որո՞նք են շաբաթական միայն մեկ անգամ երկրպագելու, 
աղոթելու և Աստծո մասին խոսելու վտանգները:

 բ. Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնցով մենք կա-
րող ենք ամբողջ շաբաթվա ընթացքում երկրպագել Աստծուն:

Երկրպագելու ժամանակ մեր վերաբերմունքը 
նույնպես կարևոր է: Կարդացեք Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլիս Հ. Օուքսի 
հետևյալ արտահայտությունն այն մասին, թե 
ինչպես է մեր վերաբերմունքն ազդում երկրպա-
գության վրա.

«Երկրպագությունը հաճախ գործողություն է 
պահանջում, սակայն ճշմարիտ երկրպագությունը 
ներառում է մտքի որոշակի վերաբերմունք:

«Երկրպագության հանդեպ վերաբեր-
մունքը առաջացնում է հավատարմու-
թյան, պաշտամունքի ու ակնածանքի 
խորը զգացումներ: Երկրպագությունն 
իր մեջ ներառում է հավատարմության 
վիճակում գտնվող սեր ու ակնածանք, 

որոնք մեր հոգիներն ավելի են մոտեցնում Աստ-
ծուն» (Pure in Heart [1988], 125):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե որքան լավ եք կատարում ձեր 

երկրպագությունը, այդ թվում ձեր վերաբերմունքը հետևյալ 
կատեգորիաներին. (ա) անձնական ամենօրյա աղոթք, (բ) ան-
հատական սուրբ գրությունների ամենօրյա ուսումնասիրու-
թյուն, (գ) պատվիրաններին հնազանդվել և (դ) ամեն շաբաթ 
եկեղեցու ժողովներին հաճախել և հաղորդություն ընդունել: 
Նպատակ դրեք լավացնել ձեր անձնական, ամենօրյա երկր-
պագությունը: Կարող եք նաև ձեր նպատակով կիսվել ծնող-
ների, ընկերոջ հետ, որպեսզի նրանք խրախուսեն ձեզ գալիք 
շաբաթների համար:

Ալմա 31.24–38
Ալման աղոթում է միսիոներների զորության և 
հաջողության համար ` զորամացիներին դեպի Տերը 
ետ բերելում
Զորամացիների ուխտադուրժ երկրպագությունը 
տեսնելուց հետո Ալման աղոթում է Տիրոջը: Կար-
դացեք Ալմա 31.30–35 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչպես էր տարբերվում Ալմայի աղոթքը զորա-
մացիների աղոթքից:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչ եք սովորել աղոթքի մասին` 

համեմատելով Ալմայի աղոթքը զորամացիների աղոթքի հետ: 
Նաև գրեք, թե ինչպես կարող է ճշմարիտ աղոթքի Ալմայի 
օրինակը ազդել ձեր անձնական աղոթքների վրա:

Կարդացեք Ալմա 31.36–38 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն օրհնություններին, որոնք Ալման և իր 
ուղեկիցները ստացան, երբ նրանք ստացան 
քահանայության օրհնությունները և քարոզեցին 
ավետարանը: Նկատեք, որ «նա դրեց իր ձեռքերը 
բոլոր նրանց վրա, ովքեր իր հետ էին» (Ալմա 30.36) 
արտահայտությունը վերաբերվում է ձեռնադրելուն:

Ալմայի և նրա զուգընկերների փորձառությունն 
ուսուցանում է հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք 
հավատքով ենք աղոթում ու գործում, մենք 
մեր փորձություններում կստանանք աստվա-
ծային օգնություն:
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Իր աղոթքից հետո Ալման և իր ուղեկիցները ցույց 
տվեցին իրենց հավատքը, գնալով աշխատելու և 
վստահելով Տիրոջը, որ Նա կապահովի իրենց, երբ 
նրանք ծառայում են Նրան և Նրա զավակներին: 
Ուղիներ փնտրեք հավատքով աղոթելու Ալմայի 
օրինակին հետևելու համար:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 31 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 18. ՕՐ 4

Ալմա 32
Նախաբան

Զորամացիների ուրացող երկրպագությունը տես-
նելուց հետո Ալման և նրա ուղեկիցները քարոզե-
ցին նրանց Աստծո խոսքը: Նրանք հաջողություն 
ունեցան այն աղքատների մոտ, ովքեր դուրս էին 
գցվել զորամացիների ժողովարաններից: Կիրա-
ռելով սերմը սերմանելու և խնամելու ալյաբանու-
թյունը, Ալման նրանց ուսուցանեց, թե ինչ պետք է 
անեին, որպեսզի ստանային և սնուցեին Աստծո 
խոսքը հավատքով: Ալման հրավիրել է նրանց (և 
մեզ) փորձելու խոսքից և սնուցելու իրենց հա-
վատքն ու վկայությունն ամեն օր:

Ալմա 32.1–16
Ալման ուսուցանում է այն զորամացիներին, ովքեր 
խոնարհեցվել էին իրենց աղքատության պատճառով

 1. Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերը ձեզ հարցնում է, թե 
ինչպես կարող է մարդն իմանալ, որ Եկեղեցին ճշմա-

րիտ է: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում 
գրեք ձեր պատասխանն այն մասին, թե ինչպես ձեռք բերել 
վկայություն: Այնուհետև գրեք Ինչպես ստանալ և ամրապնդել 
վկայությունը ձեր օրագրի հաջորդ տողում: Ալմա 32 ուսումնա-
սիրելիս ցուցակ կազմեք այս վերնագրի տակ այն մասին, թե 
ինչ եք բացահայտել վկայություն ստանալու և ամրապնդելու 
վերաբերյալ: Դասի ընթացքում դուք կշարունակեք ավելացնել 
այդ ցուցակին, այդ պատճառով լավ կլինի լրացուցիչ տողեր 
բաց թողնել սուրբ գրությունների ուսումնասիրության առաջին 
հանձնարարության և 2-րդ հանձնարարության միջև:

Նախորդ դասին (Ալմա 31) դուք կարդացիք այն 
մասին, թե ինչպես Ալման և նրա եղբայրները ակա-
նատես եղան զորամացիների` մի խումբ նեփիացի-
ների կեղծ երկրպագությանը, ովքեր հեռացել էին 
ճշմարտությունից: Հավատքի մասին Ալմայի աղոթ-
քից հետո նա և նրա եղբայրները սկսեցին քարոզել 
ավետարանը այդ մարդկանց մեջ: Կարդացեք Ալմա 
32.1–3 և ուշադրություն դարձրեք, թե զորամացի-
ների որ խումբն էր հետաքրքրություն ցուցաբերում 
միսիոներների ուղերձի նկատմամբ:

Կարդացեք Ալմա 32.4–6 և բացահայտեք, թե ինչ-
պես էր աղքատությունը հանդիսանում օրհնություն:

Այս հատվածներում նկարագրվող մեկ սկզբունքն 
այն է, որ. Խոնարհությունը նախապատրաս-
տում է մեզ ստանալու Աստծո խոսքը: Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք լինել խոնարհ բառակապակցությունը 
«Ինչպես ստանալ և ամրապնդել վկայությունը» 
վերնագրի տակ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչու է վկայությունը 

ստանալու և ամրապնդելու համար խոնարհությունը կարևոր:

Կարդացեք Ալմա 32.13–16, փնտրելով տարբեր 
եղանակներ, որոնցով մարդիկ կարող են դառ-
նալ խոնարհ: Ալմայի ուսուցանածի համաձայն, 
արդյո՞ք դուք կցանկանայիք լինել խոնարհ, թե 
հարկադրված լինել խոնարհ: Ինչո՞ւ:

Մտածեք, թե ինչ է նշանակում խոնարհեցնել ինքդ 
քեզ «խոսքի պատճառով» (Ալմա 32.14): Ինչպե՞ս 
կարող է այն վերաբերվել Եկեղեցում միջոցառման, 
սեմինարիայի կամ ընտանեկան երեկոյի հանդեպ 
ձեր վերաբերմունքի վրա:

Ընտրեք լինել խոնարհ, կիրառելով այն բոլոր հու-
շումները, որոնք դուք կստանաք ձեր անձնական 
խոնարհության վերաբերյալ:
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Ալմա 32.17–43
Ալման Զորամացիներին սովորեցնում է, թե ինչպես 
մեծացնել իրենց հավատքը
Զորամացիներին ուսուցանելու ընթացքում Ալման 
բացահայտում է մի սխալ կարծիք, որը մարդիկ 
ունեին վկայություն ձեռք բերելու վերաբերյալ: 
Կարդացեք Ալմա 32.17–18 և բացահայտեք այդ 
սխալ կարծիքը:

Մի պահ մտածեք, թե ինչպես կարող է նշան տես-
նելու ակնկալիքը խոչընդոտ հանդիսանալ հավատք 
և վկայություն կառուցելու համար: (Կարող եք ՎևՈՒ 
63.9–11 գրել Ալմա 32.17–18 հատվածների կողքին և 
կարդալ այն ավելին իմանալու համար:)

Կարդացեք Ալմա 32.21 սուրբ գրությունների սերտ-
ման հատվածը և ուշադրություն դարձրեք Ալմայի 
այն մեկնաբանությանը, թե հավատքն ինչ է և ինչ 
չէ: (Կարող եք այն նշել տարբերակիչ ձևով հետա-
գայում հեշտ գտնելու համար:)

Կարդացեք Ալմա 32.22: Մտածեք, թե ինչ դուք կա-
րող եք անել, որպեսզի զարգացնեք մեծ հավատք 
և անձնական վկայություն:

Ավելացրեք հիշել Աստծո ողորմածությունը և 
ընտրել հավատալ արտահայտությունները սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում` 
«Ինչպես ստանալ և ամրապնդել վկայությունը» 
վերնագրի ներքո:

Ալման զորամացիներին սվորեցրել է, թե ինչպես 
նրանք կարող են սկսել հավատալ Աստծո խոսքին` 
փորձարկման միջոցով: Հիշեք որոշ փորձարկում-
ներ, որոնք դուք անց եք կացրել գիտության կամ 
այլ դասերին և այն քայլերը, որոնց դուք հետևել 
եք: Նկատի ունեցեք, որ փորձարկումները պա-
հանջում են որոշ գործողություններ փորձարկողի 
կողմից: Նմանապես, վկայություն ստանալու ու 
ամրապնդելու գործընթացը նույնպես պահանջում է 
գործողություն ձեր կողմից: Կարդացեք Ալմա 32.27 
և ուշադրություն դարձրեք այն փորձարկմանը, որը 
Ալման առաջարկեց զորամացիներին փորձելու:

Օգտակար կլինի իմանալ, որ ունակություններ 
բառը նշանակում է կարողություններ կամ զորու-
թյուն, որոնցով մենք օրհնված ենք ընկալելու և 
հասկանալու մեզ շրջապատող աշխարհը: Դրանք 
ներառում են մեր լսողության, տեսողության, զգա-
ցողության զգայարանները, ռացիոնալ մտքերը և 
հիշողությունը:

Ավելացրեք փորձարկում (կամ գործողություն) 
խոսքերի վրա արտահայտությունը սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում` 
«Ինչպես ստանալ և ամրապնդել վկայությունը» 
վերնագրի ներքո:

Երբ կարդաք Ալմա 32.28, ձեր սուրբ գրությունե-
րում կարող եք նշել` «կսկսի ուռչել», «մեծացնել 
իմ հոգին», «լուսավորել իմ հասկացողությունը» և 
«հրաշալի լինել ինձ համար» արտահայտություն-
ները: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Բրուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել է, թե ինչպես է 
մեծանում մեր հավատքը.

«Մենք աճում ենք հավատքում, մենք 
քայլ առ քայլ ցածր աստիճանից գնում 
ենք ավելի բարձր աստիճան: Մենք 
շնորհ ենք ավելացնում շնորհին, մինչև, 
ի վերջո, մենք այն վիճակին ենք հաս-
նում, երբ մենք կատարելագործում ենք 

մեր հավատքը, առնվազն գերագույն արդարության, 
այնքանով, որքան մահկանացու մարդը կարող է և 
այնուհետև այդտեղից շարունակել դեպի հավերժու-
թյուն` հավերժական առաջընթացի համար . . .

 Աշխատեք առաջիկա ծրագրերի վրա և երբ դուք 
մեկ քայլ անեք հավատքի ձեռք բերման համար, 
այն ձեր հոգուն կտա հավաստիացում, որ դուք 
կարող եք առաջ գնալ և անել հաջորդ քայլը և 
աստիճանաբար ձեր զորությունն ու ազդեցությունը 
կմեծանան» (Lord, Increase Our Faith, Brigham Young 
University Speeches of the Year [Oct. 31, 1967], 9, 11):

 3. Ալմա 32.28 կարդալուց հետո, սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում լրացրեք այս առա-

ջադրանքներից երկուսը կամ ավելին.

 ա. Ի՞նչ գործողություններ մենք պետք է անենք կամ չա-
նենք, երբ մենք անում ենք խոսքի այս փորձարկումը: (Որոշ 
հնարավոր պատասխանների ցուցակը կարող եք գտնել 
դասի վերջում:)

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «տեղ տաք, որ [Աստծո 
խոսքը] սերմանվի ձեր սրտում» արտահայտությունը:

 գ. Ե՞րբ եք զգացել, որ Աստծո խոսքը մեծացնի ձեր հոգին և 
լուսավորի ձեր հասկացողությունը: Ձեր իսկ բառերով նկա-
րագրեք, թե ինչի էր դա նման:

Կարդացեք Ալմա 32.29–34 և նշեք այն բառերն ու 
արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են, 
թե ինչ կսովորի Աստծո խոսքի մասին անձը, եթե 
կատարի փորձարկումը: Սնուցել բառը նշանակում 
է կերակրել, պահպանել կամ հոգ տանել:

Մի պահ մտածեք, թե ինչպես է ծառի աճման 
գործընթացը նման ձեր վկայության աճին: Նաև 

Ալմա 32.28 Ալմա 32.30 Ալմա 32.30–34
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մտածեք, թե ինչու ոմանց հավատքը և վկայու-
թյունը կատարյալ չեն այն բանից հետո, երբ 
նրանք ավարտել են Աստծո խոսքի փորձարկումը: 
Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պետք է ավելին արվի, որ-
պեսզի ավետարանի հանդեպ կայուն վկայություն 
ձեռք բերվի:

Կարդացեք Ալմա 32.35–40, ուշադիր հետևելով, 
թե ինչ ասեց Ալման, որ մենք պետք է անենք, 
որպեսզի ավարտենք փորձարկումը: Մտածեք, թե 
ինչ դուք պետք է անեք ծառի կամ ձեր վկայության 
համար, որ այն աճի: Ի՞նչ կպատահի, եթե դուք 
չանեք այդ բաները:

Փակեք ձեր սուրբ գրությունները և տեսեք, 
թե հետևյալ հարցերից քանիսին կարող եք 
պատասխանել.

• Ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի Աստծո խոսքի 
հանդեպ մեր հավատքն աճի և դառնա պտղա-
տու ծառ:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է խորհրդանշում պտուղը:

• Ի՞նչ է պատահում, երբ մենք անուշադրության 
ենք մատնում ծառին կամ չենք սնուցում այն:

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է պատահում, երբ մենք 
անուշադրության ենք մատնում վկայությունը 
կամ չենք սնուցում այն:

Անհրաժեշտության դեպքում բացեք ձեր սուրբ 
գրությունները և վերանայեք Ալմա 32.35–40, 
որպեսզի պատասխանեք հարցերին: Ավելացրեք 
ջանասիրաբար սնուցել արտահայտությունը ձեր 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրի 
«Ինչպես ստանալ և ամրապնդել վկայությունը» 
ցուցակի մեջ:

Մեկ նախադասությամբ ամփոփեք, թե ինչ եք 
սովորել Ալմա 32 այն մասին, թե ինչ է անհրաժեշտ 
վկայություն ստանալու և ամրապնդելու համար, 
և այդ սկզբունքը գրեք ձեր սուրբ գրությունների 
Ալմա 32.37–43 հատվածների կողքին:

Դուք կարող եք գրել նման մի բան. Եթե մենք 
ջնասիրաբար մեր սրտերում սնուցենք 
Աստծո խոսքի հանդեպ մեր հավատքը, Հի-
սուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի հանդեպ 
մեր հավատքն ու վկայությունը կաճեն:

Ալմա 32.37

Կարդացեք Ալմա 32.41–43, ուշադրություն դարձ-
նելով նրան, թե ինչպես Ալման նկարագրեց այն 
պտուղը, որը ստանում են նրանք, ովքեր հա-
վատրմորեն սնուցում են իրենց վկայությունները: 
Ալմա 32.42 հատվածում նշվում են ջանասիրություն 
և համբերություն բառերը: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ 
է անհրաժեշտ ջանասիրություն և համբերություն, 
որպեսզի ծառը—կամ ձեր վկայությունն—աճի:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ արդյունքներ եք տեսել ձեր կյանքում` Ալմա 32 
գլխում Ալմայի նկարագրած փորձարկումներին հետևելիս:

 բ. Ինչպե՞ս կկիրառեք ձեր կյանքում այն փորձարկումը, որն 
Ալման նկարագրեց Ալմա 32գլխում:

Սերտման սուրբ գրություն—Ալմա 32.21

 5. Կրկին կարդացեք Ալմա 32.21: Փորձեք անգիր սո-
վորել այդ հատվածը, իսկ հետո անգիր ասել այն ըն-

կերոջը կամ ընտանիքի անդամին: Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք մի քանի 
նախադասություններ,բացատրելով, թե ինչ են ուսուցանում 
այդ հատվածները հավատքի մասին:

3-րդ հանձնարարության հնարավոր պատաս-
խանները. (ա) ձեր սրտում տեղ տալ խոսքին (կամ 
սերմին) սերմանվելու, (բ) ձեր անհավատության 
պատճառով դուրս մի գցեք սերմը, և (գ) զգացեք 
սերմի աճը:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 32 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Ալմա 32.41–42



215

ՄԱՍ 19. ՕՐ 1

Ալմա 33–35
Նախաբան

Օգտվելով սուրբ գրությունների ուսմունքներից` 
Ալման զորամացիներից շատերին օգնեց հասկա-
նալ, որ նրանք կարող են երկրպագել Աստծուն 
անկախ իրենց հանգամանքներից: Նա նրանց 
խրախուսեց նայել Հիսուս Քրիստոսին և հավատալ 
Նրա Քավությանը: Ամուղեկը հաստատում է Ալ-
մայի ուսմունքները և իր անձնական վկայությունն 
է բերում Հիսուս Քրիտսոսի մասին: Ամուղեկը 
շեշտում է, որ միայն Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյան միջոցով մարդկությունը կարող է փրկվել: 
Նա խոստացավ, որ մարդիկ կարող են ստանալ 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության բոլոր օրհնություն-
ները, եթե նրանք հավատք գործադրեն ապաշ-
խարության հանդեպ: Շատ զորամացիներ լսեցին 
Ամուղեկի զգուշացումները, ապաշխարեցին և 
կրկին միացան նեփիացիներին:

Ալմա 33.1–10
Ալման սովորեցնում է մի խումբ զորամացիների, 
որ նրանք կարող են երկրպագել Աստծուն իրենց 
ժողովարաններից դուրս
Հիշեցնենք, որ ինչպես գրված է Ալմա 32, Ալման 
զորամացիներին ուսուցանեց սերմանել Աստծո 
խոսքը իրենց սրտերում և գործադրել հավատք 
Աստծո խոսքի հանդեպ: Կարդացեք Ալմա 33.1 և 
բացահայտեք այն հարցերը, որոնք զորամացի-
ներն ունեին Ալմայի ուսուցանածի վերաբերյալ:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես կպատասխանեիք զորա-

մացիների այն հարցին, թե ինչպես նրանք կարող էին գոր-
ծադրել իրենց հավատքը: Այնուհետև, երբ դուք 
ուսումնասիրեք Ալմա 33–34, ձեր պատասխանները համեմա-
տեք նրա հետ, թե ինչ սովորեցրեցին զորամացիներին Ալման 
ու Ամուղեկը:

Երբ Ալման պատասխանեց զորամացիների հար-
ցերին, նա ուղղեց կեղծ միտքը երկրպագության 
վերաբերյալ, որ նրանց խանգարում էր լիովին 
գործադրել իրենց հավատքը: Կարդացեք Ալմա 
33.2 և գտեք այդ կեղծ միտքը: Հիշեցրեք, որ զորա-
մացիները թույլ չէին տալիս աղքատներին մտնելու 
իրենց ժողովարանները երկրպագելու համար 
(տես Ալմա 32.1–3): Ըստ Ալմա 33.2 հատվածի, ի՞նչ 
Ալման ասեց, որ մարդիկ պետք է անեին, որպեսզի 
գտնեին այդ կեղծ միտքն ուղղելու պատասխանը:

Որպեսզի ուղղի Աստծուն երկրպագելու զորամա-
ցիների կեղծ միտքը, Ալման մեջբերեց մարգարե 
Զենոսի կողմից գրված սուրբ գրությունները: 
Զենոսը Հին Կտակարանի ժամանակներում 
ուսուցանել է Իսրայելի ժողովրդին, սակայն իր 
մարգարեությունները գրված են միայն Մորմոնի 
Գրքում: Կարդացեք Ալմա 33.3 և գտեք այն բառը, 
որն Ալման օգտագործեց երկրպագություն բառը 
նկարագրելու համար:

Հետևյալ սկզբունքը գրեք ձեր սուրբ գրություն-
ներում Ալմա 33.3 հատվածի կողքին կամ սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. 
Մենք անընդհատ կարող ենք երկրպագել 
Աստծուն աղոթքի միջոցով:

Կարդացեք Ալմա 33.4–11 և նշեք այն բոլոր հան-
գամանքները, որոնց ժամանակ Զենոսն աղոթեց: 
Ի՞նչ արեց Տերն ամեն անգամ, երբ Զենոսն աղո-
թեց: Որպեսզի նմանեցնեք այս հատվածները ձեր 
կյանքի հետ, ընդհանրություններ գտեք, համապա-
տասխանեցնելով այն հանգամանքները, որոնց 
ժամանակ Զենոսն աղոթեց, ձեր կյանքում պատա-
հած նմանատիպ հանգամանքների հետ: (Ընտրեք 
այնպիսի իրավիճակներ, որոնք լավագույնս են 
համապատասխանում ձեր կյանքին: Այս վարժու-
թյան մեջ չկան սխալ ու ճիշտ պատասխանները:)

Զենոսի  
հանգամանքները

Ձեր հանգամանքները

Անապատում Աշխատանքում

Իր թշնամիների 
վերաբերյալ

Եկեղեցում

Իր մասնագիտության 
մեջ

Ընտանեկան աղոթք

Իր տանը Երբ դուք չգիտեք ինչ անել, 
կամ վախենում եք

Իր սենյակում Երբ դուք միայնակ եք զգում

Տիրոջ ժողովներում Անձնական աղոթք

Երբ նա դուրս էր գցված 
և արհամարհված

Ձեր բոլոր դժվարին 
հանգամանքներում

Իր ողջ չարչարանքների 
մեջ

Երբ խնդիրներ եք ունենում 
ընկերների հետ

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Այս բոլոր 

հանգամանքներում աղոթելը, ինչպե՞ս կարող է օրհնել ձեր 
կյանքը: Անձնական նպատակ գրեք, թե ինչպես կարող եք 
ավելի հաճախակի աղոթել:
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Ալմա 33.4–5, 8–9-ում նշեք այն արտահայտություն-
ները, որոնք ցույց են տալիս Աստծո ողորմածու-
թյունը և մտածեք, թե ինչպես կարող է հաճախակի 
աղոթելը ձեզ օգնել զգալու Աստծո ողորմածու-
թյունն ու սերը: Փնտրեք, թե ինչու է այդ ողորմա-
ծությունը հասանելի, երբ դուք շարունակում եք 
ուսումնասիրել Ալմա 33:

Ալմա 33.11–23
Ալման սովորեցնում է զորամացիներին հավատալ 
Հիսուս Քրիստոսին
Որոշ զորամացիների Աստծուն երկրպագելու 
կարգը չիմանալու պատճառներից մեկն այն էր, որ 
նրանք չգիտեին, որ իրենց հավատքը պետք է լինի 
առ Հիսուս Քրիստոսը: Նրանք չէին հասկանում 
կամ հավատում փրկության ծրագրում Նրա դերին 
(տես Ալմա 33.14): Կարդացեք Ալմա 33.12–16, 
որտեղ Ալման քննարկեց Զենոսի ուսմունքները և 
հետո ներկայացրեք Զենոքի` մեկ այլ Հին Կտակա-
րանի մարգարեի խոսքերը: Ուշադրություն դար-
ձրեք այն օրհնություններին, որոնք Ալման նշեց, 
որ մենք ստանում ենք Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ: 
Դուք կարող եք նշել «Որդու շնորհիվ» արտահայ-
տությունն ամեն անգամ, երբ այն հանդիպում է: 
Այդ հատվածներից մենք իմանում ենք հետևյալ 
ճշմարտությունը. Մենք ստանում ենք Երկնային 
Հոր ողորմածությունը, այդ թվում և մեր մեղ-
քերի ներումը, Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
շնորհիվ: Մտածեք այն ողորմածությունների 

մասին, որոնք Երկնային Հայրը տվել է ձեզ, այդ 
թվում ապաշխարելու կարողությունը և ձեր մեղքե-
րից ներվելը Փրկչի Քավության շնորհիվ:

Զորամացիներին Զենոսի և Զենոքի ուսմունքներն 
ուսուցանելուց բացի, Ալման նրանց նաև հիշեցրել 
է այն մասին, երբ Մովսեսը սովորեցրել է Փրկչի 
Քավության վերաբերյալ: Երբ Մովսեսն ու Իսրայելի 
զավակները անապատում էին, թունավոր օձերը 
խայծում էին մարդկանց: Տերը Մովսեսին հանձ-
նարարեց պղնձից օձ պատրաստել, կապել այն 
ձողին և պատվիրել այն իսրայելացիներին նայել 
դրան, ովքերը խայծվել էին: Ձողի վրայի պղնձյա 
օձը «նախատիպն էր» կամ խորհրդանիշը խաչի վրա 
բարձրացված Հիսու Քրիստոսի (տես Ալմա 33.19):

Կարդացեք Ալմա 33․19–20 և բացահայտեք, թե ինչ 
պատահեց այն իսրայելացիներին, ովքեր նայեցին 
պղնձե օձին, երբ 
նրանք խայծվեցին, և 
ինչ պատահեց նրանց 
հետ, ովքեր չնայեցին 
պղնձե օձին։

Մտածեք հետևյալ 
հարցերի շուրջ․ Ի՞նչ է 
ուսուցանում իսրայե-
լացիների և պղնձյա 
օձի պատմությունը 
այն մասին, թե ինչ 
պետք է մենք անենք, 
որպեսզի հոգեպես 
բուժվեք։ Ի՞նչ կարող եք անել Փրկչին նայելու հա-
մար, որպեսզի Նա կարողանա բուժել ձեզ հոգեպես։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ձեր 

ամենօրյա կյանքում որոնք են այն հատուկ եղանակները, 
որոնցով դուք կարող եք նայել Հիսուս Քրիստոսին։

Կարդացեք Ալմա 33․22–23 և նշեք, թե Հիսուս Քրիս-
տոսի ինչին պետք է հետևենք, որպեսզի գործադ-
րենք հավատք առ Նա։ 

Ալմա 34․1–14
Ամուղեկը զորամացիներին ուսուցանում է Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության մասին
Ամուղեկի վկայությունը զորամացիներին, ինչ-
պես գրված է Ալմա 34, ներկայացնում է Ալմայի 
երկրորդ վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ 
Կարդացեք Ամուղեկի վկայության մի մասը, որը 
գրված է Ալմա 34․8–9, և նշեք, թե ինչ ուսուցանեց 
Ամուղեկը Հիսուս Քրիստոսի Քավության անհրա-
ժեշտության մասին։ Մտածեք այս հարցի շուրջ․ 
Ինչի՞ նման կլիներ իմ կյանքը, եթե Հիսուս Քրիս-
տոսը չգար և չկատարեր իր հատուկ դերը։
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Կարդացեք Ալմա 34․10–14 և նշեք այն արտահայ-
տությունները, որոնց մեջ հանդիպում են անսահման 
և հավերժական բառերը։ Հետևյալ ճշմարտությունը 
գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում․ Հիսուս Քրիստոսի անսահման 
և հավերժական Քավությունը փրկություն է 
ապահովել ողջ մարդկության համար։

Որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես 
կարող է Քավությունը լինել անսահման և հա-
վերժական, Նախագահող Եպիսկոպոսությունից 
Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս․ Էդգլին ուսուցանել է․ «Ինչ 
վերաբերվում է Քրիստոսի Քավությանը, ինձ դուր է 
գալիս բառարանի մեկնաբանությունը անսահման 
և հավերժական բառերի վերաբերյալ, քանի որ 
ես գիտեմ, որ նրանք արտահայտում են այն, ինչը 
Աստված իսկապես նկատի է ունեցել։ Անսահման․ 
«Չունենալ սահմաններ կամ սահմանափակում-
ներ»: Իսկ հավերժական բառի մեկնաբանությունն 
է՝ «Չունենալ սկիզբ և վերջ» (The American Heritage 
Dictionary of the English Language, 4th ed. [2000], 
“infinite,” “eternal,” 898, 611)» (“For Thy Good,” 
Ensign, May 2002, 66)։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը լինել 
անսահման և հավերժական։

 բ. Քավության անսահման և հավերժական լինելու մասին 
գիտելիքն ինչպե՞ս է մեծացնում Փրկչի հանդեպ ձեր երախ-
տագիտությունը։ Ինչպե՞ս է այն մեծացնում Նրա հանդեպ 
ձեր հավատքը։

Ալմա 34․15–41
Ամուղեկն ուսուցանում է, թե ինչպես ստանալ 
Քավության օրհնությունները
Կարդացեք Ալմա 34․15–17, որպեսզի տեսնեք, թե 
Ամուղեկն ինչ ուսուցանեց Զորամացիներին, որ 
նրանք պետք է անեին, որպեսզի ստանային այն 
օրհնությունները, որոնք Փրկիչը ցանկանում էր տալ 
Իր Քավության միջոցով։ Ձեր սուրբ գրություննե-
րում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում գրեք հետևյալ ճշմարտությու-
նը․Որպեսզի ստանաք Քավության ողջ օրհ-
նությունները, մենք պետք է մեր հավատքը 
գործադրենք ապաշխարության հանդեպ։

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նախա-
գահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ մեջբերումը․

«Մենք առ Քրիստոս անսասան 
հավատքի կարիք ունենք, որպեսզի 
կարողանանք ապաշխարել: . . . Եթե 
հավատանք, որ Աստված գիտի բոլոր 
բաները, սիրող և ողորմած է, մենք 

կկարողանանք անվարան վստահել Նրան մեր 
փրկության համար: Քրիստոսի հանդեպ հա-
վատքը կփոխի մեր այն մտքերը, համոզմունք-
ները և վարքագիծը, որոնք համահունչ չեն 
Աստծո կամքին։

«Անկեղծ ապաշխարությունը մեզ վերադարձնում 
է անելու այն, ինչ ճիշտ է: . . . Ապաշխարություն 
նշանակում է մտքի ու սրտի փոփոխություն` մենք 
դադարում ենք անել այն ամենը, ինչը սխալ է, և 
սկսում ենք անել այն, ինչ ճիշտ է: Դա նորոգում է 
Աստծո, մեր և ընդհանրապես կյանքի հանդեպ մեր 
մոտեցումը»: («Ապահով վերադարձի կետ»Ensign 
կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 100)։

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ինչ-

պե՞ս ենք ապաշխարելով գործադրում հավատք առ Հիսուս 
Քրիստոսը։

Կարդացեք Ալմա 34․17–27 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ ուսուցանեց Ամուղեկն այն մասին, 
թե երբ մենք պետք է աղոթենք և ինչի մասին 
մենք պետք է աղոթենք։ Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս 
է այդ խորհուրդը օգնել Զորամացիներին, ովքեր 
կարծում էին, որ նրանք կարող են երկրպագու-
թյուն անել շաբաթը միայն մեկ անգամ։ Ընտրեք 
մեկ հատված, որը, ձեր կարծիքով, հատկապես 
կարող է ձեզ օգնել։ Մտածեք, թե ինչպես կարող 
եք գալիք շաբաթվա մեջ հետևել աղոթքի մասին 
այդ խորհրդին։

Ամուղեկն ուսուցանեց, որ մենք պետք է ընդու-
նենք Փրկչի Քավության օրհնությունները, ապաշ-
խարելով մեր մեղքերից այժմ, և ոչ թե թողնելով 
ապաշխարությունը ապագայի վրա։ Կարդացեք 
Ալմա 34․30–35 և ընդգծեք այն բառերն ու արտա-
հայտությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչու 
մենք չպետք է հետաձգենք մեր ապաշխարու-
թյունը։ Հատված 31-ում ուշադրություն դարձրեք, 
թե, ըստ Ամուղեկի խոսքերի, ինչ օրհնություն 
կստանան նրանք, ովքեր կապաշխարեն հիմա։ 
Ուշադիր վերանայեք հատված 32 և մտածեք․ Ինչ-
պե՞ս կարող է այդ հատվածն ազդել իմ ամենօ-
րյա կյանքի վրա։

Վերանայեք Ալմա 34․33 և մտածեք, թե ինչ է ասել 
Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը․ «Հետաձգումը, 
որը կիրառվում է ավետարանի սկզբունքներում, 
գողանում է մեզանից հավերժական կյանքը, որը 
Հոր և Որդու ներկայության մեջ ապրելն է։ Մեր 
մեջ կան շատերը, նույնիսկ Եկեղեցու անդամներ, 
ովքեր մտածում են, որ շտապելու կարիք չկա` 
պահպանելու ավետարանի սկզբունքները և 
պահելու պատվիրանները» (in Conference Report, 
April 1969, 121)։
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Ալմա 35
Ապաշխարող զորամացիներն ապրում են արդարների մեջ
Զորամացիներից շատերը լսեցին Ամուղեկի զգու-
շացումները՝ իրենց ապաշխարությունը չհետաձգե-
լու մասին, և նրանք ապաշխարեցին ու փոխեցին 
իրենց կյանքը։ Զորամացիների կառավարիչները 
դուրս գցեցին նրանց երկրից, և այդ մարդիկ եկան 
Երսոնի երկիրը, որտեղ նրանց դիմավորեցին 
Ամմոնի ժողովուրդը,—նաև կոչվում էին Անթի-
Նեփի-Լեքիներ (տես Ալմա 35․6–7)։ Ամբարիշտ 
զորամացիներն ու լամանացիները բարկացան 
Ամմոնի ժողովրդի վրա, որ նրանք ընդունեցին 
ապաշխարող զորամացիներին և սկսեցին նախա-
պատրաստվել` պատերազմ մղելու նեփիացիների 
դեմ (տես Ալմա 35․8–11)։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 33–35 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 19. ՕՐ 2

Ալմա 36
Նախաբան

Երբ զորամացիների մոտ իր միսիան ավարտելուց 
հետո Ալման վերադարձավ, նա հավաքեց իր երեք 
որդիներին և նրանցից յուրաքանչյուրին անհատա-
կան խորհուրդ տվեց (տես Ալմա 35․16)։ Հելամա-
նին տված իր խորհուրդը ընդգրկում է Ալմա 36–37 
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գլուխները, Սիբլոնին տված իր խորհուրդը գրված 
է Ալմա 38, և Կորիանթոնին տված իր խորհուրդը 
գրված է Ալմա 39–42 գլուխներում։ Ալման Հելա-
մանին վկայում է, որ Աստված կազատի նրանց, 
ովքեր իրենց վստահությունը կդնեն Նրա վրա։ Դրա 
ճշմարտացիությունը ցույց տալու համար Ալման 
նկարագրում է, թե ինչպես է շատ տարիներ առաջ 
նա ազատվել իր մեղքերի ցավից։ Հիսուս Քրիս-
տոսի անունը կանչելուց հետո նա ծնվել է Աստծուց 
և լցվել ուրախությամբ։ Այնուհետև, նա աշխատել է 
ուրիշներին բերելու դեպի Հիսոս Քրիստոսը։

Ալմա 36․1–5
Ալման իր որդի Հելամանին ուսուցանում է մեր 
փորձություններում մեզ աջակցելու Աստծո զորության 
մասին
Մտածեք այն մասին, թե ինչպես են ընտանիքի 
անդամի, ընկերոջ կամ Եկեղեցու ղեկավարի 
վկայությունը կամ հատուկ ուսմունքները օրհնել 
ձեր կյանքը։

Կարդացեք Ալմա 36․1–5 և ինքներդ ձեզ պատ-
կերացրեք Հելամանի դերում, երբ նա լսում էր իր 
հոր վկայությունը։ Ի՞նչ էր Ալման ցանկանում, որ 
Հելամանը հիշեր։ (Տես հատված 2։) Ի՞նչ էր Ալման 
ցանկանում, որ Հելամանը սովորեր իրենից։ (Տես 
հատված 3։)

Հետևյալ սկզբունքը գրեք ձեր սուրբ գրություննե-
րում Ալմա 36․3 հատվածի կողքին։ Երբ մենք մեր 
վստահությունը դնում ենք Աստծո վրա, Նա 
օգնում է մեզ մեր բոլոր փորձություններում 
և չարչարանքներում։ Մտածեք այն մասին, երբ 
կյանքում փորձություններ եք ունեցել։ Բաց թողն-
ված տեղերում գրեք այն մի քանի եղանակների 
մասին, որոնցով Աստված օգնել և աջակցել է ձեզ 
այդ ժամանակ։   
  
 

Ալմա 36․6–22
Ալման նկարագրում է իր ապստամբությունը և 
բացատրում, թե ինչպես նա ստացավ ներում
Ալման իր որդի Հելամանին նկարագրում է, թե ինչ-
պես է Աստված ազատել իրեն իր մեղքերի ցավից։ 
Կարդացեք Ալմա 36․6–10 և վերանայեք, թե ինչ 
պատահեց Ալմային իր երիտասարդության տարի-
ներին, երբ նա Մոսիայի որդիների հետ ձգտում էր 
կործանել Եկեղեցին։

Մորմոնի Գրքում կա Ալմային և Մոսիայի որ-
դիներին հրեշտակների այցելության երեք 

պատմություն։ Ալմա 36 պարունակում է ամենա-
մանրամասն պատմությունն այն մասին, թե ինչ 
էր Ալման զգում այն երեք օր ու գիշերվա ժամա-
նակ, երբ նա ընդունակ չէր շարժվելու կամ խո-
սելու։ (Պատմությունները կարդալու համար, տես 
Մոսիա 27 և Ալմա 38։) Կարդացեք Ալմա 36․11–16 
և նշեք այն բառերն ու արտահայտությունները, 
որոնք Ալման օգտագործել է նկարագրելու հա-
մար այն վախն ու ցավը, որոնք նա զգաց հրեշ-
տակի հայտնվելու ժամանակ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ 
Բոյդ Ք․ Փաքերը օգնել է մեզ հասկանալ, թե ինչ են 
նշանակում պրկված և տակնուվրա եղած բառերը․

«Պրկված նշանակում է «խոշտանգված»։ 
Հնում պարկը մի կանգնակ էր, որի 
վրա պառկեցնում էին զոհին և յուրա-
քանչյուր կոճն ու դաստակը ամրաց-
վում էր սռնուն, որը շրջելով կարող էր 
առաջանալ անտանելի ցավ։

Տափանը(տակնուվրա) մի համակարգ է, որի վրա 
սեպեր կան։ Երբ գետնի վրայով այն հրվում է, այն 
պատռում և քերում է հողը։ Սուրբ գրություններում 
հաճախ խոսվում է հոգին ու միտքը մեղքի զգացու-
մից «տակնուվրա եղած»-ի մասին» (“The Touch of 
the Master’s Hand,” Ensign, May 2001, 23)։

 1. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում գրեք, թե, ձեր 
կարծիքով, ինչու է Ալման օգտագործել այդպիսի բարդ 

բառեր, նկարագրելու համար այն, ինչ նա զգում էր։ Նաև 
գրեք, թե ինչպես են այդ բառերը նկարագրում այն մեղք գոր-
ծած մարդու մեղքի զգացումն ու ցավը, ով չի ապաշխարել։

Հետևյալ ճշմարտությունը կարող եք գրել ձեր 
սուրբ գրություններում Ալմա 36․11–16 հատված-
ների կողքին․ Մեղքը կարող է առաջացնել ցավ 
և զղջում։

Կարդացեք Ալմա 36․17–18 և հիշեք, թե Ալման ինչ 
մարգարեություն հիշեց իր հորից։ Ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ արեց Ալման, երբ հիշեց, թե ինչ 
էր ուսուցանել իրեն իր հայրը։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդը հետևյալ միտքն է արտահայ-
տել Ալմայի փորձառության մասին․ «Ալման զգաց-
վեց իր հոր ուսմունքները հիշելիս, սակայն շատ 
կարևոր է, որ նրա հիշած մարգարեությունը «մի 
Հիսուս Քրիստոսի, մի Աստծո Որդու գալստյան 
վերաբերյալ է՝ քավելու համար աշխարհի մեղ-
քերը»։ (Ալմա 36․17։) Դա այն անունն է և այն ու-
ղերձն է, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է լսի։ Ալման 
հիշեց դա և նա աղաղակեց դժողքի տվայտանքի 
միջից, որը շարունակում էր այրել և տանջել 
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խիղճը, որը չէր բժշկվում։ «Ո՜վ Հիսուս, դո՛ւ, 
Աստծո՛ Որդի, ողորմություն ունեցիր իմ հանդեպ» 
(Ալմա 36․18։) . . . Ինչպիսին էլ լինեն մեր աղոթք-
ները, ինչպիսի կարիքներ էլ որ ունենանք, բոլորն 
էլ ինչ-որ կերպ կախված են այդ խնդրանքից․ «Ո՜վ 
Հիսուս, դո՛ւ, Աստծո՛ Որդի, ողորմություն ունեցիր 
իմ հանդեպ»։ Նա պատրաստ է տալու այդ ողոր-
մությունը։ Նա վճարեց իր իսկ կյանքը, որպեսզի 
տրամադրեր այդ ողորմությունը» (However Long 
and Hard the Road [1985], 85)։

 2. Հիշեք անցյալի այն պահը, երբ դուք աղոթել էիք 
ստանալու Հիսուս Քրիստոսի Քավության օրհնություն-

ները, այդ թվում՝ մեղքերից թողության օրհնությունները։ 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք 
այն մասին, թե, ձեր կարծիքով, ինչու է կարևոր ձեր կյանքում 
Տիրոջից խնդրել Քավության օրհնությունները։

 3. Կարդացեք Ալմա 36․19–22 և նշեք այն բառերն ու 
արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են, թե 

ինչպես փոխվեց Ալման ողորմություն ստանալու իր աղոթքից 
հետո։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք այդ բառերից և արտահայտություններից մի 
քանիսը և բացատրեք, թե ինչ են դրանք ուսուցանում ձեզ 
Փրկչի Քավության զորության մասին։

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալը․ 
Եթե մենք գործադրենք հավատք Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության հանդեպ, ապա Նա 
կազատի մեր մեղքերի ցավից և կտա մեզ ու-
րախություն։ Խորհեք այն մասին, թե ինչ կարող 
եք անել, որպեսզի դուք ավելի շատ կարողանաք 
հավատք գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, 
որպեսզի Ալմայի նման կարողանաք ազատվել 
ձեր մեղքերի ցավի ու զղջումի զգացումներից։

Կարդացեք հետևյալ իրավիճակը և մտածեք, թե 
ինչպես դուք կարձագանքեիք․ Ձեր ընկերը, ով 
կարդում է Մորմոնի Գիրքը, խնդրում է ձեզ օգնել 
իրեն հասկանալու Ալմա 36․19 հատվածի Ալմայի 
խոսքերը։ Ձեր ընկերը հարցնում է. «Եթե ես հիշում 
եմ իմ մեղքերը և դեռ զղջում դրանց համար, ար-
դյո՞ք նշանակում է, որ ես չեմ ներվել»։

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նախա-
գահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ բացատրու-
թյունը և ընդգծեք ցանկացած արտահայտություն, 
որը, ձեր կածիքով, կարող է օգտակար լինել ձեր 
ընկերոջը․

«Սատանան կփորձի մեզ համոզել, որ մեր մեղքերը 
չեն ներվում, որովհետև մենք հիշում ենք դրանք: 
Սատանան ստում է, նա փորձում է աղավաղել մեր 
տեսադաշտը և հեռացնել մեզ ապաշխարության 
ու ներման ուղուց: Աստված չի խոստացել, որ մենք 
չենք հիշի մեր մեղքերը: Հիշելը կօգնի մեզ խուսա-
փել նույն սխալը կրկնելուց: Սակայն, եթե մենք 
հավատարիմ ու նվիրված մնանք, ժամանակի 
հետ մեր մեղքերի հիշողությունը կթուլանա: Սա 
կլինի անհրաժեշտ ապաքինման և սրբագործման 
գործընթացի մի մասը: Ալման վկայել է, որ երբ նա 
աղաղակեց Հիսուսին ողորմածության համար, նա 
դեռևս հիշում էր իր մեղքերը, սակայն իր մեղքերի 
հիշողությունը այլևս չէր ճնշում ու կեղեքում իրեն, 
որովհետև նա գիտեր, որ ներվել էր (տես Ալմա 
36․17–19)։

Մեր պարտականությունն է` խուսափել այն 
ամենից, ինչը մեզ հին մեղսավոր մտքերին է ետ 
բերում: Երբ շարունակում ենք ունենալ «կոտրված 
սիրտ ու փշրված հոգի» (3 Նեփի 12․19), ենք կա-
րող ենք վստահել, որ Աստված այլևս «չի հիշի մեր 
մեղքերը» [ՎևՈՒ 58․42]» («Ապահով վերադարձի 
կեը» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 101)։

Կարևոր է նաև նշել, որ Ալման չի ասել, որ նա այլևս 
չի հիշում իր մեղքերը, այլ որ նա այլևս չի հիշում իր 
մեղքերի ցավերը և որ նա այլևս «տակնուվրա» չէր 
լինում նրանց հիշողությունից (Ալմա 36․19)։ Ճշմա-
րիտ ապաշխարությունը մեղքի զգացողությունն ու 
ցավը սրբվում է (տես Ենովս 1․6–8)։
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 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք վերևում նշված ձեր ընկերոջ պատաս-

խանը և կիրառեք Նախագահ Ուխդորֆից սովորած բացատ-
րությունը։ Ձեր պատասխանի մեջ ներառեք, թե, ձեր 
կածիքով, ինչու է օրհնություն, որ մենք դեռևս հիշում ենք մեր 
մեղքերը, նույնիսկ եթե մենք «տակնուվրա [չենք] լինում [մեր] 
մեղքերի հիշողությունից» (Ալմա 36․19) մեր ապաշխարու-
թյունից հետո։

Ալմա 36․23–30
Ալման բացատրում է, թե ինչու է ինքը շարունակաբար 
աշխատել ուրիշներին ապաշխարության բերելու 
համար
Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում, երբ համեղ ուտելիքով 
կիսվում եք ընկերոջ հետ: Երբ ուրախալի նորու-
թյուն եք լսում, ի՞նչ եք ցանկանում անել առա-
ջին հերթին: Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ մարդկանց 
մեծամասնությունը ցանկություն ունի ուրիշի 
հետ կիսվելու իր նորությամբ: Կարդացեք Ալմա 
36.23–24 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես 
են այս հարցի մեջ նկարագրված զգացմունքները 
կապվում Ալմայի դարձի գալուց հետո նրա հետ 
կատարվածի հետ: Ի՞նչ էր Ալման ցանկանում, որ 
ուրիշները զգային:

Կարդացեք Ալմա 36.25–26 և բացահայտեք, թե 
ավետարանը ուսուցանելու Ալմայի ջանքերը 
ինչպիսի ազդեցություն ունեցան նրա և ուրիշների 
վրա: Շարունակեք հետևյալ սկզբունքը` հիմնվելով 
այս հատվածներից ավետարանով կիսվելու ձեր 
սովորածի վրա. Ավետարանով կիսվելով ուրիշ-
ների հետ` մենք ստանում ենք   
 :

 5. Գրեք այդ սկզբունքի լրացված նախադասությունը 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում և բացատրեք, թե ինչու եք մտածում, որ այդ սկզբունքը 
ճշմարիտ է: Որպես ձեր բացատրության մի մաս կարող եք 
նաև ընդգրկել ավետարանով ուրիշների հետ կիսվելիս առա-
ջացած ուրախության զգացմունքը:

Մտածեք ձեր ծանոթի,ընկերոջ, ընտանիքի ան-
դամի, ծխի կամ ճյուղի անդամի մասին, —ում 
համար կարող է օգտակար լինել Փրկչի և վերա-
կանգնված ավետարանի մասին ձեր վկայությունը: 
Մտածեք, թե այդ մարդու հետ ինչպես կարող եք 
կիսվել ձեր վկայությամբ այն մասին, թե ինչպես 
Հիսուս Քրիստոսը կարողացավ ազատել մեզ ցա-
վից և լցնել մեզ ուրախությամբ: Կարող եք գրել մի 

նամակ կամ է-փոստ այդ մարդուն, կամ կարող եք 
մի քանի տող գրել, պատրաստվելով մի առանձ-
նահատուկ պահի, երբ կխոսեք այդ մարդու հետ:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 36 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 19. ՕՐ 3

Ալմա 37
Նախաբան

Ինչպես գրված է Ալմա 37 գլխում, Ալման շարու-
նակում էխորհուրդ տալ իր որդի Հելամանին և 
նրան է վստահում սուրբ հիշատակարանները: 
Նա Հելամանին հիշեցնում է, որ սուրբ գրություն-
ներն արդեն միջոց են եղել, բերելու հազարավոր 
լամանացիների դեպի Տերը, և նա մարգարեացավ, 
որ Տերը ապագայում ավելի մեծ նպատակներ ունի 
կապված հիշատակարանների հետ: Ալման հրա-
հանգում է իր որդուն, թե ինչ պետք է ուսուցանի իր 
ժողովրդին, և նա ուսուցանեց Հելամանին առաջ-
նորդության համար Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին 
հետևելու կարևորության մասին` համեմատելով 
Փրկչի խոսքերը Լիահոնայի հետ:

Ալմա 37
Ալման Հելամանին է վստահում հիշատակարանները, 
խորհուրդ է տալիս նրան պահել պատվիրանները և 
հիշեցնում է նրան, թե ինչպես էր Լիահոնան գործում 
համաձայն հավատքի
Դիտարկեք հետևյալ դիագրամը.

Մտածեք երկու կամ երեք փոքր և հասարակ 
բաների մասին, որոնք հեղափոխել են աշխարհը, 
ինչպես օրինակ էլեկտրական լամպը: Մտածեք մի 
քանի փոքր բաների մասին, որոնք մեծ տարբերու-
թյուն են մտցրել ձեր կյանքում: Այդ փոքր բաներից 
երկուսը կամ երեքը գրեք վերևում նշված դիագ-
րամի ձախ կողմում: Աջ կողմում գրեք մի քանի բառ, 
որոնք նկարագրում են այն մեծ ազդեցությունը, 
որոնք այդ փոքր բաները թողել են ձեր կյանքում:

Ինչպես գրված է Ալմա 37, Ալման պատրաստում 
էր Հելամանին լինելու սուրբ հիշատակարանների 
հաջորդ պահապանը: Ալման Հելամանին ուսուցա-
նեց Տիրոջ ծրագրում փոքր և հասարակ բաների 
դերը: Կարդացեք Ալմա 37.6–7, իսկ հետո շարու-
նակեք հետևյալ սկզբունքը. Իր հավերժական 
նպատակներն իրագործելու համար Տերը 
գործում է   
 :

Փոքր և 
հասարակ 

բաներ

Առաջնոր-
դում է դեպի 
մեծ բաներ

Կարդացեք Ալմա 37.1–7 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ փոքր և հասարակ բաների մասին 
էր խոսում Ալման: Նաև կարդացեք Ալմա 37.8–10, 
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես արույրե 
թիթեղները (որոնք պարունակում էին սուրբ գրու-
թյունները) Մորմոնի Գրքի ժողովուրդներին առաջ-
նորդեցին դեպի մեծ բաներ: Երբ կարդաք, ձեր 
սուրբ գրություններում նշեք, թե այդ օրհնություն-
ներից որոնք եք նաև ստացել սուրբ գրությունների 
ձեր անհատական ուսումնասիրության ժամանակ:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Որո՞նք 

են այն երկու կամ երեք եղանակները, որոնց ժամանակ սուրբ 
գրությունները մեծ բաներ են առաջ բերել ձեր կյանքում: 

Ալմա 37.13–16 գրված է Ալմայի այն խորհուրդը իր 
որդի Հելամանին, որը նա տվեց, երբ նրան վստա-
հեց հիշատակարանները: Ուսումնասիրեք այդ 
հատվածները և ուշադրություն դարձրեք Ալմայի 
ուսուցանած սկզբունքներին: Այդ սկզբունքներից 
մեկն է. Եթե մենք հնազանդվենք Տիրոջ պատ-
վիրաններին, մենք կբարգավաճենք: Մտա-
ծեք, թե ինչպես է այս սկզբունքը կապված դասի 
սկզբում նշված դիագրամի հետ:

Ինչպես գրված է Ալմա 37.35–47, Ալման իր որդի 
Հելամանին հրահանգեց սովորեցնել մարդկանց 
հաղթահարել ամբարշտությունը և գայթակղու-
թյունը` Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի 
միջոցով: Ներքևում նշված են երկու դաս, որոնք 
վերաբերվում են այդ ուսմունքներին: Ուսումնա-
սիրեք յուրաքանչյուր դասը և այն հատվածները, 
որոնք վերաբերվում են դասին: Այնուհետև, այդ 
դասերից մեկը պատրաստվեք 
ուսուցանել ընտանիքի անդամին, 
ձեր ողջ ընտանիքին (հավանա-
բար որպես ընտանեկան երեկոյի 
դասի մի մաս) կամ ընկերոջը: 
Կարող եք դասի մեջ փոփոխու-
թյուններ անել, կախված նրանից, 
թե ում եք ուսուցանում և որտեղ 
եք ուսուցանում: Օր նշանակեք և 
ուսուցանեք դասը նշանակված 
օրը: Նաև ձեր դասի ընդհանուր 
նկարագիրը բերեք տնային 
ուսուցման դասին և պատրաստ-
վեք` կանչվելուն պես դասարանին 
ուսուցանել ձեր դասը:

Դաս 1—Ալմա 37.35–37

Բացատրեք նրանց, ում դուք ուսու-
ցանում եք, որ ընդունված է ծառ 
տնկողների մոտ մի ճյուղ կապել 
ծառին որպես ցից, իսկ հետո հե-
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ռացնել այն, երբ ծառը հասունանում է: Հարցրեք. 
Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է ծառին անհրաժեշտ օգնու-
թյուն ցցի տեսքով, քանի դեռ այն երիտասարդ է և 
աճում է:

Կարդացեք հետևյալ պատմությունը 
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի 
կյանքից.

Իր ամուսնանալուց շատ չանցած` 
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին իր 
տան մոտ տնկեց մի ծառ: Տարիներ 
շարունակ նա քիչ էր ուշադրություն 
դարձնում դրան: Մի օր նա նկատեց, 
որ ծառը թեքվել էր դեպի արևմուտք, 
քանի որ արևելքի քամիները թեքել էին այն, քանի 
դեռ այն երիտասարդ էր և ճկուն: Նա գնաց և փոր-
ձեց ուղղել այն, սակայն բունը շատ ամուր էր: Նա 
փորձեց օգտագործել պարաններ և փոկանիվներ, 
շտկելու համար, սակայն այն չէր թեքվում: Ի վերջո, 
նա վերցրեց սղոցը և կտրեց արևմտյան կողմի 
ծանր ճյուղը, որը տգեղ հետք թողեց: Հետագայում 
նա ծառի մասին ասաց.

«Այդ ծառը տնկելուց հետո ավելի քան հիսուն տարի 
անցավ: Իմ դուստրն ու նրա ընտանիքն են այսօր 
ապրում այնտեղ: Մի օր ես նայեցի ծառին: Այն շատ 
մեծ է: Նրա տեսքն ավելի լավն է: Այն լավ արժեք է 
ներկայացնում տան համար: Սակայն որքան լուրջ 
էր իր երիատսարդության վնասվածքը և որքան դա-
ժան բուժում ես կիրառեցի այն ուղղելու համար:

«Երբ այն սկզբում տնկվեց, մի փոքրիկ պարան կա-
րող էր նրան պահել քամիների ուժի դեմ: Ես պետք է 
և կարող էի առանց որևէ ջանքի տեղադրել այդ պա-
րանը: Բայց ես չարեցի, և այն թեքվեց` իր վրա հա-

ռած ուժերի ազդեցության տակ» (“Bring up a Child in 
the Way He Should Go,” Ensign, Nov. 1993, 59):

Թող որևէ մեկը կարդա Ալմա 37.35 հատվածները և 
քննարկի, թե ինչպես է այդ հատվածը վերաբեր-
վում եղած Նախագահ Հինքլիի ծառի պատմության 
փորձառության հետ: (Ալմա 37.35 հատվածը սուրբ 
գրությունների սերտման վարժություն է։ Կարող եք 
այն նկատելի ձևով նշել, որպեսզի հետագայում 
հեշտ գտնեք:)

Հրավիրեք նրանց, ում ուսուցանում եք, նշելու այն 
սկզբունքը, որն ամփոփում է Ալմա 37.35: (Այն կա-
րող է լինել այսպես. Մեր երիտասարդության 
տարիներին մենք պետք է սովորենք պահել 
Աստծո պատվիրանները:) Կարող եք նաև տալ 
հետևյալ հարցերը.

• Ի՞նչ փոփոխություն կլինի մարդկանց կյանքում, 
եթե նրանք սովորեն պահել Աստծո պատվիրան-
ները, քանի դեռ երիտասարդ են:

• Ձեր երիտասարդության ժամանակ պատվիրան-
ները պահելն ինչպե՞ս է ազդել ձեր վրա:

• Կարո՞ղ եք մտածել ինչ-որ մեկի մասին, ով իր 
երիտասարդության ժամանակ պատվիրանները 
պահելուց օրհնվել է իր ողջ կյանքի համար: 
Ինչպե՞ս է այդ մարդն օրհնվել:

Որևէ մեկին խնդրեք բարձրաձայն կարդալ Ալմա 
37.36–37 և ուշադրություն դարձնել այն հատուկ 
խորհրդին, որը կարող է օգնել մարդկանց պահել 
պատվիրանները: Տվեք նմանատիպ հարցեր.

• Ինչպե՞ս կարող է ամեն օր այս խորհրդին հե-
տևելը օգնել ձեզ պահելու պատվիրանները:

• Ի՞նչ եղանակներով եք փորձում ձեր մտքերում 
և արարքներում Տիրոջը դնել առաջին տեղում : 
Ինչպե՞ս կարող եք բարելավել:

• Ի՞նչ օրհնություններ են խոստացված նրանց, 
ովքեր աղոթում են:
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Կիսվեք ձեր վկայությամբ այն մասին, թե ինչպես է 
Տիրոջ հետ խորհուրդ անելը օգնել ձեզ պահելու 
պատվիրանները: Հորդորեք նրանց, ում ուսուցա-
նում եք, հետևել Տիրոջ հետ խորհուրդ անելու Ալ-
մայի խոսքերին:

Դաս 2—Ալմա 37.38–45

Հարցրեք ձեր աշակերտներին, թե արդյոք նրանք 
գիտեն այն կողմնացույցի անունը, որը Տերը տվել 
էր Լեքիի ընտանիքին, որը օգնեց նրանց ճամփոր-
դել դեպի խոստումի երկիր: Այնուհետև թող որևէ 
մեկը կարդա Ալմա 37.38: Բացատրեք, որ Ալման 
անդրադարձավ Լիահոնային, որպեսզի ուսուցա-
ներ Հելամանին մի կարևոր սկզբունքի մասին, թե 
ինչպես է Տերը առաջնորդում Իր զավակներին:

Թող ձեր աշակերտները պատասխանեն հետևյալ 
հարցերին` կարդալով նշված հատվածները և 
փնտրելով պատասխանները:

• Ըստ Ալմա 37.38–40, ինչպե՞ս էր Լիահոնան 
աշխատում:

• ԸստԱլմա 37.41–42, ինչո՞ւ էր ժամանակ առ 
ժամանակ Լիահոնան դադարում աշխատել:

• Ըստ Ալմա 37.43–45, ինչպե՞ս է Լիահոնան նման 
Քրիստոսի խոսքերին:

Բացատրեք, որ նմանություն և օրինակ բառերը 
(Ալմա 37:43, 45) նշանակում են, որ ինչ-որ բան կի-
րառվում է որպես մեծ մտքի խորհրդանիշ: Օրինակ, 
Լեքիի ընտանիքի հնազանդությունը կամ անհնա-
զանդությունը Լիահոնայի ցուցումներին` Քրիստոսի 
խոսքերին հնազանդվելու կամ չհնազանդվելու մեր 
ընտրության խորհրդանիշն է: Այնպես, ինչպես Լե-
քիի ընտանիքը հասավ խոստումի երկիր, հետևելով 
Լիահոնային, այնպես էլ մենք կստանանք հավեր-
ժական կյանք` հետևելով Քրիստոսի խոսքերին:

Հարցրեք որևէ մեկին, թե մեր կյանքում որտեղից 
կարող ենք գտնել Քրիստոսի խոսքերը: (Հնարավոր 
պատասխաններից կարող են լինել` սուրբ գրու-
թյունները, ժամանակակից մարգարեների խոս-
քերը, հատուկ օրհնությունը և Հոգու հուշումները:)

Հարցրեք. Ի՞նչ սկզբունք էր Ալման ուսուցանում Հե-
լեմանին` օգտագործելով Լիահոնայի օրինակը: 
(Պատասխանները կարող են նման լինել հետևյալ 
սկզբունքին. Եթե մենք ականջ դնենք Հիսուս 
Քրիստոսի խոսքերին, նրանք կուղղորդեն մեզ 
ստանալու հավերժական կյանքը:) Կարող եք 
կիսվել ձեր վկայությամբ, որ Տիրոջ խոսքերին 
ականջ դնելը և հնազանդվելը ձեր կյանքում կբե-
րեն մեծ օրհնություններ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի քանի նախադասություններ, նկա-

րագրելով այն, թե ինչ եք սվորել այս դասն ուսումնասիրելիս:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալը. Ես որոշեցի իմ դասն ուսու-

ցանել Ալմա 37-ից.-------------------- (գրեք, թե որ հատվածները 
կուսուցանեք): Ես կուսուցանեմ -------------------- (գրեք, թե ում 
եք ուսուցանելու) ից -------------------- (գրեք այն օրը, որ պատ-
րաստվում եք ուսուցանել այս դասը):

Սուրբ գրությունների սերտման 
հատված—Ալմա 37.35
Նշեք Ալմա 37.35: Փորձեք հիշել այդ հատվածը: 
Այնուհետև արտասանեք կամ կարդացեք այն ձեր 
ծնողի կամ այլ վստահված մարդու համար: Այդ 
մարդուն տվեք հետևյալ հարցերը.

• Ինչպե՞ս է Տիրոջ պատվիրանների հանդեպ ձեր 
հնազանդությունն օգնել ձեզ ձեր կյանքում:

• Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք ինձ, որը կօգներ ինձ 
ավելի իմաստուն լինել իմ երիտասարդության 
ժամանակ:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչ եք սովորել այն մարդուց, ում 

հետ զրուցել եք Ալմա 37.35-ի մասին:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 37 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 19. ՕՐ 4

Ալմա 38
Նախաբան

Ալմայի որդի Սիբլոնը նրա հետ ծառայել էր 
զորամացիների մոտ միսիայի ժամանակ: Այդ 
միսիայի ավարտից հետո Ալման իր ուրախու-
թյունն արտահայտեց այն հաստատունության և 
հավատարմության համար, որը Սիբլոնը ցույց էր 
տվել զորամացիների մոտ հալածանքներից տա-
ռապելու ժամանակ: Ալման վկայում է Սիբլոնին 
Հիսուս Քրիստոսի ազատման զորության մասին և 
խորհուրդ է տալիս նրան շարունակելու ուսուցա-
նել ավետարանը:
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Ալմա 38.1–3
Ալման իր ուրախությունն է արտահայտում Սիբլոնի 
հավատարմության համար
Մի պահ մտածեք այն մասին, երբ ձեր ծնողներն 
ուրախացել են ձեր կամ ընտանիքի մեկ այլ ան-
դամի կատարած ճիշտ որոշման կամ ձեր ճիշտ 
ապրելակերպի համար:

Կարդացեք Ալմա 38.1–3 և փնտրեք այնպիսի 
արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են, 
թե ինչ էր Ալման զգում Սիբլոնի հանդեպ և ինչու: 
Գրեք այդ արտահայտություններից մի քանիսը.  
  
 

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ 
ճշմարտությունը. Եթե մենք մեր երիտասարդու-
թյան ժամանակ հաստատուն ու հավատա-
րիմ կերպով պահենք պատվիրանները, մենք 
մեծ ուրախություն կարող ենք պարգևել մեր 
ծնողներին:

 1. Ժամանակ հատկացրեք` ձեր ծնողներին, խնամա-
կալին կամ Եկեղեցու ղեկավարներին հարցնելու հա-

մար, թե ինչ ազդեցություն են թողել ձեր ճիշտ որոշումները 
նրանց վրա:

Ալմա 38.4–9
Ալման վկայում է Փրկչի ազատման զորության մասին
Ալման Սիբլոնին հիշեցնում է, որ նրանք երկուսն էլ 
տարբեր եղանակներով զգացել են Փրկչի ազատ-
ման զորությունը: Կարդացեք Ալմա 38.4–8 և լրաց-
րեք ներքոնշյալ աղյուսակը: Նաև գրեք այն, թե ինչ 
գիտեք Սիբլոնի մասին Ալմա 38.2–3-ից, և Մորմոնի 
Գրքի այլ բաժիններից ինչ եք իմացել Ալմայի մա-
սին, որը կօգնի ձեզ լրացնել աղյուսակը:

Սիբլոն (Ալմա 
38.2–5)

Ալմա (Ալմա 
38.6–8)

Ինչի՞ց նա 
ազատվեց:

Ինչպե՞ս նա 
ստացավ 
ազատման 
օրհնությունները:

Սիբլոնի փորձառությունից մենք իմանում ենք. Եթե 
մենք բոլոր բաներին դիմանանք Աստծո հան-
դեպ համբերությամբ և վստահությամբ, Նա 
մեզ կազատի փորձություններից, փորձանք-
ներից և չարչարանքներից և կբարձրացնի 
մեզ վերջին օրը: Ալմայի փորձառությունից 
մենք իմանում ենք. Մեր մեղքերից թողություն 
ստանալու և մեր հոգիներում խաղաղություն 
գտնելու համար մենք պետք է գործադրենք 
հավատք առ Հիսուս Քրիստոսը և փնտրենք 
Նրա ողորմությունը:
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 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. ի՞նչ եք սովորում Ալմայի և Սիբլոնի պատմությունից` ձեր 
հանդեպ Փրկչի ազատման զորության վերաբերյալ:

 բ. Ընտրեք նախորդ պարբերությունում հաստ տառերով 
գրված սկզբունքներից մեկը և մի քանի նախադասությամբ 
գրեք, թե ինչպես կարող եք կիրառել այդ սկզբունքը ձեր 
կյանքում:

Կարդացեք Ալմա 38.9 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե Ալման ինչ էր ցանկանում, որ Սիբլոնը սովո-
րեր: Կարող եք նշել մի արտահայտություն այն 
հատվածում, որը ընդհանրացնում է այն, թե ինչ էր 
ցանակնում Ալման, որ իր որդին հասկանար:

Մտածեք այն մասին, երբ Փրկչի զորությունը ազա-
տել է ձեզ ձեր փորձություններից, փորձանքներից 
կամ անարժանությունից: Ի՞նչ էիք արել, որպեսզի 
ստանայիք այդ ազատումը: Արդյո՞ք ձեր կյանքում 
այժմ ունեք մեղքեր կամ փորձություններ: Ինչ-
պե՞ս կարող եք դիմել Փրկչի օգնությանը, որ Նա 
ազատի ձեզ դրանցից:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կար-

ծիքով, ինչո՞ւ է ձեզ համար կարևոր իմանալ, որ միակ «ճա-
նապարհը կամ միջոցը», որի շնորհիվ դուք կարող եք 
փրկվել, դա` Փրկիչն է: (տես Ալմա 38.9):

Ալմա 38.10–15
Ալման խորհուրդ է տալիս Սիբլոնին շարունակելու 
զարգացնել արդար հատկանիշներ
Մտածեք մի ուսուցչի կամ Եկեղեցու ղեկավարի 
մասին, ով դրական ազդեցություն է ունեցել ձեր 
կյանքում: Մտածեք ձեր այդ հավանած մարդու 
հատկանիշների մասին:

Ինչպես գրված է Ալմա 38.10–15, Ալման հորդորում է 
Սիբլոնին շարունակելու զարգացնել այնպիսի հատ-
կանիշներ, որոնք կօգնեն նրան ավետարանն ուսու-
ցանելու և ուրիշներին օգնելու ժամանակ: Սիբլոնին 
տված Ալմայի խորհուրդը կարող են բոլորը կիրառել, 
ովքեր ցանկանում են ուրիշների վրա լավ ազդեցու-
թյուն թողնել` ծառայության, ուսուցման և այլ եղա-
նակաների միջոցով: Կարդացեք Ալմա 38.10–15 և 
բացահայտեք որևէ խորհուրդ, որը ձեզ հատկապես 
կարող է օգտակար լինել: Կարող եք նշել դա:

 4. Ներքևում ուսուցման ուղեցույցն է, որ կօգնի ձեզ 
հասկանալ ու կիրառել իր որդի Սիբլոնին հղած Ալ-

մայի խորհուրդը (տես Ալմա 38.10–15): Ձախ սյունակից ընտ-
րեք Ալմայի խորհրդից երկու կամ երեք մաս, որոնք, ձեր 
կածիքով, ամենաարժեքավորն են ձեզ համար: Լրացրեք աջ 
սյունակի համապատասխան ուսուցանման վարժություն-
ները: Ձեր պատասխանները գրեք սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում:

Ալմա 38.10–12 Ուսուցման ուղեցույց

Ալմայի խորհուրդը Ուսուցանման վարժություններ

«Եղիր ջանասեր 
և ժուժկալ բոլոր 
բաներում» (Ալմա 
38.10):

Այն մարդն, ով ջանասեր է, 
հետևողական և եռանդուն ջանքեր 
է դնում կյանքի իրավիճակներում։ 
Այն մարդն, ով ժուժկալ է, 
օգտագործում է զսպվածություն 
բոլոր բաներում և կիրառում 
է ինքնատիրապետում։ Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում գրեք, թե 
ուրիշներին ծառայելիս ինչու 
են այս երկու հատկանիշները 
կարևոր։ Գրեք, թե ինչպես կարող 
եք ավելի եռանդուն կամ ժուժկալ 
լինել ձեր կյանքի մեկ կամ ավելի 
ոլորտներում, և ինչպես է դա 
օգնում ձեզ ավելի արդյունավետ 
ծառայել ուրիշներին։

«Տես որ դու 
չբարձրամտանաս 
մինչև 
հպարտություն. 
այո, տե՛ս որ դու 
չպարծենաս» (Ալմա 
38․11):

Հպարտությունը սուրբ 
գրություններում այն է, երբ անձն 
ավելի մեծ վստահություն է դնում 
իր վրա, քան Աստծո վրա։ Նաև 
նշանակում է, որ անձը մտածում 
է, որ ինքն առավել է մյուսներից։ 
Այդ անարդար հպարտության 
հականիշը խոնարհությունն 
է։ Նրանք, ովքեր խոնարհ են, 
ուրիշների մասին մտածում են 
նույն կերպ, ինչպես իրենց, և 
նրանք սիրում են Աստծուն և դնում 
Նրան առաջին տեղում իրենց 
կյանքում։ Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում 
գրեք, թե ինչ կպատահեր, եթե 
Եկեղեցու անդամն իր կոչումում 
լիներ հպարտ և պարծենկոտ։ 
Մտածեք Եկեղեցում ձեր 
կոչումների մասին կամ ծառայելու 
այլ հնարավորությունների մասին։ 
Գրեք մեկ կամ երկու եղանակներ, 
երբ դուք կձգտեք լինելու խոնարհ 
և խուսափել հպարտությունից ու 
պարծենկոտությունից, երբ դուք 
ծառայում եք։
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Ալմա 38.10–12 Ուսուցման ուղեցույց

Ալմայի խորհուրդը Ուսուցանման վարժություններ

«Գործածի՛ր 
համարձակություն, 
բայց ոչ 
բռնադատություն» 
(Ալմա 38․12)։

Համարձակ լինելը նշանակում 
է վստահ լինել, որ Աստված 
մեզ հետ է և կարող է մեզ օգնել 
Իր ծառայության մեջ գործել 
առանց վախի։ Բռնադատող 
լինել նշանակում է բարդել 
մեր համոզմունքները կամ 
դիրքորոշումներն ուրիշների վրա` 
առանց հաշվի առնելու նրանց 
կարիքներն ու զգացմունքները։ 
Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում 
գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչու է 
Տերը ցանկանում, որ մենք լինենք 
համարձակ։ Նաև գրեք հատուկ 
եղանակի մասին, որի միջոցով 
կարող եք կիրառել նրա խորհուրդը, 
ուրիշներին ծառայելու ժամանակ 
օգտագործելով համարձակություն, 
բայց ոչ բռնադատություն։

«Սանձես քո բոլոր 
կրքերը» (Ալմա 
38․12)։

Սանձել նշանակում է կառավարել 
կամ վերահսկել։ Կիրքը ուժեղ 
զգացմունքն է։ Խորհեք հետևյալ 
հարցերի շուրջ և գրեք ձեր 
պատասխանները սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում․ Ձեր կարծիքով, 
ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար 
սանձելու մեր կրքերը.—այլ 
կերպ ասած` կառավարելու 
և վերահսկելու մեր ուժեղ 
զգացմունքները։ Ձեր կարծիքով, 
ինչպե՞ս կարող եք ձեր կրքերը 
սանձելով լցվել սիրով։ Ի՞նչ 
կանեք, որպեսզի հետևեք Ալմայի 
խորհրդին` սանձելու ձեր կրքերը։

«Զերծ մնաս 
անգործությունից» 
(Ալմա 38․12):

Նայեք «Անգործ, անգործություն» 
վերնագրերը Սուրբ գրքերի 
ուղեցույցում (scriptures.lds.org) 
կամ «Անգործ, անգործություն» 
վերնագրերը թեմաների 
ուղեցույցում, որպեսզի ավելին 
իմանաք անգործություն բառի 
մասին։ Ընտրեք թեմայի տակ 
գտնվող երկու հատվածներն ու 
ուսումնասիրեք դրանք։ Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում գրեք, թե ինչ եք 
սովորել այդ հատվածներից։ Գրեք, 
թե անգործությունից զերծ մնալու 
խորհուրդն ինչպես է ձեզ օգնել 
ավելի արդյունավետ ծառայելու 
ուիշներին։ Ի վերջո, գրեք հատուկ 
եղանակներ, որոնցով դուք կձգտեք 
զերծ մնալ անգործությունից։

Ալմայի խորհուրդը Սիբլոնին Ալմա 38․10–15 հատ-
վածներում ուսուցանում է հետևյալ սկզբունքը․ 
Զարգացնելով արդար հատկանիշներ` մենք 
պատրաստվում ենք ուսուցանել և ծառայել 
ուրիշներին: Խորհեք, թե Ալմա 38-ում սովորած 
հատկանիշները զարգացնելով ինչպես կարող եք 
օրհնել ձեր կյանքը և ձեզ շրջապատողների կյանքը: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 38 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 20. ՕՐ 1

Ալմա 39
Նախաբան

Ալման հանդիմանում է իր կամակոր որդի Կո-
րիանթոնին, ով թողեց իր ծառայությունը և լուրջ 
սեռական մեղք գործեց: Ալման Կորիանթոնին ու-
սուցանեց իր արարքի լրջությունը և արտահայտեց 
իր հիասթափությունն առ այն, որ Կորիանթոնը 
գործեց այդպիսի լուրջ մեղք: Ալման Կորիանթոնին 
պատվիրեց չգնալ «աչքերի տենչանքների հետևից» 
և ապաշխարել (Ալմա 39.9): Ալմայի ուղերձը Կո-
րիանթոնին կարող եք կարդալ Ալմա 39–42:

Ալմա 39.1–6
Ալման իր որդի Կորիանթոնին բացատրում է սեռական 
մեզքի լրջությունը
Մտածեք հետևյալ նախադասության շուրջ. Որոշ 
մեղքեր ավելի լուրջ են, քան մյուսները:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Դուք 

համաձա՞յն եք, որ որոշ մեղքեր ավելի լուրջ են, քան մյուս-
ները: Ինչո՞ւ այո, կամ ինչու ոչ:

Ինչպես գրված է Ալմա 39 գլխում, Ալման իր որդի 
Կորիանթոնին այնպիսի խորհուրդ է տալիս, որը 
կարող է օգնել ձեզ հասկանալ որոշ մեղքերի 
լուրջ բնույթը: Կորիանթոնը Ալմային ու Սիբլոնին 
ուղեկցում էր զորամացիներին քարոզելու միսիայի 
ժամանակ: Այդ ընթացքում Կորիանթոնը լուրջ 
սեռական մեղք է գործում:
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Կարդացեք Ալմա 39.1–4 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ սխալ բան էր արել Կորիանթոնը: Այս հատ-
վածներն ավելի լավ հասկանալու համար օգտա-
կար կլինի իմանալ, որ պոռնիկը անբարոյական 
կինն է կամ մարմնավաճառը: Կարևոր է հասկա-
նալ, որ «Տերը, չի կարող մեղքը նվազագույն իսկ 
աստիճանով թույլատրելի համարել» (ՎևՈՒ 1.31): 
Սեռական մեղքերը շատ լուրջ են: Նաև ուշադրու-
թյուն դարձրեք, որ Կորիանթոնը հատուկ թողել 
էր իր միսիան, որպեսզի գնար պոռնիկ Իզաբելի 
հետևից, որն էլ ավելի էր ծանրացնում նրա մեղքը:

Կարդացեք Ալմա 39.5 և տեսեք, թե ինչպես է Ալման 
բացատրում սեռական մեղքի տարբերությունը այլ 
մեղքերի հետ համեմատած: Պղծությունը այն ամենն 
է, ինչը մեղսակից է, ամբարիշտ կամ զզվելի: Այս 
հատվածներից մենք իմանում ենք, որ սեռական 
մեղքը պղծություն է Տիրոջ աչքում: Խորհեք, 
թե, ձեր կածիքով, ինչու է սեռական մեղքը դասվում 
մարդասպանության կողքին իր լրջությամբ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը տվել է բացատրությունն այն 
բանի, թե ինչու է սեռական մեղքը համարվում 
պղծություն Տիրոջ աչքում. «Այդպիսի կարևորու-
թյուն տալով համընդհանուր շնորհված մարմնա-
կան ախորժակին, ի՞նչ է Աստված փորձում ասել 
մեզ դրա դերի մասին` տղամարդկանց և կանանց 
Նրա ծրագրում: Ես ներկայացնում եմ ձեզ, որ Նա 
դա հատուկ անում է—մեկնաբանելով կյանքի 
ծրագիրը: Ակնհայտ է, որ մահկանացու կյանքի 
Նրա ամենամեծ մտահոգություններից մեկն այն է, 
թե ինչպես է մարդը գալիս այս աշխարհ և ինչպես 
է մարդը գնում այս աշխարհից: Նա շատ խիստ 
սահմանափակումներ է դրել այդ հարցի շուրջ» 
(“Personal Purity,” Ensign, Nov. 1998, 76):

Կարդացեք հետևյալ պարբերությունը և նշեք 
հետևյալ հարցերի պատասխանները. Որո՞նք են 
սեռական անարատությունը պահելու մի քանի 
օրհնությունները:

«Ֆիզիկական մտերմությունը ամուսինների միջև 
սքանչելի և սուրբ է: Այն կարգված է Աստծո կող-
մից` երեխաներ ստեղծելու և միմյանց հանդեպ 
սեր արտահայտելու համար: Աստված պատվիրել 
է սեռական մտերմությունը պահպանել ամուսնու-
թյան համար:

Երբ դուք սեռական անարատություն ունեք, դուք 
պատրաստում եք ձեզ կապելու և պահելու տա-
ճարի սուրբ ուխտերը: Դուք պատրաստվում եք 
կառուցելու ամուր ամուսնություն և երեխաներ բերել 
աշխարհ՝ որպես հավերժական և սիրող ընտանիքի 
մաս: Դուք պաշտպանում եք ձեզ հոգևոր և էմո-
ցիոնալ վնասներից, որոնք սպառնում են ամուս-
նությունից դուրս սեռական կապ ունենալուց: Դուք 

նաև պաշտպանում եք ձեզ վնասակար հիվանդու-
թյուններից: Սեռական անարատություն պահելը 
օգնում է ձեզ վստահ և իսկապես երջանիկ լինել, և 
մեծացնում է այժմ և ապագայում լավ որոշումներ 
ընդունելու ձեր ունակությունը»: (Երիտասարդներին 
զորացնելու համար [ձեռնարկ, 2011], 35):

Այժմ կարդացեք հետևյալ պարբերությունները, 
փնտրելով հետևյալ հարցի պատասխանը. Որո՞նք 
են սեռական անարատության Տիրոջ չափանիշները:

«Սեռական անարատության վերաբերյալ Տիրոջ 
չափանիշը հստակ է և անփոփոխ: Մի ունեցեք 
սեռական որևէ հարաբերություն ամուսնությունից 
առաջ, և ամբողջովին հավատարիմ եղեք ձեր 
ամուսնուն ամուսնությունից հետո: Մի թույլ տվեք, 
որ լրատվամիջոցները, ձեր հասակակիցները կամ 
ուրիշները համոզեն ձեզ, որ սեռական մտերմու-
թյունը ամուսնությունից առաջ ընդունելի է: Դա 
այդպես չէ՛: Աստծո աչքում, սեռական մեղքերը 
ծայրահեղ լուրջ են: Դրանք պղծում են կյանք 
ստեղծելու Աստծո կողմից մեզ տված զորությունը: 
Ալմա մարգարեն ուսուցանել է, որ սեռական 
մեղքերը ավելի լուրջ են, քան որևէ այլ մեղք, բացի 
մարդասպանությունից կամ Սուրբ Հոգին մերժե-
լուց (տես Ալմա 39.5):

Երբեք մի արեք այնպիսի բաներ, որոնք կարող 
են տանել սեռական մեղսագործության: Վերա-
բերվեք մյուսներին հարգանքով, ոչ թե որպես 
հեշտասեր և եսասեր ցանկությունների առարկա: 
Ամուսնությունից առաջ մի մասնակցեք կրքոտ 
համբյուրների, մի պառկեք մեկ այլ անձի վրա, մի 
դիպչեք մեկ այլ անձի մարմնի սուրբ և անձնական 
մասերի՝ հագուստով լինի, թե առանց հագուստի: 
Մի արեք որևէ այլ բան, որը սեռական զգացումներ 
է առաջացնում ուրիշի մոտ: Մի արթնացրեք նման 
զգացումներ ձեր մարմնում: Ուշադիր եղեք Հոգու 
հուշումներին, որպեսզի կարողանաք լինել մաքուր 
և առաքինի: Տիրոջ Հոգին կհեռանա նրանից, ով 
սեռական մեղքի մեջ է գտնվում:

Խուսափեք այնպիսի իրավիճակներից, որոնք կա-
րող են մեծ գայթակղություն առաջացնել, օրինակ՝ 
ուշ երեկոյան կամ գիշերային ժամանցները տնից 
դուրս կամ այնպիսի միջոցառումներ, որտեղ մե-
ծահասակների հսկողություն չկա: Մի մասնակցեք 
այնպիսի քննարկումների, ոչ էլ օգտվեք այնպիսի 
տեսալսողական միջոցներից, որոնք սեռական 
զգացումներ են արթնացնում: Մի մասնակցեք որևէ 
տեսակի մերկագրության: Հոգին կարող է օգնել ձեզ 
իմանալ, թե երբ եք դուք վտանգի առաջ կանգնած, 
և ուժ կտա ձեզ այդ իրավիճակից դուրս գալու 
համար: Հավատք ունեցեք և հնազանդ եղեք ձեր 
ծնողների և ղեկավարների արդար խորհուրդներին:
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Համասեռամոլությունը լուրջ մեղք է թե՛ տղաների, 
թե՛ աղջիկների դեպքում: Եթե դուք պայքարում եք 
նույն սեռի հանդեպ հակվածությամբ կամ եթե ձեզ 
համոզել են ոչ պատշաճ գործողության մասնակ-
ցել, խորհուրդ փնտրեք ձեր ծնողներից և եպիսկո-
պոսից: Նրանք կօգնեն ձեզ:

Սեռական բռնության զոհերը մեղավոր չեն մեղքի 
համար և ապաշխարելու կարիք չունեն: Եթե դուք 
բռնության զոհ եք դարձել, իմացեք, որ դուք անմեղ 
եք և Աստված սիրում է ձեզ: Խոսեք ձեր ծնողների 
կամ վստահելի մեկ այլ չափահասի հետ, և անհա-
պաղ հայցեք ձեր եպիսկոպոսի խորհուրդը: Նրանք 
կարող են սատարել ձեզ հոգեպես և օգնել ստա-
նալ պաշտպանություն և անհրաժեշտ օգնությունը: 
Բուժման ընթացքը ժամանակ կարող է պահանջել: 
Վստահեք Փրկչին: Նա կբժշկի ձեզ և խաղաղու-
թյուն կպարգևի:

Եթե դուք գայթակղվել եք սեռական որևէ տեսակի 
մեղսագործություն կատարելու, օգնություն հայ-
ցեք ձեր ծնողներից և եպիսկոպոսից: Աղոթեք ձեր 
Երկնային Հորը, որը կօգնի ձեզ դիմակայել գայ-
թակղությանը և հաղթահարել ոչ պատշաճ մտքերը 
և զգացումները: Եթե դուք սեռական մեղսագործու-
թյուն եք կատարել, խոսեք ձեր եպիսկոպոսի հետ 
և սկսեք ապաշխարության գործընթացը, որպեսզի 
կարողանաք խաղաղություն գտնել, և որ Հոգու 
լիարժեք ընկերակցությունը վերադառնա ձեզ:

Սեռական անարատություն ունենալու անձնական 
պարտավորություն վերցրեք ձեզ վրա: Ձեր խոսքե-
րով և արարքներով խրախուսեք մյուսներին նույն 
կերպ վարվել» (Երիտասարդներին զորացնելու 
համար 35–37):

Խորհեք, թե, ելնելով ձեր կարդացածից, Տերն ինչ-
պիսի ուղերձի վրա է ուզում, որ դուք կենտրոնանաք:

Ալմա 39.7–19
Ալման Կորիանթոնին հորդորում է ապաշխարել
Պատկերացրեք սեռական անարատության կարևո-
րության մասին զրույց եք ունենում ձեր ծնողների, 
Երիտասարդ տղաների կամ Երիտասարդ կանանց 
ղեկավարների, կամ ձեր Եպիսկոպոսի կամ ճյուղի 
նախագահի հետ: Մտածեք, թե ինչպես կարձա-
գանքեիք ձեր ծնողներին կամ Եկեղեցու ղեկավար-
ներին, եթե նրանք խորհուրդ տաին ձեզ սեռական 
անարատության կարևորության մասին: Կարդացեք 
Ալմա 39.7–8, տեսնելու համար, թե որն էր Ալմայի` իր 
որդուն նրա գործած մեղքի կարևորության մասին 
ուսուցանելու նպատակը: Մտածեք, թե ձեր ծնողնե-
րին կամ Եկեղեցու ղեկավարներին ուղված ձեր պա-
տասխանն ինչպես կփոխվեր, եթե իմանայիք, որ դա 
սիրալիր հրավերք է մնալու անարատ կամ ապաշ-
խարել, որպեսզի խուսափեք Աստծո դատաստանից:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դ. Թոդ Քրիտսոֆերսոնը նկա-
րագրել է, թե ինչու են ծնողները 
Ալմայի նման հորդորում իրենց երե-
խաներին ապաշխարել. «Ապաշխարե-
լու հորդորը սիրո արտահայտումն է: 

. . . Եթե մենք ուրիշներին չենք հրավիրում փոխվե-
լու կամ, եթե մենք ինքներս չենք ապաշխարում, 
մենք ձախողում ենք այն հիմնական պարտակա-
նությունը, որը մենք ունենք միմյանց և ինքներս 
մեր նկատմամբ: Թույլատրող ծնողը, ներողամիտ 
ընկերը, վախեցող Եկեղեցու ղեկավարը իրակա-
նում ավելի շատ մտահոգված են իրենցով, քան 
նրանց բարեկեցությամբ ու երջանկությամբ, ում 
կարող էին օգնել: Այո, ապաշխարության կոչը 
երբեմն կարող է անհանդուրժողական կամ 
վիրավորական լինել, նույնիսկ կարող է զայրաց-
նող լինել, սակայն Հոգով առաջնորդվելով իրակա-
նում այն մեծագույն հոգատարության արարք է» 
(«Ապաշխարելու աստվածային պարգևը», Ensign 
կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2011, 39):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալը. Ապաշխարությունը պա-

հանջում է . . . Այնուհետև, Ալմա 39.9–14 հատվածները ու-
սումնասիրելուց հետո ցուցակ կազմեք սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում, թե ինչ ուսուցանեց Ալման 
Կորիանթոնին ապաշխարության վերաբերյալ, որը կօգնի 
ձեզ լրացնել այդ նախադասությունը:

Ալմայի խորհուրդը հասկանալու և կիրառելու 
համար օգտվեք հետևյալ հարցերից և մեկնաբա-
նություններից: Ձգտեք գտնել և գրել առնվազն մեկ 
ճշմարտություն ամեն մի ներքոնշյալ հատվածնե-
րից, որը կօգնի սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում լրացնել նախադասությունը: 
Կարիք չկա հարցերին պատասխանել սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձր օրագրում:

Կարդացեք Ալմա 39.9: (Ալմա 39.9 հատվածը սուրբ 
գրությունների սերտման վարժություն է։ Կարող 
եք այն նկատելի ձևով նշել, որպեսզի հետագայում 
հեշտ գտնեք:) Ի՞նչ կապ ունեն «այլևս չգնայիր 
քո աչքերի տենչանքների հետևից» և «խաչ քաշիր 
բոլոր այդ բաների վրա» արտահայտությունները 
մեղքը թողնելու հետ:

Մեր օրերում «քո աչքերի տենչանքներ» արտա-
հայտությունը մեծապես առնչվում է անբարոյա-
կանության հետ և պոռնոգրաֆիկ նկարների ու 
ժամանցի հետ: «Խաչ քաշիր» արտահայտությունը, 
ինչպես կիրառված է Ալմա 39.9, նշանակում է ինքդ 
քեզ զրկել ինչ-որ բանից: Այս արտահայտությունն 
այնքան էլ տարածված չէ այսօր: Այնուամենայ-
նիվ, Ջոզեֆ Սմիթի օրերում խաչել բայի որոշ 
իմաստներն էին` «ջնջել, անտեսել: . . .Հակազ-
դել . . . , դադարեցնել» (Noah Webster’s First Edition 
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of an American Dictionary of the English Language, 
facsimile ed. [1967]): Եթե մենք այդ սահմանումները 
կիրառենք նրան, թե ինչ էր Ալման ուսուցանում իր 
որդուն, մենք կհասկանանք անբարոյականության 
բոլոր ասպեկտները (այդ թվում անբարոյականու-
թյան գայթակղության աղբյուրները, որոնք մեր 
վերահսկողության տակ են) մեր կյանքից հեռաց-
նելու կարևորությունը, որպեսզի մենք կարողա-
նանք «ժառանգել Աստծո արքայությունը»: Որո՞նք 
են այն մի քանի եղանակները, որոնցով երիտա-
սարդ Վերջին Օրերի Սրբերը կարող են իրենց 
համար սեռական անարատության սահման գծել 
և խուսափել գնալու իրենց աչքերի տենչանքների 
հետևից:

Կարդացեք Ալմա 39.10: Ինչպե՞ս կարող է հոգևոր 
սնուցման ձգտումը—ծնողների, Եկեղեցու ղեկա-
վարների կամ մոտ ընկերների կողմից— օգնել 
ինչ-որ մեկին ապաշխարել:

Կարդացեք Ալմա 39.11–12 և խորհեք հետևյալ 
հարցի շուրջ.

• Ապաշխարության ժամանակ ի՞նչ պետք է 
փոխվի մարդու սրտում, որպեսզի նա մեղք գոր-
ծելու նպատակով դևի կողմից կրկին չմոլորվի:

• Ինչպե՞ս կարող է իզուր և անմիտ բաներից 
խուսափելը օգնել մարդուն ապաշխարել:

Կարդացեք Ալմա 39.13: Հիշեք, որ Ալման Կո-
րիանթոնին ասաց, որ եթե զորամացիները տես-
նեին Կորիանթոնի արարքը, ապա նրանք չէին 
հավատա Ալմայի խոսքերին (տես Ալմա 39.11): 
Օգտակար կլինի իմանալ, որ սուրբ գրություննե-
րում «դառնալ դեպի Տերը» նշանակում է ապաշխա-
րություն: Ապաշխարությունը դա «սիրտն ու կամքը 
դեպի Աստված դարձնելն է» (Bible Dictionary, 
“Repentance”):

• Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ապաշխարել 
ողջ ձեր «մտքով, կարողությամբ և ուժով»:

• Եթե մեր մեղքերի պատճառով ուրիշները տու-
ժում են, ի՞նչ մենք պետք է անենք որպես ապաշ-
խարության մեր մաս:

• Եթե լուրջ մեղք է գործվել, ինչո՞ւ է կարևոր 
դիմել եպիսկոպոսի կամ ճյուղի նախագահի 
օգնությանը:

Ալմա 39.9–13 հատվածներից մենք սովորում ենք. 
Ապաշխարությունն իր մեջ ներառում է` մեր 
մեղքերի գիտակցումն ու թողնելը և դեպի 
Տերը դառնալը մեր ողջ մտքով, կարողու-
թյամբ և ուժով:

Մտածեք, թե, ձեր կածիքով, ինչ կցանկանար Տերը, 
որ դուք անեիք` ավելի լիարժեք ձեր սիրտն ու 
կամքը դեպի Նա դարձնելու համար: Ի՞նչ կարող 
եք անել այժմ այդ հուշումներով գործելու համար:

Առանց Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության ձեզ 
համար հնարավոր չէր լինի ներվելու ձեր մեղքե-
րից: Կարդացեք Ալմա 39.15–16, 19 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես Ալման նկարագրեց այն 
միտքը, որ Հիսուս Քրիստոսը կգա և վեր կառնի 
աշխարհի մեղքերը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսի գա-

լուստը լավ լուր Կորիանթոնի և ձեզ համար:

Սուրբ գրությունների սերտման 
հատված—Ալմա 39.9
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռի-
չարդ Գ. Սքոթը հետևյալն է ասել սուրբ գրություն-
ները հիշելու վերաբերյալ.

«Սուրբ գրություններ կարդալը, խորհելը, ուսումնա-
սիրելը և հիշելը կարծես նման է մի պահարանի, 
որը լցնում ես ընկերներով, արժեքներով և ճշմար-
տություններով, որոնց կարող ես կանչել ցանկա-
ցած ժամանակ, աշխարհի ցանկացած վայրում:

Սուրբ գրությունները հիշելիս կարող եք ստանալ 
մեծ ուժ: Սուրբ գրությունները հիշելով հաստա-
տում եք նոր բարեկամություն: Այն կարծես նոր 
մարդու հետ ծանոթանալուն է նման, ով կարող է 
օգնել անհրաժեշտության պահին, տալ ոգեշնչում 
և մխիթարանք և լինել անհրաժեշտ փոփոխության 
շարժառիթի աղբյուր» («Սուրբ գրությունների զորու-
թյունը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2011, 6):

 4. Փորձեք անգիր հիշել Ալմա 39.9 հատվածը: Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում 

գրեք մեկ կամ երկու նախադասություն այն մասին, թե ինչ-
պես կարող է այս հատվածի անգիր անելը պաշտպանել ձեզ 
գայթակղության պահին:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 39 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 20. ՕՐ 2

Ալմա 40–41
Նախաբան

Ինչպես գրված է Ալմա 40–41 գլուխներում, Ալման 
իր որդի Կորիանթոնին ուսուցանեց կարևոր վար-
դապետություններ մահից հետո կյանքի վերա-
բերյալ: Ալման բացատրեց, որ Հիսուս Քրիստոսի 
Քավության միջոցով բոլոր մարդիկ հարություն 
կառնեն: Ալման նաև Կորիանթոնին ուսուցանեց 
հոգևոր աշխարհի մասին, որտեղ մահացածները` 
մահկանացու կյանքում իրենց կատարած ընտ-
րություններից կախված, դրախտում կամ հոգևոր 
բանտում սպասում էին իրենց հարությանը: Կո-
րիանթոնը Ալմայից սովորում է, որ վերականգնման 
ծրագիրը ներառում է իր մեջ ոչ միայն մարմնի 
հարությունը, այլ նաև հոգևոր վերականգնումը, որի 
ժամանակ մենք ստանում ենք մեր արարքների ու 
ցանկությունների հետևանքները: Ի վերջո, Ալման 
շեշտում է, որ այս վերականգնման ծրագրի կենտ-
րոնում ընկած է այն ճշմարտությունը, որ ամբարշ-
տությունը երբեք իրական երջանկություն չի բերում:

Ալմա 40
Ալման Կորիանթոնին ուսուցանում է հոգևոր աշխարհի 
և հարության մասին
Պատկերացրեք, որ դուք ունեք մի ընկեր, ում 
սիրելի անձնավորությունը վերջերս մահացել է: 

Իմանալով, որ դուք հավտացյալ եք, ձեր ընկերը 
ձեզ մոտ է գալիս հետևյալ հարցերով.

• Ի՞նչն է մեզ համար հնարավոր դարձնում ապրե-
լու կրկին: Ո՞վ հարություն կառնի:

• Որտե՞ղ ենք մենք գնում մահից հետո և ինչի է 
դա նման:

• Ի՞նչ է հարությունը: Ո՞րն է մեր մահկանացու 
մարմինների և հարություն առած մարմինների 
տարբերությունը: Ի՞նչ է պատահում այն բանից 
հետո, երբ մենք հարություն ենք առնում:

Ալմա 40 գլխում գտնվող տեղեկությունները կարող 
են օգտակար լինել այդ հարցերին պատասխանելու 
համար: Այս գլխում Ալման շարունակում է ուսուցա-
նել իր որդի Կորիանթոնին: Կորիանթոնը մտահոգ-
վում է մահացածների հարության վերաբերյալ:

 1. Կարդացեք այդ երեք հատվածները: Ընտրեք 
հատվածներից մեկն ու մեկը և սուրբ գրությունների 

ուսումնասիրության ձեր օրագրում բացատրեք, թե ինչպես է 
Ալմայի ուսուցանածը պատասխանում տրված հարցին: (Եթե 
դասի վերջում ժամանակ ունենաք, կարող եք հետ վերադառ-
նալ և վերանայել, թե ինչ ուսուցանեց Ալման հաջորդ հատ-
վածներում:)

 ա. Ուսումնասիրեք Ալմա 40․1–5։ Ի՞նչն է հնարավոր դարձ-
նում մեզ համար ապրել կրկին։ Ովքե՞ր հարություն կառնեն։

 բ. Ուսումնասիրեք Ալմա 40․6–7, 11–14։ Որտե՞ղ ենք մենք 
գնում մահից հետո, և ինչպե՞ս է դա լինում։ (Երբ Ալման ու-
սուցանեց, որ բոլոր մարդկանց հոգիները «տարվում են 
տուն՝ այն Աստծո մոտ, որը նրանց կյանք էր տվել» (Ալմա 
40․11), նա ուսուցանում էր, որ մեր մահից հետո և նախքան 
մեր հարություն առնելը, մեր հոգիները կգնան հոգևոր աշ-
խարհ, այլ ոչ թե վերջնական հանգրվանը՝ Տիրոջ դատից 
հետո։ Օգտակար կլինի քննարկել հատված 13 տողատակի 
ծանոթագրությունները, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ 
նկատի ուներ Ալման` ասելով «դրսի խավար»։ Ալմա 40․14 
հատվածը նույնպես մեզ օգնում է հասկանալ, որ այդ դրսի 
խավար արտահայտությունը վերաբերվում է նախքան հա-
րությունը վիճակին, որին մենք սովորաբար ասում ենք հո-
գևոր բանտ և ոչ թե նզովվածների վերջնական մշտական 
հանգրվանը։

 գ. Ուսումնասիրեք Ալմա 40․21–26։ Ի՞նչ է հարությունը։ Ո՞րն 
է մեր մահկանացու մարմինների և հարություն առած մար-
մինների տարբերությունը: Ի՞նչ կպատահի մեր հարություն 
առնելուց հետո։

Անդրադառնալով Ալմա 40․11–12` Առաջին Նախա-
գահությունից Նախագահ Ջորջ Ք․ Քանոնը բա-
ցատրել է, որ Ալման «մտադիր չէր փոխանցել այն 
միտքը, որ նրանք անմիջապես գնում էին Աստծո 
ներկայություն։ Ըստ ամենայնի, նա այդ արտա-
հայտությունն օգտագործում է որակավորման 
իմաստով» (Gospel Truth: Discourses and Writings of 
President George Q. Cannon, sel. Jerreld L. Newquist, 
2 vols. [1957–74], 1:73)։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա․ 
Մաքսվելը նկարագրել է որոշ բաներ, որոնք մենք 
կզգանք հարություն առնելուց հետո․

«Դատաստանի օրը . . . կլինի ընդգրկուն օբյեկ-
տիվություն։ Ոչ միայն մենք կունենանք այն, ինչ 
Մորմոնի Գրքում ասվում է «վառ վերհուշ» և «կատա-
րյալ հիշողություն» մեր մեղավորության, այլ նաև 
ուրախալի բաներ կհիշվեն և կվերականգնվեն։ 
Մենք կիմանանք «ճիշտ ինչպես մենք հիմա ենք 
այս պահին»։ (Ալմա 5․18, 11․43, տես նաև ՎևՈՒ 
93․33։) Մենք կտեսնենք «դեմ հանդիման» (Մոսիա 
12․22, 15․29) համընդհանուր բազայի շնորհիվ։

«Բոլոր բաների մեջ, [որոնք] պիտի վերականգն-
վեն» (Ալմա 40.23) կլինի հիշողությունը, այդ թվում 
նաև մեր նախաերկրային հիշողությունները։ Մտա-
ծեք այն ուրախության մասին, որը կլինի այն հա-
մապատասխան հիշողությունների մտքի և սրտի 
միավորումից, որոնք վերաբերվում են առաջին և 
երկրորդ վիճակներին։

Ինչպիսի զգացմունքներ կպատեն մեզ, երբ սիրա-
սուն Երկնային Հայրը խելացի կհամարի վերա-
կանգնելու բոլոր հիշողությունները։ Այս փաստի 
թարմեցնող հոսքը կմեծացնի մեր երախտագի-
տությունն այն մասին, թե որքան խորն են գնում 
Աստծո երկայնամտությունը և Հիսուսի կամավոր 
Քավության սիրառատ բարությունը» (Lord Increase 
Our Faith [1994], 103)։

Հարությունը հոգու և մարմնի վերամիա-
վորումն է՝ վերականգնելով բոլոր բաներն 
իրենց ճիշտ և կատարյալ տեսքով։ Հարու-
թյունից հետո բոլորը կկանգնեն Աստծո առաջ 
դատվելու համար։ Կարդացեք Ալմա 40․25–26 
և գտեք Ալմայի նկարագրությունը բոլոր նրանց 
վերջնական վիճակի մասին, ովքեր արդար են 
եղել այս կյանքում, համեմատելով այն մարդկանց 
վերջնական վիճակի հետ, ովքեր ընտրել են ամ-
բարշտություն։ Մտածեք, թե ինչպես կարող է այս 
հատվածը մեծացնել Աստծո առաջ մաքուր լինելու 
ձեր ցանկությունը։

Ինչպես գրված է Ալմա 40․16–22, այն հարությունը, 
որի մասին Ալման խոսել էր, կապված էր երկրի 
ժամանակի հետ։ Հիսուս Քրիստոսը առաջինն էր, 
ով հարություն առավ, որին հետևեցին արդար-
ները, ովքեր Ադամի ժամանակներից ապրեցին 
մինչև Հիսուս Քրիստոսի հարության ժամանակ-
ները (տես Ալմա 40․16, 20, ՎևՈՒ 133․54–55)։ Ըստ 
Ալմայի, այդ հարությունը կոչվում էր «առաջին 
հարություն»։

Ալմա 41
Ալման Կորիանթոնին ուսուցանում է վերականգնման 
ծրագրի մասին
Հաշվի առնելով հարության, հոգևոր աշխարհի և 
դատաստանի վերաբերյալ Ալմայի ուսուցանած 
ճշմարտությունները` մտածեք, թե ինչպես 
կփոխվեին մարդու արարքները, եթե նա 
հավատար հետևյալին․

• Մահից հետո կյանք չկա։

• Մահից հետո մենք բոլորս ել կատարյալ կդառ-
նանք, անկախ այն բանից` երկրի վրա մեր 
գործերը բարի էին, թե չար։

• Դատաստանի ժամանակ մենք 
կպարգևատրվենք մեր բարի գործերի և 
կպատժվենք մեր վատ գործերի համար։

Ալմա 41 մենք իմանում ենք, որ Կորիանթոնը 
շփոթված էր այն պատճառով, թե որոշ մարդիկ 
ինչպես էին ուսուցանում հարությունը։ Նշեք 
«մոլորվել» բառը Ալմա 41․1, իսկ հետո կարդացեք 
այդ հատվածը, որպեսզի տեսնեք, թե ինչու էին 
որոշ մարդիկ մոլորվել։ Այս հատվածն ավելի լավ 
հասկանալու համար օգտակար կլինի իմանալ, 
որ աղավաղել սուրբ գրությունը, նշանակում է 
շրջել, խեղաթյուրել կամ փոխել սուրբ գրություն-
ների իմաստը։

Ալմայի խոսքերով` ի՞նչ գաղափար էր նա ցան-
կանում պարզաբանել Կորիանթոնի համար։  
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Վերականգնել նշանակում է կրկին ետ բերել։ 
Ալման ցանկանում էր, որպեսզի Կորիանթոնը 
հասկանար, որ իր ասած «վերականգնման ծրագ-
րում» (Ալմա 41․2) գոյություն ունեին և ֆիզիկական, 
և հոգևոր տեսակետեր։ Ուսումնասիրեք Ալմա 
41․2–5 և նշեք, թե մահից հետո, ինչը ֆիզիկապես 
և ինչը հոգեպես կվերականգնվի մեզ համար։ 
(Այս հատվածներում հարկավոր է նշանակում է՝ 
պահանջվում է կամ անհրաժեշտ է։)

Ո՞րն է Ալմա 41․2 հատվածում նշված վերականգն-
ման ծրագրի ֆիզիկական տեսակետը։   
 

Ալմա 40․3–5 հատվածում նկարագրված հոգևոր 
տեսակետն է. Մենք կվերականգնվենք կամ 
դեպի երջանկություն, կամ էլ դեպի դժբախ-
տություն` համաձայն մահկանացու կյանքում 
մեր գործերի և ցանկությունների։

 2. Ենթադրեք, որ ձեզ հանձնարարված է Երեխաների 
խմբում ուսուցանել Ալմա 40․3–5։ Սուրբ գրությունների 

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես կբա-
ցատրեք հոգևոր վերականգնման վարդապետությունը պարզ 
ձևով, որպեսզի երեխաները հասկանան այն, ինչ Ալման ու-
սուցանել է։

Խորհեք, թե վերականգնման վարդապետության 
հասկանալը, ինչպես կարող է և պետք է ազդի ձեր 
արարքների և ցանկությունների վրա։

Երբ մենք սկսում ենք հասկանալ վերականգնման 
վարդապետությունը, մենք բնականոն կերպով 
սկսում ենք անհանգստանալ մեր մեղքերի և սխալ 
արարքներին հաջորդող հետևանքների մասին։ 
Կա՞ արդյոք որևէ եղանակ` փոխելու մեր սխալ 
ցանկությունների և արարքների բացասական 
ազդեցությունը։ Ալման Կորիանթոնին առաջար-
կեց ունենալ հույս։ Կարդացեք Ալմա 41․6–9 և 
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ կարող ենք անել, 
որպեսզի բարություն ու երջանկություն վերա-
կանգնվի մեզ, նույնիսկ եթե մենք լուրջ մեղք ենք 
գործել։ Ալմա 41․6–7 հատվածներում կարող եք 
նշել այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք 
ցույց են տալիս, որ մենք պատասխանատու ենք 
այն ամենի համար, ինչ ստանում ենք հարության 
ժամանակ։ Մտածեք հետևյալ հարցի շուրջ․ Այս 
հատվածներից ելնելով, ինչպե՞ս ենք մենք հանդի-
սանում մեր անձնական դատավորը։

Կան այնպիսի մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ 
կարող են Աստծո մոտ վերադառնալ` առանց 
անձնական պատասխանատվություն կրելու իրենց 
արարքների համար։ Նրանք հաճախ պնդում են, 
որ իրենց մեղսավոր որոշումները զվարճալի են։ 
Երբեմն նրանք, ովքեր մեղք են գործել, կարող են 
նույնիսկ երջանիկ ձևանալ։ Սակայն, կարդացեք 

Ալմա 41․10 և ուշադրություն դարձրեք նրան, թե ինչ 
ուսուցանեց Ալման ամբարշտության մասին։ (Ալմա 
41.10 հատվածը սուրբ գրությունների սերտման 
հատված է։ Կարող եք այն նկատելի ձևով նշել, 
որպեսզի հետագայում հեշտ գտնեք։)

 3. Ալմա 41․10-ում Ալման իր որդուն վկայում է, որ 
«ամբարշտությունը երբեք երջանկություն չի 

եղել»։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում լրացրեք հետևյալ հանձնարարությունը․

 ա. Գրեք, թե ինչու էք կարծում, որ Ալմայի մեջբերումը 
ճշմարիտ է։

 բ. Գրեք մի օրինակ, թե ինչպես կարող է Սատանան փորձել 
համոզել մեզ, որպեսզի հավատանք, որ մենք կարող ենք 
խախտել Աստծո պատվիրանները և միաժամանակ լինել 
երջանիկ։

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնի հետևյալ 
արտահայտությունը գրեք ձեր սուրբ գրություն-
ներում՝Ալմա 41․10 հատվածի կողքին․ «Դուք չեք 
կարող սխալ բան անել ու լավ զգալ։ Դա անհնար 
է»։ (“A Message to the Rising Generation,” Ensign, Nov. 
1977, 30)։

Ալմա 41․11 հատվածը բացատրում է, թե ինչու 
է անհնար սխալ գործելիս իսկապես երջանիկ 
լինել։ Այդ հատվածը հասկանալու համար լրաց-
րեք ներքոնշյալ աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր սուրբ 
գրության հատված համապատասխանեցնելով իր 
նշանակության հետ։ (Երբ ավարտեք, ստուգեք ձեր 
պատասխանները դասի վերջում գտնվող պա-
տասխանների հետ։)

Ալմա 41․11 այն բառերն ու 
արտահայտությունները, 
որոնք նկարագրում են 
«բնական վիճակը»

Նշանակություն

 ___ 1.   «Մարմնական 
վիճակում»

 Ա. Սահմանափակ և 
ծանրաբեռնված մեր 
մեղքերից

 ___ 2.   «Դառը մաղձի և 
 անօրինության 
 կապանքների մեջ»

 Բ. Սուրբ Հոգու 
զուգընկերության 
պակաս

 ___ 3.   «Առանց Աստծո են 
աշխարհում»

 Գ. Ղեկավարվում 
մարմնական 
կամքով

Այժմ, երբ դուք սահմանեցիք այդ պայմանները, 
կրկին անգամ կարդացեք Ալմա 41․11, որպեսզի 
պարզեք, թե ինչու է անհնար սխալ գործելիս լինել 
երջանիկ։ Նրանք, ովքեր ամբարշտություն են գոր-
ծում, ժամանակավորապես կարող են կարծել, որ 
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նրանք երջանիկ են, սակայն նրանց ընտրությունն 
ի վերջո բերում է տխրություն ու դժբախտություն։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին․

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է « բնական վիճակում» կամ մեղա-
վոր կամ «մարմնական վիճակում» գտնվելը հակասում եր-
ջանկության բնույթին։

 բ. Որո՞նք են այն մի քանի օրինակները, ըստ որի երիտա-
սարդներն ունենում են Սուրբ Հոգու զուգընկերության պա-
կաս, լինում են սահմանափակված և ծանրաբեռնված իրենց 
մեղքերից կամ ղեկավարվում են իրենց մարմանական կամ-
քով։

Կարդացեք Ալմա 41․12 և ուշադրություն դարձրեք 
այն հարցին, որը Ալման հարցրեց Կորիանթոնին 
վերականգնման վերաբերյալ։ Այժմ կարդացեք 
Ալմա 41․13 և նշեք, թե ինչպես Ալման պատասխա-
նեց այդ հարցին։

 5. Պատկերացրեք, որ խոսում եք մի ընկերոջ հետ, ով 
ցանկանում է երջանիկ լինել, սակայն գործում է Տիրոջ 

պատվիրաններին հակառակ։ Օգտվելով այսօրվա սովորած 
վերականգնման վարդապետությունից` սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում բացատրեք, թե ինչու նա 
երջանկություն չի զգում և ինչ պետք է արվի իսկապես երջա-
նիկ լինելու համար։

Բումերանգը գործիք է, որը ստեղծվել է որսորդու-
թյան համար։ Իր կառուցվածքի շնորհիվ, ճիշտ 
նետման դեպքում այն վերադառնում է 
այն մարդու մոտ, ով նետել էր դա։ 
Կարդացեք Ալմա 41․14–15, 
ուշադրություն դարձնելով 
նրան, թե ինչպես 
կարող է բումերանգը 
խորհրդանշել այս 
հատվածներում ուսու-
ցանված ճշմարտություն-
ները։ Կարող եք նշել «դուրս 
ես ուղարկում» բառակապակցու-
թյունը հատված 15-ի մեջ։ Մտածեք, 
թե երբ եք դուրս ուղարկել լավություն, 
ողորմություն կամ բարություն և ստացել 
այն հետ։

Ի՞նչ արդարամիտ արարք եք ցանկանում դուրս 
ուղարկել ուրիշներին, կամ արդարամիտ վերա-
բերմունք եք ցանկանում, որ ուրիշները տեսնեն 
ձեր մեջ, որը դուք կցանկանայիք ստանալ ուրիշ-
ներից։ Ինչպիսի՞ նպատակ կարող եք դնել «դուրս 
ուղարկելու» համար այդ արարքներից կամ վերա-
բերմունքից որևէ մեկը։   
 

Սուրբ գրությունների սերտման 
հատված—Ալմա 41․10

 6. Կարդացեք Ալմա 41․10 և հետևյալը գրեք սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում․ Եթե 

ամբարշտությունը երբեք երջանկություն չի եղել, ապա 
-------------------- միշտ կբերի երջանկություն։ Բաց թողնված 
տեղում գրեք մի բառ, որը լավագույնս կլրացնի նախադասու-
թյունը։ Այժմ թվեք մի քանի արդարամիտ արարքներ, որոնք, 
ձեր կածիքով, նույնպես կարող են լրացնել բաց թողնված 
բառը (օրինակ, ծառայել ուրիշներին)։ Ձեր վկայությունը գրեք 
այն մասին, թե ինչպես են այդ արդարամիտ արարքները բե-
րել երջանկություն։

Կարևոր է հասկանալ, որ արդարակեցությունից 
եկող երջանկությունը պարտադիր չէ, որ անմի-
ջապես, հաստատուն կամ շարունակական ձևով 
լինի այստեղ՝ մահկանացու կյանքում։ Այնուամե-
նայնիվ, խաղաղությունն ու երջանկությունը միշտ 
կգան Տիրոջ ձևով և Տիրոջ ժամանակին այն մար-
դուն, ով համահունչ է ապրում Նրա ուսմունքներին 
ու պատվիրաններին։

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 40–41 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Համընկնող վարժության պատասխանները․ (1) գ, 
(2) ա, (3) բ։

ՄԱՍ 20. ՕՐ 3

Ալմա 42
Նախաբան

Ալման իր վերջին խորհուրդն է հղում իր դիմադրող 
որդուն՝ Կորիանթոնին, բացատրելով, որ Երկնա-
յին Հայրը ուղի է պատրաստել նրանց համար, 
ովքեր մեղք են գործել, որպեսզի ստանան ողոր-
մություն։ Նա իր որդուն ուսուցանեց պատժի մա-
սին, որը արդարադատության օրենքը պահանջում 
է մեղավորների համար։ Այնուհետև, նա վկայեց, 
որ Հիսուս Քրիստոսը «բավարարում է արդարադա-
տության պահանջները» (Ալմա 42․15), տառապելով 
բոլոր նրանց համար, ովքեր մեղք են գործել և 
ցանկանում են ապաշխարել։ Տերը ողորմություն է 
տալիս մեղավորներին (ապաշխարողներին)։
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Ալմա 42․1–14
Ալման Կորիանթոնին ուսուցանում է 
արդարադատության օրենքի մասին
Մի պահ փակեք ձեր աչքերն ու խորհեք այն 
մասին, թե ինչ կպատահեր, եթե գար ձեր Վերջին 
դատաստանի ժամը։ Ձեր կյանքը վերանայելով` 
ցանկանո՞ւմ եք արդյոք, որ վերջին դատաստանն 
ազնիվ լինի։ Ինչո՞ւ էք ցանկանում, որ ձեր դատն 
արդար լինի։

Այժմ մտածեք, թե ինչ է նշանակում ազնիվ բառը։ 
Ազնիվ բառի մեկ իմաստն է՝ ստանալ այն, ինչին 
արժանի ես։ Ազնվության գաղափարը կապված է 
սուրբ գրությունների արդարադատության տեր-
մինի հետ։

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք այսպիսի երկու պարզագույն 

կշեռք։ Այնուհետև ձեր նկարի տակ գրեք Արդարադատու-
թյուն բառը։ Ձեր օրագրում տեղ թողեք, որպեսզի ձեր նկարի 
համար այլ պիտակներ գրեք։

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք արդարադա-
տության գաղափարը, կարդացեք Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ․ Օուքսի 
հետևյալ բացատրությունը․

«Արդարադատություն բառը ունի շատ 
իմաստներ։ Դրանցից մեկը հակակ-
շիռն է։ Արդարադատության հայտնի 
խորհրդանիշը հակակշիռ կշեռքն է։ . . .

«. . . Արդարադատության գաղափարը, 
որին մարդն արժանի է, բոլոր սուրբ 

գրությունների հիմնական նախադրյալն է, որում 
ասվում է, որ մարդիկ պետք է դատվեն համաձայն 
իրենց գործերի» (“Sins, Crimes, and Atonement” 
[address to CES religious educators, Feb. 7, 1992], 1)։

Ալմայի որդի Կորիանթոնը մտահոգված էր Վերջին 
դատաստանի ազնվությամբ։ Կարդացեք Ալմա 
42․1 և նշեք այն, ինչը, Կորիանթոնի կածիքով, 

Վերջին դատաստանի ժամանակ անազնիվ կամ 
անարդար կլինի։

Հիշեք, որ Կորիանթոնը տարբեր մեղքեր էր գործել, 
որոնցից ոմանք շատ լուրջ էին (տես Ալմա 39․2–3). 
այդուհանդերձ, Կորիանթոնը ցանկանում էր կամ 
հույս ուներ, որ մեղսագործների համար ազնիվ չէր 
լինի, որ նրանք պատիժ ստանային։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե, ձեր կարծիքով, ինչու այն մար-

դիկ, ովքեր չեն ապաշխարել իրենց մեղքերից, պետք է մտա-
հոգվեն, որ ստանալու են այն, «թե ինչի է մարդն արժանի» 
դատաստանի օրը։

Ալմա 42․2–11 Ալման պատասխանում է Կորիան-
թոնի մտահոգությանը, բացատրելով, որ Ադամի 
անկումը բերեց ֆիզիկական մահ (մարմնի մահ-
վան դեպքում հոգու ու մարմնի բաժանումը) և 
հոգևոր մահ (Աստծուց բաժանում մեղքի պատճա-
ռով)։ Այսպիսով, անհրաժեշտ էր, որ մի ծրագիր 
ստեղծվեր` վերագտնելու մարդկանց իրենց ընկած 
վիճակից։ Հակառակ դեպքում, ողջ մարդկությունը 
կմնար մեղավոր վիճակում և կմնար թշվառության 
մեջ հավերժ՝ համաձայն արդարադատության 
պահանջների:

Կարդացեք Ալմա 42․12 և բացահայտեք, թե ինչը 
մարդկությանը բերեց իրենց ընկած վիճակին։ 
Այժմ կարդացեք Ալմա 42․14 և նշեք մեր անհնա-
զանդության մեկ հետևանք, որը պահանջում է 
արդարադատություն։ Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության օրագրի մեջ ձախ կշեռքի նկարի 
տակ գրեք Խախտել—անհնազանդություն կամ 
մեղք, իսկ աջ կշեռքի տակ գրեք Տույժ—կտրվել 
Աստծո ներկայությունից։

 3. Կարդացեք Ալմա 42․18։ Սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հե-

տևյալ հարցերին․

 ա. Ձեր կածիքով, ի՞նչ է նշանակում ունենալ «խղճի խայթ» 
(Ալմա 42․18)։

 բ. Ի՞նչ կստիպի մեզ անել խղճի խայթը։

Ըստ Ալմայի ուսուցանածի, ի՞նչ է պահանջում ար-
դարադատության օրենքը, եթե անձը անհնազանդ 
է։ (Մեր անհնազանդության պատճառով արդարա-
դատության օրենքը պահանջում է, որպեսզի մենք 
խղճի խայթ զգանք և կտրվենք Աստծո ներկա-
յությունից։) Մի պահ մտածեք, թե երբ եք զգացել 
զղջում կամ վիշտ կամ Սուրբ Հոգու հեռացում ձեր 
արած սխալի պատճառով։ Պատկերացրեք, որ այդ 
զգացումը բազմապատկվում է այնքանով, որքան 
որ սխալ աարարքներ եք գործել և պատկերաց-
րեք, որ այդ զգացումը ձեր հետ մնում է հավերժ։
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Համաձայն Ալմայի ուսուցանածի, ցանկանո՞ւմ եք, 
որ Վերջին դատաստանը հիմնված լինի միայն 
արդարադատության վրա։ Ցանկանո՞ւմ եք ստա-
նալ այն, ինչ «վաստակել եք» ձեր արած սխալների 
համար։

Ալմա 42․15–31
Ալման Կորիանթոնին ուսուցանում է ողորմության 
ծրագրի մասին
Աստծո աստվածային հատկանիշներից մեկն այն 
է, որ Նա արդար է։ Արդարադատության պահանջ-
ները դատապարտում են Երկնային Հոր ամեն մի 
զավակի և թույլ չեն տա մեզանից ոչ մեկին ապրել 
Նրա հետ մեր մեղավոր վիճակում։ Մտածեք հե-
տևյալ հարցի շուրջ․ Կա՞ արդյոք որևիցե եղանակ` 
ջնջելու այդ արդարադատության պահանջները 
կամ ազատվելու դրանցից։

Շատ մարդիկ կարող են այս հարցին պատաս-
խանել, ասելով, որ եթե մենք ապաշխարենք, 
մենք չենք տառապի մեր մեղքի հետևանքներից։ 
Չնայած այս պատասխանը լիարժեք ճշմարիտ 
է, կարևոր է հասկանալ, որ ջնջել կամ ներել այդ 
հետևանքները արդար չի լինի, քանի որ արդարա-
դատության պահանջները չեն կատարվի։ Ալման 
ուսուցանել է, որ անհնար է հեռացնել տույժը՝ 
առանց արդարադատության պահանջները բավա-
րարելու։ Կարդացեք Ալմա 42․25 և տեսեք, թե ինչ 
կպատահեր, եթե Աստված պարզապես հեռացներ 
մեղքի հետևանքները և արադարադատությունը 
թողեր չբավարարված։

Նախքան Ալմա 42․15 կարդալը, մտածեք հետևյալ 
հարցի շուրջ․ Եթե մեր մեղքերի պատիժը հնարա-
վոր չէ հեռացնել, ինչպե՞ս կարող ենք մենք երբևէ 
խղճի խաղաղություն ունենալ և վերականգնվել 
Աստծո ներկայության մեջ։

Օգտակար կլինի հասկանալ, որ «բավարարելով 
արդարադատության պահանջները» արտահայ-
տությունը նշանակում է բավարարել կամ վճարել 
այն պատժի համար, որն արդարադատությունը 
պահանջում է։

Ալմա 42․15 մենք սովորում ենք․ Հիսուս Քրիս-
տոսի Քավությունը բավարարում է արդա-
րադատության պահանջները, որպեսզի 
ողորմությունը հասանելի լինի ապաշխարող-
ներին։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում նկարած կշեռքների տակ լրացրեք` 
գրելով Բավարարված ողորմածությամբ—Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությամբ արտահայտությունը 
«Տույժ . . .” արտահայտության տակ։

 4. Պատկերացրեք, որ դուք ունեք մի ընկեր, ով տա-
ռապում է իր գործած մեղքից ստեղծված բեռի տակ։ 

Սուրբ գրություններն ուսում-
նասիրելիս հարցի մասին 
խորհելը ձեզանից պա-
հանջում է մտածողություն, 
որն իր հերթին խթանում 
է ձեր ցանկությունը սուրբ 
գրությունների մեջ փնտրել 
ձեր պատասխանը։ Կարող 
եք գրել ձեր անձնական մի 
քանի հարց, որոնց շուրջ 
կարող եք մտածել սուրբ 
գրություններն ուսումնա-
սիրելու ժամանակ։ Սուրբ 
գրությունների մասին 
մտածելիս սկզբունքներն 
ու ճշմարտությունները 
հասկանալու և դրանք ձեր 
կյանքում կիրառելու ձեր 
ունակությունը կաճի։

Խորհելով հարցը
Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության ձեր օրագրում 
գրեք, թե ինչպես ձեր ընկե-
րոջը կբացատրեք, որ Հի-
սուս Քրիստոսի Քավությունը 
թույլ է տալիս, որ ողորմու-
թյունը հասանելի լինի մե-
զանից յուրաքանչյուրի 
համար։

Խորհեք այն մասին, 
թե ի՞նչ է նշանակում 
ձեզ համար, որ Փրկիչը 
պատրաստակամորեն 
կրեց արդարադատու-
թյան պահանջների 
պատիժը ձեր փոխա-
րեն, որպեսզի ողորմու-
թյունը հասանելի լինի 
ձեզ համար։

Կարդացեք Ալմա 
42․22–24 և նշեք այն, 
ինչը Հիսուս Քրիստոսը 
մեզանից պահանջում 
է ողորմության փոխարեն։ «Անկեղծորեն զղջացո-
ղից» արտահայտությունը հատված 24 նշանակում 
է անկեղծորեն ապաշխարող։ Ձեր կարդացածի 
վրա հիմնվելով` շարունակեք հետևյալ սկզբունքը․ 
Եթե մենք ապաշխարենք, մենք կստանանք 
-------------------- Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
միջոցով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ 
Բոյդ Ք․ Փաքերը Հիսուս Քրիստոսին կոչել է միջ-
նորդ։ Միջնորդը անձնավորություն է, ով կանգնում 
է երկու կողմերի միջև, որպեսզի լուծի խնդիրը։ Այս 
խոսքերը կարդալիս ուշադրություն դարձրեք, թե 
Փրկիչն ինչպես է ցանկանում, որ ողորմությունը 
հասնի մեղսավորին․

«Եվ հավերժական օրենքով, ողորմա-
ծությունը չի կարող հասանելի լինել, 
եթե չլինի մեկը, ով կամենում է և 
կարող է վերցնել մեր պարտքը և 
վճարել գինը և սահմանել մեր 
փրկագնման համար պայմաններ:

Եթե չկա միջնորդ, եթե չկա մի ընկեր, ապա արդա-
րադատության կեղտոտ, անդուր ողջ բեռը անշուշտ 
պետք է ընկնի մեզ վրա։ Յուրաքանչյուր մեղքի, 
լինի դա փոքր թե մեծ, լիարժեք վարձատրությունը 
պետք է մեզանից կորզվի մինչև վերջին գրոշը։

Սակայն իմացեք սա․ Ճշմարտությունը, փառահեղ 
ճշմարտությունը, որ գոյություն ունի Միջնորդ: . . .

Նրա միջոցով ողորմածությունը լիովին կարող 
է հասանելի լինել մեզանից յուրաքանչյուրիս` 
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առանց նեղացնելու արդարադատության հավեր-
ժական օրենքին։ . . .

Ողորմածության բաշխումը ինքնաբերաբար տեղի 
չի ունենա։ Այն կլինի Նրա հետ ուխտի միջոցով։ Այն 
կլինի Նրա պայմաններով, Նրա առատաձեռն պայ-
մաններով» (“The Mediator,” Ensign, May 1977, 55–56)։

Եզրափակելով իր խոսքը Կորիանթոնի հետ` 
Ալման ամփոփում է այն ամենը, ինչ նա ձգտում 
էր սովորեցնել որդուն։ Կարդացեք Ալմա 42․26–31 
և նշեք, թե ինչ էր Ալման փափագում, որ աներ 
որդին, հասկանալով այն վարդապետություններն 
ու սկզբունքները, որոնք Ալման այս գլխում ուսու-
ցանեց նրան։ Նկատեք Ալմայի փափագը իր որդի 
Կորիանթոնի նկատմամբ, որ նա չարդարացնի իր 
մեղքերը, այլ թույլ տա արդարադատության, ողոր-
մության և Քավության մասին վարդապետություն-
ները «լիակատար ազդեցություն ունենան [նրա] 
սրտում» (Ալմա 42․30)։ Ինչպե՞ս կարող եք թողնել, 
որ այս վարդապետություններն ու սկզբունքները 
լիակատար ազդեցություն ունենան ձեր սրտում։

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ձեր մտքերը հետևյալ հարցի շուրջ․ 

Եթե անձնապես կարողանայիք ձեր երախտագիտությունն 
արտահայտել Փրկչին ձեր համար կատարած Նրա զոհաբե-
րության համար, ի՞նչ կասեիք Նրան։

Կարևոր է իմանալ, որ Կորիանթոնը ապաշխարեց 
և ի վերջո մեծ ներդրում ունեցավ Եկեղեցու մեծաց-
ման գործում (տես Ալմա 49․30)։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 42 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 20. ՕՐ 4

Ալմա 43–44
Նախաբան

Ալմա 43–44 գլուխներում Մորմոնը սկսում է պատ-
մել լամանացիների և նեփիացիների միջև պա-
տերազմների մասին։ Երբ Ալման ու իր որդիները 
շարունակում էին ծառայել ժողովրդին, զորա-
մացիները միացան լամանացիներին, որպեսզի 
հարձակվեին նեփիացիների վրա։ Նեփիացիների` 
լամանացիների բանակի դեմ պաշտպանու-
թյան ժամանակ զորապետ Մորոնին ցուցադրեց 
հավատք և իմաստություն։ Չնայած, որ նրանք 
մեծաքանակ էին, նեփիացիների բանակի պատ-
րաստվածությունը և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ 
նրանց հավատքը ճակատամարտում նրանց առա-
վելություն տվեց։ Երբ տեսան, որ պարտվում են, 
լամանացիները խաղաղության ուխտ կապեցին և 
որոշ ժամանակով երկրի տարածքից դուրս եկան։

Ալմա 43
Զորապետ Մորոնիի պատրաստություններն ու 
ռազմավարությունը ջախջախում են լամանացիների 
բանակի ծրագրերը

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք ձեր ծրագրերի, նպատակների և ցանկու-

թյունների մի ցուցակ ձեր ապագայի համար։ Այդտեղ ընդգրկեք 
ձեր հոգևոր նպատակներն ու ցանկությունները, ինչպես օրի-
նակ միսիան, տաճարային ամուսնությունը և ընտանիքը։

Ձեր ցուցակը կազմելուց հետո, բացահայտեք այն 
նպատակներն ու ցանկությունները, որոնք Սա-
տանան չէր ցանկանա, որ դուք իրականացնեիք։ 
Ուսումնասիրելով Ալմա 43–44` ուշադրություն 
դարձրեք այն սկզբունքներին, որոնք կօգնեն ձեզ 
իրականացնել ձեր արդար նպատակները, անկախ 
չարի ջանքերին՝ խափանելու ձեր հաջողությունը։

Ալմա 43․1–4, անկախ Ալմայի ջանքերին՝ բերելու 
զորամացիներին հետ դեպի Եկեղեցի, նրանցից 
շատերը միացան լամանացիներին` նեփիացի-
ների դեմ հարձակվելու համար։ Կարդացեք Ալմա 
43․5–8 և բացահայտեք լամանացիների ղեկավար 
Զերահեմնայի «ծրագրերը» (պլանները)։ Կարող 
եք բացահայտելու դեպքում նշեք Զերահեմնայի 
մտադրությունները։ Խորհեք այն մասին, թե Զերա-
հեմնայի ծրագրերը կամ ցանկությունները նեփիա-
ցիների հանդեպ ինչպես է նման Սատանայի այն 
ծրագրերին, որոնք նա ունի ձեզ համար։

Այնուհետև, կարդացեք Ալմա 43․9–11 և բա-
ցահայտեք նեփիացիների ծրագրերն ու 
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ցանկությունները: Այժմ խորհեք, թե ինչպես այս 
ցանկությունները կարող են նման լինել այն ար-
դար ցանկություններին, որոնք դուք ունեք։

Զորապետ Մորոնին` նեփիացիների բանակի 
գլխավոր հրամանատարը, նախապատրաստեց իր 
ժողովրդին պաշտպանելու իրենց հողերը և ընտա-
նիքները Զերահեմնայի չար մտադրություններից։ 
Կարդացեք Ալմա 43․16–19, ուշադրություն դարձ-
նելով, թե ինչ նախապատրաստություններ տեսան 
զորապետ Մորոնին և նեփիացիները։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք այն բաներից երկուսը, որոնք Մորո-

նին տվեց իր մարդկանց պատերազմին նախապատրաստվե-
լու համար։

Այժմ կարդացեք Ալմա 43․20–22, որպեսզի բացա-
հայտեք, թե ինչպես արձագանքեցին լամանա-
ցիները նեփիացիների պատրաստություններին։ 
Խորհեք, թե ինչու լամանացիները հետ քաշվեցին, 
չնայած, որ նրանք մեծաքանակ էին նեփիացի-
ների համեմատ։

Մորմոնի Գրքում ֆիզիկական ճակատամարտերն 
ուսումնասիրելով` մենք կարող ենք դրանք նմանեց-
նել մեր հանդիպած հոգևոր ճակատամարտերին։

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ի՞նչ կա-

րող եք սովորել ճակատամարտ տալու Մորոնիի նախա-
պատրաստությունից՝ Սատանայի հարձակումներից և 
գայթակղություններից ինքներդ ձեզ պաշտպանելու համար։

Լամանացիների նահանջումից հետո Մորոնին 
չէր իմանում, թե իր թշնամիները հաջորդ անգամ 
որտեղից կհարձակվեն։ Եթե դուք Մորոնին լինեիք, 
ի՞նչ կանեիք հաջորդ հարձակմանը նախապատ-
րաստվելու համար։   
 

Կարդացեք Ալմա 43․23–24, որպեսզի իմանաք, թե 
ինչ արեց Մորոնին։

Մորոնիի օրինակից մենք սովորում ենք․ Եթե 
մենք փնտրում ու հետևում ենք մարգարեա-
կան խորհրդին, մենք ավելի լավ կպաշտ-
պանենք ինքներս մեզ չարից։ Այնպես, ինչպես 
մարգարե Ալման կարողացավ ասել Մորոնիին, 
թե ինչպես պաշտպանել նեփիացիներին իրենց 
թշնամիներից, Տիրոջ մարգարեներն էլ այսօր 
ուսուցանում են մեզ, թե ինչպես պաշտպանվենք 
չարի հոգևոր հարձակումներից։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի քանի նախադասություն այն մասին, 

թե ինչ մարգարեական խորհուրդ է տրվել վերջին օրերում, որ 
եթե դուք ականջ դնեք, ապա այն կարող է պաշտպանել ձեզ 
Սատանայի ծրագրերից և գայթակղություններից։

Ինչպես գրված է Ալմա 43․25–43, Մորոնին գործեց 
մարգարեից իրեն տրված գիտելիքի համաձայն՝ 
բաժանելով իր բանակը և թաքցնելով նրանց գրո-
հող լամանացիների ճանապարհին։ Երբ լամանա-
ցիները մոտեցան, նեփիացիների բանակի մի կեսը 
հարձակվեց և լամանացիներին քշեց դեպի Սիդոն 
գետի ափը։ Երբ լամանացիները անցան գետը, 
նեփիացիների մյուս կեսը գրոհեց։ Երբ լամանացի-
ները տեսան, որ նրանք շրջափակված են, նրանք 
սկսեցին կռվել այնպես կատաղի, որ նեփիացի-
ները սկսեցին երերալ։

Դուք կարող եք սկզբունքներ սովորել, թե ինչպես 
իրագործել ձեր արդար նպատակներն ու ցան-
կությունները՝ ուսումնասիրելով Ալմա 43 գլխի 
մնացած մասը։ Կարդացեք Ալմա 43․43–54 և հա-
մեմատեք լամանացիների և նեփիացիների ուժի 
աղբյուրները։

Խորհեք, թե ինչն էր ավելի լավ նեփիացիների 
կռվելու դրդապատճառի մեջ, քան՝ լամանացի-
ների։ Երբ մենք համեմատում ենք Մորոնիին և 
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նրա հավատարիմ բանակին հակառակորդի հետ 
ունեցած մեր ճակատամարտերի հետ, մենք սովո-
րում ենք, որ երբ մենք աղոթում ենք օգնության 
համար, իրագործելու մեր արդար ծրագրերն 
ու ցանկությունները, Աստված կօգնի մեզ 
իրագործել դրանք:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն մասին, թե երբ եք զգացել Տիրոջ 

օգնությունը ձեր արդար նպատակներն իրագործելիս։

Ալմա 44
Նեփիացիների հաղթանակից հետո զորավար Մորոնին 
լամանացիներին հրամայեց խաղաղության ուխտ կնքել
Հիշեք, որ Ալմա 43 գլխում, երբ զորապետ Մորոնին 
տեսավ, որ լամանացիները շրջափակված էին և 
սարսափած, նա հրամայեց դադարեցնել կռիվը։ 
Կարդացեք Մորոնիի խոսքերը Ալմա 44․1–6 և ու-
շադրություն դարձրեք, թե ում էր Մորոնին վերագ-
րում նեփիացիների հաղթանակը։

 6. Հիմնվելով Ալմա 44․4–6 Մորոնիի վկայության վրա` 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում գրեք մի ճշմարտություն, որը կօգնի ձեզ ձեր հոգևոր ճա-
կատամարտերում։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ 
Նախագահ Բոյդ Ք․ Փաքերը երիտասարդներին 
խոստացել է, որ Տերը կպաշտպանի նրանց, եթե 
նրանք մնան հավատարիմ։ Երբ դուք կարդաք 
նրա խոսքերը, նշեք այն հատվածները, որոնք 
մխիթարիչ են ձեզ համար և որոնք, ձեր կածիքով, 
կիրառելի են ձեր համար։

«Ես կրկնում եմ, որ այսօր երիտասար-
դությունը մեծանում է անկում ապրող 
բարոյական չափանիշով թշնամու 
տարածքում: Բայց որպես Տիրոջ 
ծառա, ես խոստանում եմ, որ դուք 
կպաշտպանվեք և կպատսպարվեք 

հակառակորդի հարձակումներից, եթե դուք 
կամենաք ուշադրություն դարձնել հուշումներին, 
որոնք գալիս են Սուրբ Հոգուց:

Համեստ հագնվեք, հարգալիր խոսեք, վեհացնող 
երաժշտություն լսեք: Խուսափեք ամեն անբարո-
յականությունից և անձնապես այլասերող փոր-
ձառություններից: Ձեր ձեռքը վերցրեք ձեր կյանքը 
և ինքներդ ձեզ կարգադրեք հավատարիմ լինել: 
Որովհետև մենք մեծապես կախված ենք ձեզանից, 
դուք նշանակալիորեն կօրհնվեք: Դուք երբեք հեռու 
չեք ձեր սիրառատ Երկնային Հոր տեսողությունից» 
(«Խորհուրդ երիտասարդությանը» Ensign կամ Լիա-
հոնա, նոյ. 2011, 18)։

Ալմա 44․7–10 Զերահեմնան հայտարարում է, որ 
նա չի հավատում, որ Աստված է եղել նեփիա-
ցիների ուժի աղբյուրը։ Նա լամանացիներին 
հրամայեց ցած դնելու իրենց զենքերը, սակայն 
նա հրաժարվեց խաղաղության ուխտ կապելուց։ 
Մորոնիի պատասխանը կարդացեք Ալմա 44․11 
հատվածում։ Մտածեք, թե ձեր կածիքով, ինչու էր 
Մորոնիի համար կարևոր, որպեսզի լամանացի-
ները խաղաղության ուխտ կապեին։

Թեև լամանացիներից շատերը խաղաղության 
ուխտ կապեցին, Զերահեմնան համախմբեց իր 
մնացած մարդկան, որպեսզի կռվի Մորոնիի 
բանակի դեմ։ Երբ նեփիացիները հարձակվեցին և 
սկսեցին կոտորել լամանացիներին, Զերահեմնան 
տեսավ, որ իր բանակի կործանումն անխուսափելի 
էր և խոստացավ մտնել խաղաղության ուխտի մեջ 
(տես Ալմա 44․12–20)։

 7. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես դուք կկիրառեք այս 

սկզբունքներից և ճշմարտություններից մի քանիսը, որոնք սո-
վորեցիք այս դասի ընթացքում, որպեսզի պաշտպանեք ձեզ 
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չարի գայթակղություններից ու հարձակումներից և իրագոր-
ծեք ձեր արդար ցանկություններն ու նպատակները։

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 43–44 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 21. ՕՐ 1

Ալմա 45–49
Նախաբան

Իր որդի Հելամանին իր վերջին ցուցումները 
տալուց հետո Ալման հեռանում է նեփիացիների 
ժողովրդից և նրա մասին այլևս ոչ ոք չի լսում։ 
Նեփիացիների համար տևած դժվար ժամանա-
կահատվածում Հելամանը և զորավար Մորոնին 
դարձան նրանց հոգևոր և ռազմական ղեկավար-
ները։ Լամանացիների ղեկավար Ամաղիկիան 
եսասիրաբար հետապնդում է իր անարդար 
ցանկությունները՝ օգտագործելով դևի մարտա-
վարությունը։ Զորապետ Մորոնին իր ժողովրդին 
նախապատրաստեց լինելու հավատարիմ Աստ-
ծուն այդ վտանգավոր ժամանակներում։

Ալմա 45
Հելամանը հավատում է իր հոր` Ալմայի խոսքերին և 
սկսում է իր ծառայությունը
Հիշեք այն հարցազրույցը, որը դուք ունեցել էիք 
ծնողի կամ քահանայության ղեկավարի հետ։ 
Մտածեք այն տարբեր հարցերի մասին, որոնք ձեզ 
տրվել են։ Նախքան Ալման երկրից կհեռանար, նա 
Հելամանին երեք կարևոր հարց տվեց։ Կարդացեք 
Ալմա 45․2–7 և բացահայտեք ու նշեք այդ հարցերը։ 
(Հատված 2-ի Ալմայի «խոսքեր»-ը կարող եք գտնել 
Ալմա 37․1։) Մտածեք, թե ինչպես կպատասխա-
նեիք Ալմայի հարցերին․ Դուք հավատո՞ւմ եք 
սուրբ գրություններին։ Դուք հավատո՞ւմ եք Հիսուս 
Քրիստոսին։ Կպահե՞ք արդյոք պատվիրանները։

Հելամանի վկայությունից հետո Ալման նրա հետ 
խոսեց նեփիացիների ապագայի մասին։ Նա 
մարգարեացավ նրանց կործանումը և կործանումը 
մյուս այլ ժողովուրդների, ովքեր այս ընտրված 
երկրում կապրեն անօրինության մեջ։ Կարդացեք 
Ալմա 45․16 և մտածեք այդ հատվածի հետևյալ 

ճշմարտության մասին․ Տերը չի կարող մեղքը 
նվազագույն իսկ աստիճանով թույլատրելի 
համարել։

Այս սկզբունքը հասկանալու համար հիշեք, որ Իր 
քավության միջոցով Փրկիչը վճարեց վարձքը բոլոր 
մեր մեղքերի համար, եթե մենք ապաշխարենք և 
փնտրենք Նրա ներումը։ Աստված մեղքը ոչ մի աս-
տիճանով չի կարող տանել։ Այնուհանդերձ, քանի 
որ Փրկիչը տառապեց մեզ համար, մենք կարիք 
չունենք տառապելու մեր մեղքերի համար, եթե 
մենք ապաշխարենք։

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 1․31–33։ 
Կարող եք այս հատվածները գրել Ալմա 45․16 
հատվածի կողքին, որպես հղում։

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ի՞նչ եք 

զգում Փրկչի նկատմամբ, երբ դուք մտածում եք Նրա ցանկու-
թյան մասին՝ վճարելու վարձքը ձեր մեղքերի փոխարեն։

Ինչպես գրված է Ալմա 45․20–24 հատվածներում, 
Հելամանը սկսում է իր ծառայությունը, որպես Տիրոջ 
մարգարե և Եկեղեցու ղեկավար։ Նա և Եկեղեցու 
այլ ղեկավարներ նշանակում են քահանաներ և 
ուսուցիչներ եկեղեցիների վրա, սակայն երկպառա-
կությունների և աճող հպարտության պատճառով 
մարդիկ չցանկացան լսել իրենց ղեկավարներին։

Ալմա 46
Զորապետ Մորոնին միավորում է արդարներին, որպեսզի 
պաշտպանի նրանց իրավունքները և նրանց կրոնը
Ինչպես գրված է Ալմա 46․1–7, որոշ մարդիկ, ովքեր 
բարկացած էին Հելամանի և նրա եղբայրների 
վրա, հեռացան Եկեղեցուց և հետևեցին մի ամբա-
րիշտ մարդու, որի անունն էր Ամաղիկիա, ով ցան-
կանում էր թագավոր կարգվել։ Կարդացեք Ալմա 
46․8–10 և ուշադրություն դարձրեք այն դասերին, 
որոնք Մորմոնը ցանկանում էր, որ մենք սովորենք 
այս վտանգավոր իրավիճակից։
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Մորոնին, ով գլխավոր հրամանատարն էր ողջ 
նեփիացիների բանակի, ժողովրդի ազատությունը 
պաշտպանելու նպատակով պատռեց իր պատ-
մուճանը և դրանից մի կտոր վերցնելով դարձրեց 
այն «ազատության դրոշ»` միավորելով մարդկանց 
ազատության պաշտպանության համար։

Կարդացեք Ալմա 46․12–13 և նշեք այն, թե ինչ 
գրեց Մորոնին ազատության դրոշի վրա։ Բացա-
հայտեք, թե ինչպես նա պատրաստվեց ներկա-
յացնել ժողովրդին ազատության դրոշը։ Խորհեք 
այն մասին, թե այս հատվածներն ինչ են ուսու-
ցանում Մորոնիի բնավորության մասին։ Նաև 
կարդացեք Ալմա 48․11–13, 17–18, որպեսզի ավելի 
շատ իմանաք զորապետ Մորոնիի բնավորության 
մասին։ Կարող եք նշել Մորոնիի բնավորության 
այն գծերը, որոնք դուք ավելի շատ կցանկանայիք 
զարգացնել ձեր կյանքում։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնաիսրության ձեր օրագ-
րում Ալմա 46․12–13 և Ալմա 48․11–13, 17–18 հատված-

ներից գրեք Մորոնիի մեկ կամ մի քանի հատկանիշներ ։ 
Բացատրեք, թե ինչու դուք կցանկանայիք ունենալ այդ հատ-
կանիշները և ինչպես կարող եք ձգտել զարգացնել դրանք։

Կարդացեք Ալմա 46․18–22 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե մարդիկ ինչպես արձագանքեցին 
ազատության համար կռվելու Մորոնիի հորդո-
րին։ Հատված 20 նկարագրված ուխտը հատուկ 
խոստում է, որ նեփիացիների այդ խումբը կապեց 
Աստծո հետ։

Ըստ Ալմա 46․20, ինչո՞ւ Մորոնին ցանկացավ, որ 
նեփիացիները ուխտ կապեին Աստծո հետ, որ 
նրանք կպաշտպանեին իրենց իրավունքներն ու 
կրոնը։   
 

Ինչպես գրված է Ալմա 46․28–37 հատվածներում, 
այն նեփիացիները, ովքեր միացան զորապետ Մո-
րոնիին, բռնեցին Ամաղիկիայի բանակին։ Սակայն, 
Ամաղիկիան և իր մարդկանց մի փոքր խումբ 
փախան և միացան լամանացիներին։ Ամաղիկիա-
յին հետևողներից շատերը, ովքեր գերի ընկան, 
միացան ազատություն պաշտպանելու ուխտին։ 
Նրանք, ովքեր դա չարեցին, դատապարտվեցին 
մահվան։ Նեփիացիների փորձառությունից մենք 
սովորում ենք այս սկզբունքը․ Երբ մենք անվե-
հեր ենք պատվիրանները պահելիս, ինչպես 
Զորավար Մորոնին արեց, Աստված կզո-
րացնի և կօրհնի մեզ։

Ճակատամարտից հետո զորապետ Մորոնին 
հրամայեց, որ ազատության դրոշը բարձրացվեր 
նեփիացիների ամեն մի աշտարակի վրա, որպես 
«չափանիշ» կամ հիշեցում այն ուխտի, ըստ որի 
նրանք պետք է կռվեին և պաշտպանեին (տես 
Ալմա 46․36)։

Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույ-
կում Առաջին Նախագահությունն ասել է․ «Մեր 
սիրելի երիտասարդ աղջիկներ և տղաներ, մենք 
մեծապես վստահում ենք ձեզ: Դուք Աստծո սիրելի 
որդիներն ու դուստրերն եք, եւ Նա մտածում է ձեր 
մասին: Դուք եկել եք երկիր մեծ հնարավորություն-
ների, ինչպես նաև մեծ դժվարությունների ժամա-
նակ: Այս գրքույկի չափանիշները կօգնեն ձեզ այն 
ընտրությունների պահին, որոնք դուք կատարում 
եք այժմ, ինչպես նաև կօգնեն ապագայում: Մենք 
խոստանում ենք, որ պահելով ձեր կապած ուխ-
տերը և այս չափանիշները, դուք կօրհնվեք Սուրբ 
Հոգու առաջնորդությամբ, ձեր հավատքը և վկայու-
թյունը ավելի կամրանան և դուք կվայելեք էլ ավելի 
մեծ երջանկություն» ([2011], ii)։

 3. Առաջին Նախագահության այդ ուղերձի համա-
ձայն, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 

օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին․

 ա. Որո՞նք են ձեզ տրված խոստումները, եթե դուք պահեք 
ավետարանի ուխտերն ու Երիտասարդներին զորացնելու 
համար գրքույկի չափանիշները։
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 բ. Նայեք Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկի 
բովանդակության էջին և ընտրեք չափանիշներից մեկը։ Ինչ-
պե՞ս է այդ չափանիշին հետևելը օրհնել ձեր կյանքը կամ 
ինչպես այն կօրհնի ձեր կյանքը հետագայում։

Ալմա 47
Ամաղիկիան դավաճանության և խաբեության միջոցով 
դառնում է լամանացիների թագավորը
Ի՞նչ կանեիք դուք, եթե պատերազմի ժամանակ 
ինչ-որ մեկը ձեզ մի գիրք ցույց տար, որը կբա-
ցահայտեր ձեզ և ձեր ընտանիքին կործանելու 
ձեր թշնամիների ծրագիրը։ Ալմա 47 գլուխը որոշ 
գաղափարներ կարող է տրամադրել մեր թշնամու՝ 
սատանայի ծրագրերի մասին։

Ալմա 47 գլխում գրված է այն բազում խաբկանք-
ների մասին, որոնց օգնությամբ Ամաղիկիան 
դարձավ լամանացիների թագավորը, որպեսզի նա 
կարողանար լամանացիների բանակին ստիպել 
ճակատամարտ տալու նեփիացիների բանակի 
դեմ։ Նրա վերջնական նպատակն էր ողջ լամանա-
ցիներին բերելու դեպի գերություն` ինքը լինելով 
նրանց թագավորը։

Ամաղիկիան և նրա մարդիկ առաջին հերթին գնա-
ցին Նեփիի երկիրը, որտեղ լամանացիներն էին 
բնակվում։ Լամանացիների թագավորը ցանկանում 
էր ճակատամարտել նեփիացիների դեմ, սակայն 
նրա ժողովրդից շատերը վախենում էին։ Ուստի, 
թագավորը Ամաղիկիային խնդրեց հարկադրել 
վախկոտ լամանացիներին դուրս գալ կռվելու։ Ամա-
ղիկիան գնաց այն լեռնային ապաստանը, որտեղ 
այդ մարդիկ փախել էին, սակայն նա մտադրու-
թյուն չուներ օգնելու թագավորին։ Նա ցանկանում 
էր կարգվել ղեկավար այդ վախկոտ լամանացի-
ների վրա՝ խարդավանք գործադրելով նրանց 
ղեկավար Լեքոնտիի վրա` նրան ցած բերելով 
լեռնային ապաստանից։ Ամաղիկիան մտադիր էր 
թունավորել Լեքոնտիին նրա ցած իջնելուց հետո։

Ուսումնասիրեք Ալմա 47․10–12: Քանի՞ անգամ 
Ամաղիկիան փորձեց Լեքոնտիին ցած բերել իր 
ապահով տեղից։ Նաև կարդացեք Ալմա 47․17–19։ 
Ինչպե՞ս Ամաղիկիան սպանեց Լեքոնտիին, երբ 
նա ցած իջավ լեռից։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլսը ուսուցանեց, 
որ մարդիկ այսօր կարող են փորձել 
կործանել մեր հավատքը և վկայու-
թյունը՝ գայթակղելով թողնել մեր 
հոգևոր ապահով վայրերը և գալ դեպի 

սատանայի տարածք․ «Մորմոնի Գրքում մենք կար-
դում ենք Լեքոնտիի և նրա մարդկանց մասին, 
ովքեր վրաններ էին խփել լեռան մոտ: Դավաճան 
Ամաղիկիան համոզում էր Լեքոնտիին «վար իջնել» 

և հանդիպել իր հետ հովտում: Սակայն, երբ 
Լեքոնտին իջավ բարձր դիրքից, նրան «աստիճա-
նաբար» թունավորեցին, մինչև նա մահացավ, և 
նրա բանակն անցավ Ամաղիկիայի ձեռքը (տես 
Ալմա 47): Վիճաբանելով և մեղադրելով` որոշ 
մարդիկ գայթակղում են մեզ իջնել բարձր դիրքից: 
Բարձր դիրքում գտնվում է լույսը: . . .Դա ապահով 
հողն է: Այնտեղ է ճշմարտությունը և գիտելիքը» 
(«Քրիստոնեական քաջություն՝ աշակերտ լինելու 
գինը» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 74)։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որով Սատանան 
փորձում է ձեզ «վայր իջեցնել» հոգևոր բարձր դիրքից։

 բ. Ձեր կածիքով, արդյո՞ք Սատանան փորձում է հրապուրել 
երիտասարդներին իջեցնել իրենց չափանիշները «աստիճա-
նաբար»։ Ո՞րն է դրա օրինակը։

 գ. Ի՞նչ հատուկ բան կարող եք անել, որպեսզի մնաք այդ 
հոգևոր բարձր դիրքում։ Ավետարանական ո՞ր չափանիշի 
վրա դուք պետք է աշխատեք, որպեսզի այդ չափանիշը «աս-
տիճանաբար» չիջեցնեք։

Ինչպես նա արեց Ամաղիկիայի դեպքում, Սա-
տանան փորձում է կործանել և հրապուրել 
մեզ աստիճանաբար` իջեցնելով մեր չափա-
նիշները։

Ալմա 48–49
Զորապետ Մորոնին ոգեշմչում է նեփիացիներին 
ամրապնդվել ֆիզիկապես և հոգեպես
Մինչ Ամաղիկիան ձեռք էր բերում իշխանություն 
«խաբեության ու ստի» միջոցով (Ալմա 48․7) լամա-
նացիների ու նեփիացիների վրա, Մորոնին գոր-
ծում էր ուրիշ եղանակով։ Կարդացեք Ալմա 48․7–10 
և ուշադրություն դարձրեք, թե ի՞նչ արեց Մորոնին, 
երբ իմացավ, որ շուտով Ամաղիկիան լամանա-
ցիների բանակին առաջնորդելու է նեփիացիների 
դեմ։ Դուք կարող եք նշել այս գաղափարները․ 
(1) Նա նախապատրաստեց մարդկանց դժվարին 
պահերին հավատարիմ մնալ Տիրոջը (տես հատ-
ված 7)։ (2) Նա օգնեց մարդկանց ուժեղացնել այն 
տեղերում, որտեղ նրանք թույլ էին (տես հատված-
ներ 8–9)։ (3) Նա նախապատրաստեց մարդկանց 
պահպանելու և պաշտպանելու «Քրիստոնեաների 
գործը» կամ Եկեղեցին (տես հատված 10)։

Այնպես, ինչպես Մորոնին օգնեց իր մարդկանց 
նախապատրաստվել և դիմակայել դժվարին 
պահերին, այնպես էլ այսօր Եկեղեցու ղեկավար-
ներն են իրենց խորհուրդներով նախապատրաս-
տում մեզ դժվարին պահերի համար։ Ձեր սուրբ 
գրություններում Ալմա 48․7–10 հատվածների 
կողքին գրեք հետևյալ ճշմարտությունը․ Երբ մենք 
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հետևեում ենք Աստծո ծառաների խորհրդին, 
մենք նախապատրաստվում ենք կյանքի 
դժվարին իրավիճակներին։

Լամանացիներն ի սկզբանե պլանավորում էին 
հարձակվել Ամմոնիա, իսկ հետո Նոյ քաղաքների 
վրա, որոնք նեփիացիների թույլ քաղաքներն էին։ 
Կարդացեք Ալմա 49․4–5 հատվածները, որպեսզի 
տեսնեք լամանացիների արձագանքը, երբ նրանք 
տեսան Ամմոնիա քաղաքի նեփիացիների նախա-
պատրաստությունը։ Լամանացիները որոշեցին 
չհարձակվել քաղաքի վրա, քանի որ այն շատ լավ 
նախապատրաստված էր հարձակմանը։ Կար-
դացեք Ալմա 49․12–14, որպեսզի տեսնեք լամա-
նացիների արձագանքը, երբ նրանք փորձեցին 
հարձակվել Նոյ քաղաքի վրա։

 5. Մի քանի րոպե տրամադրեք` վերանայելու որոշ 
ելույթներ ամենավերջին գերագույն համաժողովից 

(Ensign կամ Լիահոնա-ի մեջ)։ Սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում ամփոփեք ելույթ ունեցողներից մի 
քանիսի խորհուրդները։ Ինչպե՞ս են այս խորհուրդները օգ-
նում ձեզ նախապատրաստվել ձեր կյանքի դժվարին իրավի-
ճակների դեմ։ Ինպե՞ս կարող եք այս խորհուրդները կիրառել 
ձեր կյանքում։ 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 45–49 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 21. ՕՐ 2

Ալմա 50–52, 54–55
Նախաբան

Զորապետ Մորոնին շարունակեց օգնել իր ժո-
ղովրդին պաշտպանել իրենց՝ ամրացնելով նրանց 
քաղաքները։ Նեփիացիները հաջողության էին 
հասնում լամանացիների դեմ այնքան ժամանակ, 
մինչև որ ապստամբությունն ու ամբարշտությունը 
սկսեցին թուլացնել նրանց։ Անկախ ժողովրդին 
միավորելու և պաշտպանելու Մորոնիի ջանքերին, 
նեփիացիները կորցրեցին շատ քաղաքներ իրենց 
միջև եղած հակառակությունների պատճառով։ 

Ալմա 50–51
Նեփիացիները ուժեղանում և բարգավաճում են, երբ 
նրանք հնազանդ են Տիրոջը և միասնական իրար հետ
Մտածեք այն մասին, թե ձեր կյանում երբ եք պայ-
քարել հաղթահարելու դժվարությունները, ինչպես 
օրինակ գայթակղությունները, առողջական խնդիր-
ները, խնդիրներ դպրոցում կամ ընտանիքի անդամ-
ների ու ընկերների հետ փոխհարաբերություններում 
խնդիրների դեպքում։ Արդյո՞ք այդ պահին մտածել 
եք ավելի շատ հոգևոր ուժ ունենալու մասին։

Առաջին Նախագահությունից Նախա-
գահ Հենրի Բ․ Այրինգն ասել է․ «Երբ 
[մեղքի] ուժերը մեր շուրջն ավելի են 
մեծանում, որքան էլ որ հոգևոր ուժ 
ունենանք, բավական չի լինի։ Եվ 
որքան էլ որ հոգևոր ուժի աճ հնարա-

վոր լինի, ավելի մեծ աճ կունենանք։ Թե՛ հոգևոր 
ամրապնդման անհրաժեշտությունը, և թե՛ հնարա-
վորությունը այն ստանալու կաճեն ուժեղ տեմպե-
րով, որը մենք թերագնահատում ենք մեր վախի ու 
ռիսկի պատճառով» (“Always,” Ensign, Oct. 1999, 9)։

Նեփիացիների պատրաստություններն իրենց ճա-
կատամարտերի համար ուսուցանում են հետևյալ 
ճշմարտությունը․ Եթե մենք հոգևոր կերպով 
նախապատրաստվենք, մենք կկարողանանք 
հաղթահարել կյանքի դժվարությունները։

Վերանայեք Ալմա 50․1–6։ Ի՞նչ արեցին նեփիացի-
ները, որպեսզի պատնեշներ կառուցեն իրենց քա-
ղաքների շուրջը։ Կարդացեք Ալմա 50․7։ Ուրիշ ի՞նչ 
արեցին նեփիացիները, որպես ճակատամարտի 
նախապատրաստություն։

Նեփիացիները պատնեշներ կառուցեցին, որոնք 
դժվարին իրավիճակներում իրենց ամրապնդե-
ցին։ Մենք կարող ենք հետևել նրանց օրինակին, 
ամրացնելով մեր հոգևոր ուժն այժմ, որպեսզի 
դժվարության պահին մենք ուժ ունենանք։ Հոգևոր 
ուժը ամենաարդյունավետ կերպով ամրապնդ-
վում է մշտական, ամենօրյա ջանքերի միջոցով։ 
Մենք հոգեպես ուժեղ ենք դառնում՝ սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության, աղոթքի, Եկեղե-
ցու հավաքներին հաճախելու, մեր կոչումները 
կատարելու, Աստծուն գոհունակություն հայտնելու 
և Եկեղեցու ղեկավարների խորհուրդներին լսելու 
և ականջ դնելու շնորհիվ։

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում շարունակեք հետևյալ նախադասությունները․

 ա. Ես հոգևոր մեծ ուժ կարող եմ կառուցել (թվեք մի քանի 
բան, որ կարող եք անել)։

 բ. Ես ավելի հետևողական կանեմ (ձեր գրած ցուցակից 
ընտրեք մեկ բան) -------------------- ամեն օր իմ հոգևոր ուժը 
կառուցելու համար։
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Կարդացեք Ալմա 50․19–23 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես Տերը օրհնեց այն նեփիա-
ցիներին, ովքեր հավատարիմ էին Իրեն, անկախ 
իրենց ունեցած դժվարին իրավիճակներին։ Այս 
սկզբունքը կարող եք գրել հետևյալ հատվածների 
կողքին․Աստծո հանդեպ հավատարմությունը 
օրհնություններ է բերում, նույնիսկ խառ-
նաշփոթի պայմաններում։ Նայեք Ալմա 50․21, 
որպեսզի տեսնեք, թե, ըստ Մորմոնի, ինչը նեփիա-
ցիներին ստիպես կորցնելու այդ օրհնությունները։

Լամանացիների դեմ պատերազմելու դուրս եկած 
նեփիացիների բանակի զորապետ Մորոնիի առաջ-
նորդության ժամանակ, Պաորանը զբաղեցնում է 
նեփիացիների գլխավոր դատավորի աթոռը։ Նա 
արդարակյաց մարդ էր և ցանկանում էր խաղաղու-
թյուն հաստատել երկրում։ Սակայն, նեփիացիների 
մի խումբ ցանկանում էր փոխել նեփիացիների 
օրենքները, որպեսզի նրանք ղեկավարվեին թա-
գավորի կողմից, այլ ոչ թե դատավորների համա-
կարգի կողմից։ Հարց առաջացավ քվեարկել, և 
ժողովուրդը քվեարկեց պահպանել դատավորների 
համակարգը։ Այնուամենայնիվ, «թագավորասեր-
ները» չէին ընդունում ժողովրդի ձայնը և մերժե-
ցին պատերազմել այլ նեփիացիների հետ, երբ 

լամանացիները եկան ճակատամարտելու։ Մորո-
նին ստիպված էր իր բանակը առաջնորդել թագա-
վորասերների դեմ, ստիպելով նրանց միանալու 
նեփիացիներին։ Դա մեծապես թուլացրեց նեփիա-
ցիներին՝ լամանացիների դեմ մղված պատերազմի 
ժամանակ (տես Ալմա 51.1–21)։

Կարդացեք Ալմա 51․22–27 և փնտրեք ապացույցն 
այն բանի, որ լամանացիները դարձան ուժեղ 
նեփիացիների հանդեպ թագավորասերների հա-
կառակությունների պատճառով։ Մտածեք հետևյալ 
սկզբունքի մասին. Բաժանումն ու հակառակու-
թյունը կործանում են խաղաղությունը։

 2. Կարդացեք Ալմա 50․39–40 և Ալմա 51․22, և ուշադ-
րություն դարձրեք, թե որքան ջանասիրությամբ էին 

Պաորանը և զորապետ Մորոնին ձգտում հաստատել խաղա-
ղություն իրենց ժողովրդի մեջ։ Մտածեք այն մասին, թե երբ 
եք ձեր կյանքում տեսել հակառակություն ընկերների, ընտա-
նիքի անդամների, դպրոցի ընկերների կամ ուրիշների մեջ։ 
Նաև մտածեք այն մարդու հատկանիշների մասին, ով 
ձգտում է խաղաղություն հաստատել։ Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այն հատկանիշների 
մասին, որոնք խաղաղասերը պետք է ունենա։

Ալմա 52
Մորոնին և Թեանկումը միասին հետ են մղում 
լամանացիներին
Ինչպես գրված է Ալմա 51․33–34, Ամաղիկիան 
սպանվում է Թեանկումի կողմից, ով նեփիացի-
ների ամենամեծ ռազմական ղեկավարներից էր։ 
Ամաղիկիայի մահից հետո նրա եղբայր Ամմորոնը 
նշանակվեց որպես լամանացիների բանակի 
հրամանատար։ Մորոնին Թեանկումին հրահանգեց 
շարունակելու ամրացնել և պաշտպանել Լիառատ 
երկրի հյուսիսային կողմը և հնարավորության 
դեպքում նորից հետ վերցնել նեփիացիների այն 
քաղաքները, որոնք գրավված էին լամանացիների 
կողմից (տես Ալմա 52․1–10)։ Կարդացեք Ալմա 
52․15–17 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչու Թեան-
կումը որոշեց չհարձակվել Մուղեկի քաղաքի վրա։

Թեանկումը գիտեր, որ երբ թշնամին գտնվում էր 
հենակետում, ավելի դժվար կլիներ հաղթել նրան։ 
Այս փորձառությունից մենք սովորում ենք հետևյալ 
սկզբունքը․ Եթե մենք խուսափում ենք հակառա-
կորդի հենակետերից, մենք ավելի հեշտ ենք 
խուսափում և դիմադրում գայթակղությանը։

 3. Որո՞նք են այն մի քանի վայրերը, որոնք կարելի է 
դիտարկել որպես հակառակորդի հենակետեր։ 

(Դրանք այն վայրերն ու իրավիճակներն են, որտեղ դուք կա-
րող եք մեղք գործել, եթե դուք գնաք այնտեղ—օրինակ, մի 
խնջույք, որտեղ մարդիկ խմում են ալկոհոլ և դիտում ոչ պատ-
շաճ ֆիլմեր։) Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
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օրագրում գրեք այդպիսի վայրերից մի քանիսը։ Նաև գրեք, 
թե, ձեր կածիքով, ինչու պետք է խուսափեք նման տեղերից։

Դա դժվարին ժամանակ էր նեփիացիների համար, 
քանի որ լամանացիները գերի էին վերցրել շատ 
նեփիացիների քաղաքներ, մինչդեռ նեփիացիները 
կռվում էին թագավորասերների հետ։ Լամանա-
ցիներն այդ վայրերը օգտագործում էին որպես 
հենակետեր և նեփիացիների համար դժվար էր 
դրանք հետ գրավել։ Մորոնին ծրագիր մշակեց 
լամանացիներին դուրս մղել Մուղեկի քաղաքից, 
որպեսզի նեփիացիները կրկին տիրապետեին 
քաղաքին։ Կարդացեք Ալմա 52․21–26, տեսնելու 
համար, թե ինչ արեցին Մորոնին ու Թեանկումը։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչ արեցին Մորոնին ու Թեան-

կումը Մուղեկի քաղաքը գրավելու համար (տես Ալմա 52․21–
26)։ Նաև գրեք, թե ինչ եք մտածում Մորոնիի մասին, որպես 
զորապետ։ Ինչպ՞ս էր նա լավ զորավար հանդիսանում նե-
փիացիների համար։

Ալմա 54–55
Մորոնին հրաժարվում է փոխանակել գերիներին 
Ամմորոնի հետ և հետ է գրավում Գեդ քաղաքը
Լամանացիների և նեփիացիների միջև պատե-
րազմների ժամանակ երկու կողմն էլ գերի էին 
վերցրել մեծ թվով գերիներ։ Լամանացիների 
ղեկավար Ամմորոնը նամակ է ուղարկում Մորո-
նիին` առաջարկելով փոխանակել երկու կողմերի 
գերիներին։ Մորոնին ուրախ էր գերիներին փոխա-
նակելու համար, որպեսզի գերի ընկած նեփիա-
ցիները վերադառնային և որպեսզի նրա բանակը 
ստիպված չլիներ կերակրել և հոգ տանել իրենց 
լամանացի գերիների համար։ (Տես Ալմա 54․1–2։)

Այնուամենայնիվ, Ամմորոնի հետ նամակներ 
փոխանակելու ժամանակ Ամմորոնը պահանջեց, 
որ նեփիացիները հանձնվեն և թողնեն, որ լա-
մանացիները կառավարեն իրենց։ Նա ասաց, որ 
Նեփիացիները մարդասպաններ են և որ լամա-
նացիների կռիվն իրենց հետ արդարացված է։ Նա 
նաև ասաց, որ չկա Աստված։ (Տես Ալմա 54․16–24։)

Երբ Մորոնին ստացավ այդ նամակը, նա գիտեր, 
որ Ամմորոնը սուտ էր խոսում։ Ամմորոնը գիտեր, 
որ լամանացիները արդար պատճառ չունեին 
կռվելու նեփիացիների դեմ։ Մորոնին ասաց, որ 
նա չի փոխանակի գերիներին՝ լամանացիներին 
ավելի շատ ուժ տալու համար։ Նա ուղի կգտնի 
փրկելու նեփիացի գերիներին` առանց նրանց 
փոխանակելու։ (Տես Ալմա 55․1–2։)

Կարդացեք Ալմա 55․3–24, որպեսզի իմանաք, թե 
ինչ արեց Մորոնին նեփիացի գերիներին փրկելու 
համար։

Երբ Մորոնին հրաժարվեց տեղի տալ Ամմորոնի 
պահանջներին և ելք գտավ փրկելու նեփիացի 
գերիներին, նա խոչընդոտեց լամանացիներին 
ձեռք բերելու մեծ առավելություն նեփիացիների 
հանդեպ և փոխարենը մեծ առավելություն ձեռք 
բերեց նեփիացիների համար։ Մորոնիի օրինակից 
կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը․Եթե 
մենք ապավինում ենք Տիրոջը և ճշգրտորեն 
հնազանդվում Նրան, ապա Նա կօգնի մեզ 
մեր տառապանքներում։ 

Ալմա 55․3–24 հատվածներում պատմվող փրկու-
թյան պատմությունը շատ ոգևորիչ պատմություն 
է։ Մտածեք ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ 
մասին, ովքեր կցանկանային լսել այդ պատմու-
թյունը և ժամանակ գտեք այդ պատմությունը 
նրան պատմելու համար։ Այդ մարդու հետ կարող 
եք նաև կիսվել վերը նշված պարբերության հա-
մարձակ սկզբունքով և բացատրեք, թե ինչպես է 
Մորոնին հանդիսանում օրինակը այդ սկզբունքի։

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 50–52, 54–55 և ավարտեցի այս 
դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 21. ՕՐ 3

Ալմա 53, 56–58
Նախաբան

Հելամանը և զորապետ Մորոնին լամանացիների 
դեմ պատերազմեցին երկրի տարբեր մասե-
րում։ Հելամանը Մորոնիին նամակ ուղարկեց, 
նկարագրելով իր բանակի ճակատամարտերը 
լամանացիների դեմ, և իր վստահությունն ու գո-
հունակությունն արտահայտեց 2060 քաջարի ռազ-
միկների մեծ հավատքի նկատմամբ։ Այդ նեփիացի 
ռազմիկների հավատքի և խիզախության շնորհիվ, 
Տերը օգնեց նրանց հաղթելու ճակատամարտում 
և օրհնեց նրանց հավաստիացմամաբ ու հույսով 
իրենց չարչարանքների ժամանակ։
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Ալմա 53, 56
Անթիփուսի և Հելամանի զորքերը հաղթում են 
լամանացիների ամենաուժեղ բանակին
Մինչ զորապետ Մորոնին կռվում էր լամանա-
ցիների հետ երկրի մի կողմում, Հելամանը իր 
բանակին առաջնորդում է երկրի մյուս կողմ։ Իր 
բանակում նա ներգրավվեց Ամմոնի մարդկանց 
2000 պատանի որդիների։ Այդ երիտասարդների 
ծնողներն ուխտ էին կապել այլևս զենք չբարձրաց-
նել իրենց թշնամիների վրա, սակայն նրանց որ-
դիներն այդ ուխտը չէին կապել, այսպիսով նրանք 
կարող էին օգնել նեփիացիների բանակին (տես 
Ալմա 53․10–18)։

 1. Հետևյալ դիագրամը նկարեք սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում։ Կարդացեք Ալմա 

53․18–21 և ուշադրություն դարձրեք այն արտահայտություն-
ներին, որոնք նկարագրում են այն հատկանիշները, որոնք 
այդ 2000 պատանիները ձեռք էին բերել մինչև իրենց զինվո-
րական ծառայությունը։ Ձեր գտած արտահայտությունները 
գրեք «Հատկանիշներ, որոնք ձեռք էին բերվել նախքան ճա-
կատամարտը» վերնագրի ներքո։ Կարող եք այդ արտահայ-
տությունները գրել ձեր սուրբ գրություններում։

Անթիփուսի՝ նեփիացիների ռազմական ղեկավարի 
զորքը մեծապես կրճատվել էր լամանացի հակա-
ռակորդների կողմից, երբ նրանք պաշտպանում 
էին երկրի իրենց մասը։ Անթիփուսն ուրախացավ, 
երբ Հելամանը բերեց 2000 պատանի ռազմիկներին, 
որպեսզի օգնեն նրան (տես Ալմա 56․9–10)։

Թշնամու դեմ առաջին ճակատամարտի ժամանակ 
2000 պատանի ռազմիկները հետ մղեցին լամանա-
ցիների ամենաուժեղ բանակին, և նեփիացիների 
հրամանատար Անթիփուսը հրամայեց իր բանա-
կին հետապնդել լամանացիների բանակին։ Անթի-
փուսի բանակը հասավ լամանացիների բանակին, 
ովքեր կանգ առան կռվելու նրանց հետ։ Պատանի 
զինվորները, ովքեր առաջ էին գնում, նկատեցին, 
որ լամանացիները դադարեցրին հետապնդումը։ 
Նրանք չգիտեին, թե արդյոք նրանք կանգ են 
առել, որ վերադարձին կարողանան կործանել, 
թե նրանք կանգ են առել, քանի որ Անթիփուսի 
բանակը նրանց հետևից հասել է։ Այդուհանդերձ, 

Հելամանը չէր իմանում, թե արդյոք նրանք պետք է 
ետ դառնային և հաձակվեին լամանացիների վրա։ 
(Տես Ալմա 56․29–43։)

Կարդացեք Ալմա 56․43–48 և ուշադրություն 
դարձրեք այն արտահայտություններին, որոնք 
նկարագրում են այն հատկանիշները, որոնք այդ 
երիտասարդ տղամարդիկ ցույց տվեցին պատե-
րազմի կրիտիկական պահին։ Ձեր նշածը թվեք 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում «Հատկանիշներ, որոնք ցույց են տրվել 
ճակատամարտի ժամանակ» վերնագրի ներքո։ 
Կարող եք սուրբ գրություններում նշել այդ արտա-
հայտությունները։

Ուսումնասիրեք Ալմա 56․49, 54–56, որպեսզի տես-
նեք, թե ինչ պատահեց, երբ այդ 2000 պատանի 
ռազմիկները վերադարձան ճակատամարտելու 
լամանացիների դեմ։ Փնտրեք այն արտահայտու-
թյունները, որոնք ցույց են տալիս այս ճշմարտու-
թյունը․ Երբ մենք հավատքով գործենք, մենք 
կարող ենք ստանալ ուժ Աստծուց:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է պատանի ռազմիկների հատկանիշների 
զարգացումը դժվարին իրավիճակներում օգնել ձեզ գործել 
հավատքով։

 բ. Նկարագրեք մի ժամանակ, երբ դուք (կամ ձեր ծանոթը) 
հավատքով գործելով ստացել եք ուժ Աստծուց` հաջողու-
թյամբ հարթելու դժվարին իրավիճակները։

Ալմա 57
Հելամանի բանակը հետ է գրավում Անթիփարա և 
Կումենի քաղաքները
Հելամանը և նրա բանակը կարողացան լա-
մանացիներից գրավել Անթիփարա և Կումենի 
քաղաքները։ Այդ ընթացքում Հելամանը ստացավ 
համալրում իր բանակին։ Հազարավոր ռազմիկ-
ներ Զարահեմլայից միացան բանակին, ինչպես 
նաև Ամմոնի մարդկանցից 60 նոր որդիներ (տես 
Ալմա 57․1–12)։

Կումենի քաղաքի գրավումից շատ չանցած 
լամանացիները կրկին հարձակվեցին Հելամանի 
բանակի վրա։ Հելամանի բանակը հանդիպեց 
զորեղ դիմադրության, որտեղ 2060 պատանի 
ռազմիկները մեծ ուժ հանդիսացան ողջ բանակի 
համար։ Կարդացեք Ալմա 57․19–21, որպեսզի 
բացահայտեք այն մի քանի հատկանիշները, 
որոնք պատանի ռազմիկները ցուցաբերեցին այդ 
ճակատամարտի ժամանակ։ Այդ հատկանիշ-
ները կարող եք ավելացնել սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում «Հատկա-
նիշներ, որոնք ցույց են տրվել ճակատամարտի 

Հատկանիշներ, 
որոնք ձեռք էին 
բերվել նախքան 
ճակատամարտը

Հատկանիշներ, 
որոնք ցույց են 

տրվել ճակատա-
մարտի ժամանակ

Պատանի զինվոր—Պատանի վերջին օրերի սուրբ
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ժամանակ» վերնագրի ներքո և նշեք դրանք ձեր 
սուրբ գրություններում։

 3. Պատանի ռազմիկների որոշիչ բնութագրերից մեկն 
այն էր, որ նրանք հնազանդվում էին «ճշգրտ[որեն]» 

(Ալմա 57․21)։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հնազանդվել պատվի-
րաններին «ճշգրտորեն»։

 բ. Ձեր կածիքով, ինչպե՞ս կարող է իրենց հրամանատար-
ների խոսքին ճշգրտորեն հնազանդվելը օգնել պատանի 
ռազմիկներին հաղթելու իրենց ճակատամարտը։

 գ. Ինչպե՞ս է Տիրոջ պատվիրաններին ճշգրտորեն հնազանդ-
վելը օգնել ձեզ ձեր կյանքի հոգևոր ճակատամարտերում։

Հետևյալ սկզբունքը գրեք ձեր սուրբ գրություննե-
րում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում․ Եթե մենք Տիրոջը հնազանդվում 
ենք ճշգրտորեն, նա մեզ կզորացնի մեր կյան-
քում տեղի ունեցող ճակատամարտերում։ 
Կարդացեք տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռասսել Մ․ Նելսոնի հետևյալ մեջբերումը, ով 
բացատրել է, թե ինչու Աստծո պատվիրաններին 
«[ճշգրտորեն]» հետևելը շատ կարևոր է․

«[Դուք] կհանդիպեք մարդկանց, ովքեր պատվի-
րանները ընտրությամբ են կատարում՝ անտեսելով 
այն պատվիրանները, որոնք նրանք ցանկանում 
են խախտել։ Ես հնազանդության հանդեպ այդ 
մոտեցումն անվանում են ճաշարանային։ Տարբե-
րակելու և ընտրելու այս մոտեցումը տեղին չէ։ Այն 
կհանգեցնի թշվառության։ Որպեսզի նախապատ-
րաստվեք Աստծո հետ հանդիպմանը, անհրա-
ժեշտ է պահպանել բոլոր Նրա պատվիրանները։ 
Դրանց հնազանդվելու համար հավատք է պա-
հանջվում և Նրա պատվիրանները պահելիս այդ 
հավատքը կաճի։ 

Հնազանդությունը թույլ է տալիս Աստծո պատվի-
րաններին առատորեն թափվել մեզ վրա։ Նա իր 
հնազանդ զավակներին կազատի գերությունից 
և թշվառությունից։ Եվ Նա կօրհնի նրանց ավելի 
մեծ լույսով։

. . . Աստծո պատվիրաններին հնազանդվելը կբերի 
ֆիզիկական և հոգևոր պաշտպանություն» («Հա-
վատքով կանգնել ապագայի առաջ», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2011, 34–35)։

Կարդացեք Ալմա 57․25–27, ուշադրություն դարձ-
նելով այն մի քանի պատճառներին, որոնց շնոր-
հիվ Տերն Իր զորությամբ պահպանեց պատանի 
ռազմիկներին։ Այս հատվածներում ի՞նչը ձեզ վրա 
առավել տպավորություն գործեց պատանի ռազ-
միկների նկատմամբ։

Նույնիսկ երբ մենք արդար ենք, Աստված միշտ չէ, 
որ կպաշտպանի մեզ դժվարություններից։ Չնա-
յած, որ պատանի ռազմիկները պահպանվեցին 
մահից, նրանք բոլորն էլ վիրավորվեցին (տես 
Ալմա 57․25), և շատ այլ արդարակյաց նեփիա-
ցիներ սպանվեցին (տես Ալմա 57․26)։ Սակայն, 
Աստված մեզ միշտ կզորացնի դժվարին պահերին 
և կօրհնի մեզ անհրաժեշտ բաներով։ Ի վերջո, Նա 
կտա հավերժական օրհնություններ բոլոր նրանց, 
ովքեր հնազանդվում են Նրա պատվիրաններին։

Ալմա 58
Նեփիացիների բանակը սպասեց պարենի ստացմանը և 
հետո հետ գրավեց Մանթի քաղաքը
Լամանացիների հետ պատերազմելուց բացի 
Հելամանի բանակը հանդիպեց մեկ այլ հակառա-
կորդի։ Նրանց ճակատամարտը տեղի էր ունենում 
Զարահեմլայից որոշ հեռավորության վրա, որը 
հանդիսանում էր նեփիացիների կառավարության 
կենտրոնը։ Հելամանի բանակը հաղթել էր մի քանի 
դժվարին ճակատամարտերում, սակայն նրանք 
կառավարությունից չէին ստացել ուտելիք, պա-
րագաներ և լրացուցիչ զինվորներ։ Նրանք չէին 
իմանում, թե ինչու կառավարությունը չէր աջակ-
ցում իրենց։ (Տես Ալմա 58․7–9։) 
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 4. Կարդացեք Ալմա 58․10–12 և պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերին․

 ա. Ի՞նչ արեցին նեփիացիներն այս դժվարին իրավիճակում։

 բ. Ինչպե՞ս Տերն արձագանքեց նրանց անկեղծ խնդրանքնե-
րին ու աղոթքներին։

 գ. Ըստ Ալմա 58․12 հատվածի, ինչպե՞ս Տիրոջ հավաստիա-
ցումն օգնեց Հելամանին և նրա բանակին։

Հետևյալ սկզբունքը գրեք սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում․ Եթե դժվարու-
թյան պահերին շրջվենք դեպի Աստված, մենք 
կարող ենք ստանալ աստվածային հավաս-
տիացում, որը կամրապնդի մեր հավատքը և 
կտա մեզ հույս։

Չնայած իր բանակի թուլությանը, Հելամանն ու իր 
մարդիկ կարողացան գրավել Մանթի քաղաքը (տես 
Ալմա 58․13–41)։ Հելամանը իր բանակի բոլոր հաջո-
ղությունները վերագրում է Տիրոջը (տես Ալմա 58․37)։

Հելամանը շարունակում է զարմանալ պատանի 
ռազմիկների հաջողությամբ։ Ուսումնասիրեք Ալմա 
58․39–40, և գտեք այն բառերն ու արտահայտու-
թյունները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես էին 
պատանի ռազմիկները քաջարի դժվարին պայ-
մաններում։ Կարող եք այդ բառերն ու արտահայ-
տությունները նշել ձեր սուրբ գրություններում։ 

 5. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում գրեք այն մա-
սին, թե երբ եք դժվարին պահերին դիմել Աստծո օգ-

նությանը և զգացել նրա աջակցությունը։

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 53, 56–58 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 21. ՕՐ 4

Ալմա 59–63
Նախաբան

Հելամանը նամակ գրեց զորապետ Մորոնիին, 
պատմելով բանակի հաջողությունների մասին, 
և խնդրեց օգնություն նեփիացիների կառավա-
րությունից։ Զորապետ Մորոնին ուրախացավ 
Հելամանի հաջողությունների համար, սակայն 
նա բարկացավ կառավարության վրա, որ նրանք 
անտեսել էին ուղարկել համալրում։ Զորապետ Մո-
րոնին նամակ գրեց Պաորանին` նկատողություն 
անելով նրան։ Դրան ի պատասխան Պաորանը 
պատմեց կառավարությունում տիրող ապստամ-
բության մասին։ Մորոնին գնաց օգնության և 
կասեցրեց այդ ապստամբությունը։ Այնուհետև 
նեփիացիների բանակը միասին կարողացավ 
հաղթել լամանացիներին։ 14 տարի տևած պատե-
րազմներից հետո նեփիացիները խաղաղություն 
ունեցան երկրում, այդպիսով թույլ տալով Հելամա-
նին և իր եղբայրներին կենտրոնանալ Եկեղեցու 
ամրապնդման գործին։

Ալմա 59
Նեփիացիները կորցրեցին իրենց հենակետը 
և զորապետ Մորոնին վշտացավ ժողովրդի 
ամբարշտության պատճառով
Երբ զորապետ Մորոնին նամակ ստացավ Հելա-
մանից նրա բանակի հաջողությունների մասին, 
Մորոնին և իր մարդիկ ուրախացան։ Այնուհետև, 
Մորոնին նամակ ուղարկեց Պաորանին՝Զարա-
հեմլայում նեփիացիների ղեկավարին, խնդրելով 
նրան համալրում և պարեն ուղարկել Հելամա-
նին։ Սակայն ոչինչ չուղարկվեց։ Այնպես որ, երբ 
լամանացիները հարձակվեցին Նեփիայի քաղաքի 
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վրա, Նեփիայի ժողովուրդը ստիպված էր փախչել, 
և լամանացիները գրավեցին քաղաքը։

Կարդացեք Ալմա 59․9–12 և բացահայտեք Մորո-
նիի արձագանքը լամանացիների հաղթանակի 
նկատմամբ։ Ձեր սուրբ գրություններում նշեք Ալմա 
59․9-ի այս արտահայտությունը․ «ավելի հեշտ էր 
պաշտպանել քաղաքը լամանացիների ձեռքն 
ընկնելուց, քան ետ վերցնել այն նրանցից»։ Այս 
արտահայտությունից մենք սովորում ենք․ Ավելի 
հեշտ է ու լավ մնալու հավատարիմ, քան թե 
վերադառնալ հավատքին մոլորվելուց հետո։

 1. Ուսումնասիրեք Ալմա 59․9 հատվածի ձեր նշած 
արտահայտությունը և նախորդ պարբերության թա-

վատառ սկզբունքը։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ է ավելի հեշտ խուսափել վնասակար նյութերի 
հակվածությունից, քան թե հաղթահարել հակվածությունը։

 բ. Ինչո՞ւ է ավելի հեշտ պահել վկայությունը, քան կրկին այն 
գտնել կորցնելուց հետո։

 գ. Ինչո՞ւ հեշտ կլինի ինչ-որ մեկի համար մնալ ակտիվ Եկե-
ղեցում, քան քիչ ակտիվ լինելուց կրկին դառնալ ակտիվ։

Ալմա 60–62
Մորոնին Պաորանին հարցնում է կառավարության 
անուշադրության պատճառը
Այն բանից հետո, երբ լամանացիները գրավեցին 
Նեփիայի քաղաքը, զորապետ Մորոնին որոշեց 
բողոք գրել Պաորանին՝ Զարահեմլայի գլխավոր 
դատավորին։ Կարդացեք Ալմա 60․17–24 և ուշադ-
րություն դարձրեք այն մեղադրանքներին, որոնք 
Մորոնին ներկայացրեց Պաորանին և Զարահեմ-
լայի ժողովրդին։

Կրկին կարդացեք Ալմա 60․23 հատվածը և ու-
շադրություն դարձրեք զորապետ Մորոնիի ար-
տահայտությունը, որ նախ «անոթի ներսը» պետք է 
մաքրվի։ Նա նկատի ուներ վերացնել կաշառակե-
րությունը նեփիացիների կառավարության և նրա 

ժողովրդի մեջից։ Այնուամենայնիվ, այդ հատվածը 
կարելի է նաև կիրառել մեր կյանքում։ Պատկե-
րացրեք, որ բաժակի ներսը պատում եք կեղտով 
կամ ցեխով։ Նույնիսկ բաժակի դուրսը լվանալով, 
արդյո՞ք դուք կցանկանաք խմել այդ բաժակով։

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Եթե մենք ինքներս մեզ համարենք «անոթներ», ձեր կար-
ծիքով, ի՞նչ կնշանակի մաքրել անոթի ներսը։

 բ. Ինչո՞ւ մեր անոթի ներսը մաքրելով, մենք կարող ենք ունե-
նալ մեծ ծառայություն Տիրոջ թագավորությունում։

Ինչպես գրված է Ալմա 60․33–36, զորապետ Մորո-
նին Պաորանին կարգադրեց անմիջապես մարդիկ 
և պարեն ուղարկել իր և Հելամանի բանակներին։ 
Եթե Պաորանը դա չաներ, Մորոնին զորքով կգար 
Զարահեմլա և կստիպեր նրանց անելու դա։ Պաո-
րանը ստացավ Մորոնիի նամակը և անմիջապես 
պատասխանեց նրան։ Կարդացեք Ալմա 61․1–5, 
որպեսզի բացահայտեք, թե ինչ էր կատարվում 
Զարահեմլայում։

Կարդացեք Ալմա 61․9–14 և մտածեք, թե ինչպես 
Պաորանը պատասխանեց Մորոնիի մեղադրանք-
ներին։ Կարող եք նշել Պաորանի այն հատկանիշ-
ները, որոնք ցույց էին տալիս նրա բնավորության 
վեհությունը։ Վիրավորվելու փոխարեն Պաորանը 
Մորոնիին հորդորում է միանալ իրեն ուժով, 
որպեսզի կռվեն Տիրոջ թշնամու հետ։ Կարդացեք 
Ալմա 62․1, որպեսզի բացահայտեք, թե ինչ զգաց 
Մորոնին Պաորանի պատասխանը լսելուց հետո։

Հետևյալ ճշմարտությունը գրեք սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում․ Մենք 
կարող ենք որոշում կայացնել չվիրավորվելու 
ուրիշների խոսքերից կամ արարքներից։ Երբ 
մենք արդարակեցությամբ միավորվում ենք 
ուրիշների հետ, մենք ավելի ուժեղ ենք դառ-
նում չարի դեմ մեր ճակատամարտերում։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյ-
վիդ Ա. Բեդնարը բացատրել է.

«Հիսուս Քրիստոսի Քավության ամ-
րապնդող ուժի շնորհիվ դուք և ես 
կարող ենք օրհնվել վիրավորանքից 
խուսափելու և վիրավորանքը հաղթա-
հարելու կարողությամբ։ «Շատ խաղա-
ղութիւն կայ քո օրէնքը սիրողների 

համար. Եւ գայթակղութիւն չþկայ նորանց համար» 
(Սաղմոս ՃԺԹ․165)։ . . .

. . . Մորոնին . . . Պաորանին գրեց «դատապար-
տության ձևով» (Ալմա 60․2) և խստորեն մեղադրեց 
նրան անհոգության, ծուլության և անփութու-
թյան մեջ։ Պաորանը հեշտությամբ կարող էր 
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վիրավորվել Մորոնիից և նրա նամակից, սակայն 
նա ընտրեց չվիրավորվել։ . . .

Մեր հոգևոր հասունության ամենամեծ ցուցանիշ-
ներից մեկը արտահայտված է նրանում, թե մենք 
ինչպես ենք արձագանքում ուրիշների թերություն-
ներին, անփորձությանը և վիրավորական արարք-
ներին։ Մի բան, արարք, արտահայտություն 
կարող է վիրավորական լինել, սակայն դուք և ես 
կարող ենք ընտրել չվիրավորվել— և Պաորանի 
հետ միասին ասել` «դա նշանակություն չունի» 
[Ալմա 61․9]» (“And Nothing Shall Offend Them,” 
Ensign or Liahona, Nov. 2006, 90–91):

 3. Մտածեք այն մասին, երբ դուք չեք վիրավորվել ու-
րիշների խոսքերից կամ արարքներից։ Մի կարճ պար-

բերություն գրեք չվիրավորվելու կարևորության մասին։

Ինչպես գրված է Ալմա 62, զորապետ Մորոնին 
իր բանակը բերեց Զարահեմլա, օգնելու համար 
Պաորանին տապալելու թագավորասերներին`—
նեփիացի այլախոհներին, ովքեր ցանկանում էին 
կարգել թագավոր և լամանացիների հետ մտնել 
դաշինքի մեջ։ Թագավորասերները խանգարում 
էին Պաորանին ուղարկել մարդկանց և պարա-
գաներ Մորոնիի և Հելամանի համար։ Մորոնին և 
Պաորանը միավորում են իրենց ուժերը և ստանում 
են օգնություն այլ նեփիացի բանակից, որպեսզի 
լամանացիներին դուրս գցեն երկրից։ Այդ ըն-
թացքում շատ լամանացիներ ապաշխարեցին և 
միացան Ամմոնի մարդկանց։

Նմանատիպ ճակատամարտից հետո պատկե-
րացրեք մի քանի դժվարություններ, որոնք կարող 
են ծագել որոշ ընտանիքների կամ անհատների 
համար։ Կարդացեք Ալմա 62․39–41, որպեսզի 
տեսնեք, թե ինչպիսի հետևանքներ ունեցան ռազ-
մական փորձությունները նեփիացիների համար։ 
Կարդալու ժամանակ այս հատվածներում բացա-
հայտեք որոշ ճշմարտություններ։

Ձեր սուրբ գրություններում գրեք հետևյալ ճշմար-
տությունը Ալմա 62․39–41 հատվածների կողքին 
կամ սուրբ գրությունների ձեր օրագրում․ Մեր 
փորձությունների ժամանակ մենք ավելի 
ենք մոտենում Տիրոջը։

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ ավելի մոտենում 
Տիրոջը փորձությունների ժամանակ, իսկ մյուսները հեռա-
նում Նրանից։

 բ. Պատերազմի մասին գլուխներն ի՞նչ են ձեզ ուսուցանել 
փորձության կամ դժվարության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի 
աշակերտը լինելու մասին։

Ալմա 63
Շատ նեփիացիներ ճանապարհորդում են հյուսիսային 
կողմի երկիրը
Հելամանի մահից հետո (տես Ալմա 62․52) նրա 
եղբայր Սիբլոնը իր վրա է վերցնում սուրբ հիշա-
տակարանների պահպանությունը։ Կարդացեք 
Ալմա 63․1–2, որպեսզի տեսնեք, թե ինչպիսի 
մարդ էր Սիբլոնը։ Ինչպես գրված է Ալմա 63-ում, 
Մորոնին և Սիբլոնը մահացան և Մորոնիի որդի 
Մորոնիան վերցրեց Նեփիացիների բանակի 
հրամանատարությունը։

Կարդացեք Ալմա 63․10–13։ Նախքան մահանալը 
Սիբլոնը Հելամանի որդի Հելամանին հանձնեց 
սուրբ հիշատակարանների պահպանությունը։ 
Հելամանը պահպանեց այն հիշատակարանները, 
որոնք արդեն գրվել էին և սկսեց գրել մի հիշատա-
կարան, որը կոչվում էր Հելամանի գիրք։

Ալմա 63․5–8 հատվածներում ասվում է, որ շատ 
նեփիացիներ նավով ճանապարհորդեցին դեպի 
հյուսիսային կողմի երկիրը և նրանց մասին այլևս 
երբեք չլսեցին։ Նաև Ալմա 63 բացահայտում է, որ 
կրկին անգամ եղան որոշ հակառակություններ 
լամանացիների և նեփիացիների միջև, այսպիսով 
ավարտելով երկար և ոգևորիչ Ալմայի գիրքը։

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ալմա 59–63 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Հելաման
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հելամանի գրքի ձեր ուսումնասիրության 

ընթացքում դուք կսովորեք այնպիսի հիանալի 

մարդկանց օրինակներից և ուսմունքներից, 

ինչպիսիք են Հելամանը, Նեփին, Լեքին և Սամուել 

Լամանացին, ովքեր խիզախորեն հնազանդվեցին 

Տիրոջը և վկայեցին Հիսուս Քրիստոսի մասին: Այս 

մարդկանց ծառայությունները ցույց են տալիս, 

որ Աստված շնորհում է զորություն, որպեսզի 

օգնի Իր ծառաներին իրականացնել Իր կամքը, 

և որ արդար մարդկանց ջանքերը կարող են 

օրհնություններ բերել հազարավորների: Դուք 

նաև կսովորեք այն հետևանքների մասին, որոնք 

առաջանում են հպարտության, ամբարշտության 

և գաղտնի խմբակցությունների պատճառով: 

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը հավաքեց և կրճատեց 

հիշատակարանները Նեփիի մեծ թիթեղներից, 

որպեսզի ստեղծի Հելամանի գիրքը: Գիրքը 

կոչվում է Հելամանի անունով, ով Հելամանի որդին 

էր և Ալմա Կրտսերի թոռը: Հելամանը ստացավ 

հիշատակարանները իր հորեղբորից` Սիբլոնից, 

և Նեփիացիների համար ծառայեց որպես 

արդար գլխավոր դատավոր: Նա ուսուցանեց 

իր որդիներ Նեփիին ու Լեքիին հիշել իրենց 

Քավիչին` Հիսուս Քրիստոսին (տես Հելաման 

5.9-14): Այս ուսմունքներն ավելի ուշ ոգեշնչեցին 

Նեփիին հրաժարվել իր գլխավոր դատավորի 

պաշտոնից Նեփիացիներին ու Լամանացիներին 

ապաշխարություն քարոզելու համար: 

Հազարավոր Լամանացիների դարձի գալուց 

հետո Սամուել անունով մի Լամանացի մարգարե 

ոգեշնչված էր քարոզել ապաշխարություն 

և մարգարեանալ Նեփիացիների մեջ նույն 

ժամանակահատվածում, ինչ որ Նեփին: 

Հելամանի գիրքն առաջ է եկել Հելամանի և Նեփիի 

կառավարման և ծառայության ընթացքում 

պահված հիշատակարաններից (Հելաման 1.3) 

և (Հելաման 4.16): Նեփիի հիշատակարաններն 

ընդգրկում են Սամուել Լամանացու 

մարգարեությունները և ուսմունքները:

ՄԱՍ 22. ՕՐ 1

Հելաման 1–2
Նախաբան

Պաորանի մահից հետո վտանգավոր հակառա-
կություն է բարձրանում Նեփիացիների միջև այն 
հարցի վերաբերյալ, թե նրա որդիներից (Պաորան, 
Պաանքի, Պակումենի) ով է լինելու նոր գլխավոր 
դատավորը: Պաորանն ընտրվում է ժողովրդի 
կողմից որպես նոր գլխավոր դատավոր: Պաան-
քիի հետևորդներից մեկը, Կիսկումեն անունով 
մի մարդ, ով գաղտնի խմբակցության անդամ էր, 
սպանում է Պաորանին, և այնուհետև Պակումե-
նին է նշանակվում որպես գլխավոր դատավոր: 
Օգտվելով այս հակառակությունից և մասնատ-
վածությունից` Լամանացիները կարողանում են 
նվաճել Նեփիացիների մայրաքաղաք Զարահեմ-
լան և սպանել Պակումենիին: Նեփիացի զորավար 
Մորոնիան ետ է վերցնում Զարահեմլա քաղաքը, և 
Հելամանը նշանակվում է որպես գլխավոր դատա-
վոր: Կիսկումենը սպանվում է Հելամանին սպանել 
փորձելիս, իսկ Գադիանթոնը դառնում է գաղտնի 
խմբակցության առաջնորդը:

Հելաման 1
Հակառակությունը այն հարցի շուրջ, թե ով է լինելու 
գլխավոր դատավոր, թույլ է տալիս Լամանացիներին 
ներխուժել Զարահեմլա` Նեփիացիների մայրաքաղաք
Հիշեք վերջին անգամ ինչ-որ մեկի հետ ունեցած 
ձեր վիճաբանության կամ ուրիշների վիճաբա-
նությանը ականատես լինելու մասին: Ինչպիսի՞ 
խնդիրներ է առաջացնում նման հակառակու-
թյունը: Մինչ կուսումնասիրեք Հելաման 1-ը, 
ուշադրություն դարձրեք Նեփիացիների մեջ հակա-
ռակության կողմից պատճառած խնդիրներին, և 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Բնագիր հիշատակարանները, որ ծառայել 

են որպես աղբյուր Հելամանի գրքի համար, 

հավանական է, որ գրվել են Ք.ծ.ա. 52թ.-ի և 

Ք.ծ.ա. 1թ.-ի միջև: Մորմոնը կրճատեց այդ 

հիշատակարանները Ք.ծ.հ. 345թ-ի և Ք.ծ.հ. 385թ.-ի 

միջև ընկած ժամանակահատվածում: Մորմոնը 

չի հիշատակել, թե որտեղ է եղել նա այս գիրքը 

կազմելիս: 
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խորհեք, թե ինչ կարող եք սովորել նրանց փորձա-
ռությունից:

Կարդացեք սուրբ գրությունների հետևյալ 
հատվածները և բաց թողնված տեղերում գրեք 
հարցերի ձեր պատասխանները. 

• Հելաման 1.1–4: Ի՞նչը դարձավ հակառակության 
և երկպառակության պատճառ Նեփիացի ժո-
ղովրդի մեջ:   
 

• Հելաման 1.5–8: Ո՞վ նշանակվեց որպես գլխա-
վոր դատավոր: Ինչպե՞ս արձանգանքեցին 
դրան գլխավոր դատավորի երկու եղբայրները:  
  
 

• Հելաման 1.9–12: Ի՞նչ արեց Կիսկումենը, և ի՞նչ 
ուխտ կապեցին նա և իր գաղտնի խմբակցության 
անդամները միմյանց հետ:   
 

Նեփիացիների մեջ հակառակության ժամանա-
կահատվածում Կորիանթումր անունով մի մարդ 
առաջնորդեց Լամանացիներին արշավել դեպի 
Զարահեմլա: Կարդացեք Հելաման 1.18–22 և պար-
զեք, թե ինչ կարողացան անել Լամանացիները 
Նեփիացիների հակառակության պատճառով:

Ճշմարտություններից մեկը, որ մենք կարող ենք 
սովորել այս պատմությունից, հետևյալն է. հակա-
ռակությունը պառակտիչ է, և այն մեզ դարձ-
նում է խոցելի հակառակորդի ազդեցության 
նկատմամբ: Դուք կարող եք գրի առնել այս 
սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում`Հելաման 
1.18-ի կողքին: 

 1. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այս սկզբունքը, 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում 

պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Մի երիտասարդ աղջիկ վիճում է ծնողների հետ իր ընկեր-
ների համար: Ինչպե՞ս կարող է այս հակառակությունն ազ-
դել իր վերաբերմունքի վրա` իր կյանքի այլ ոլորտների 
մասին ծնողների խորհուրդը լսելու հարցում: 

 բ. Մի երիտասարդ տղա զայրացած է ինչ-որ մեկի վրա իր 
քահանայության քվորումում: Ինչպե՞ս կարող է այս հակա-
ռակությունն ազդել իր պահվածքի վրա եկեղեցում:

 գ. Խորհեք ձեր կյանքի մի ոլորտի մասին, որտեղ դուք զգա-
ցել եք հակառակության առկայություն ձեր և այլ մարդկանց 
միջև: Ինչպիսի՞ մի հատուկ բան կարող եք անել, որպեսզի 
հեռացնեք այս հակառակությունը ձեր կյանքից: Ինչպե՞ս կա-
րող եք իրականացնել դա:

Հելաման 1.22–30 –ում հիշատակվում է, որ Լա-
մանացիները Զարահեմլան նվաճելուց հետո 
անմիջապես սկսեցին արշավել դեպի Լիառատ 
քաղաքը, որպեսզի այն նույնպես նվաճեն: 

Նեփիացի զորքերը կարողացան շրջափակել 
Լամանացիներին և պարտության մատնել նրանց: 
Շատ Լամանացիներ սպանվեցին, իսկ նրանց, ով-
քեր հանձնվեցին, թույլ տրվեց վերադառնալ իրենց 
սեփական երկիրը:

Հելաման 2
Հելամանը դառնում է գլխավոր դատավոր, իսկ նրա 
ծառան խանգարում է գաղտնի խմբակցությանը խլել 
նրա կյանքը
Նախքան կուսումնասիրեք Հելաման 2, խորհեք, 
թե ինչպես հավատարիմ երիտասարդ աղջիկը 
կամ երիտասարդ տղան կձգտի ուղղել սխալը կամ 
մեղքը: Նա կփորձի՞ այն թաքցնել, թե կփնտրի 
ներում Տիրոջից և նրանցից, ում վիրավորել է:

Երբ Կիսկումենը սպանեց Պաորանին, նա և իր 
գաղտնի խմբակցության անդամները խոստացան 
միմյանց, որ նրանք երբեք չեն ասի որևէ մեկին, թե 
ով է կատարել սպանությունը: Կարդացեք Հելա-
մանի 2.3–4, և ուշադրություն դարձրեք հետևյալ 
արտահայտությանը. «մտել էին ուխտի մեջ, որ ոչ ոք 
չիմանար իր ամբարշտությունը»: Այնուհետև կարդա-
ցեք Վարդապետություն և Ուխտեր 58.43, և ուշադ-
րություն դարձրեք, թե ինչպես է Տերն ուզում, որ մենք 
գործենք, երբ մենք ինչ-որ սխալ բան ենք անում:

 2. Ըստ Հելամանի 2.3–4 ու Վարդապետություն և 
Ուխտերի 58.43 ձեր ուսումնասիրության` սուրբ գրու-

թյունների ուսումնասիրության օրագրում գրի առեք տարբե-
րությունը այն ճանապարհների միջև, թե ինչպես է Տերն 
ուզում, որ մենք վարվենք մեղքի հետ, և թե ինչպես վարվեցին 
մեղքի հետ Կիսկումենը և իր հետևորդները:

Պաորանի մահից հետո Հելամանը դառնում է հա-
ջորդ գլխավոր դատավորը, և այնուհետև Կիսկու-
մենը և նրա գաղտնի խմբակցությունը որոշում են 
Հելամանին նույնպես սպանել: Այդ ժամանակ Գա-
դիանթոն անունով մի մարդ դառնում է գաղտնի 
խմբակցության առաջնորդը: Կարդացեք Հելաման 
2.2–9 և ներքևի տարածքում գրեք, թե ինչպես 
սպանվեց Կիսկումենը.   
 

Կարդացեք Հելաման 2.10–14 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ տեղի ունեցավ Գադիանթոնի 
ավազակախմբի հետ: Մորմոնը զգուշացնում 
էր, որ գաղտնի խմբակցություններն, ինչպիսիք 
են Գադիանթոնի ավազակները, ովքեր կոչվում 
էին «գաղտնի խմբակցություններ» (տես, օրինակ, 
Հելաման 3.23), ի վերջո հանգեցնում են Նե-
փիացի ժողովրդի կործանմանը: Մորմոնի Գրքի 
նախորդ մարգարեները նույնպես զգուշացրել են 
գաղտնի խմբակցություններին հարելու վտանգի 
մասին (տես 2 Նեփի 26.22; Ալմա 1.12): Գաղտնի 



253

խմբակցությունները կարող են առաջացնել 
հասարակությունների կործանում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. 
Ռասսել Բալլարդը զգուշացրել է ներկայիս 
գաղտնի խմբակցությունների վտանգի մասին: Այս 
զգուշացումը կարդալիս նշեք, թե ինչ կարող ենք 
անել, որպեսզի պայքարենք գաղտնի խմբակցու-
թյունների դեմ:

«Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է, որ 
հանցագործ գաղտնի խմբակցություն-
ները լուրջ վտանգ են ներկայացնում 
ոչ միայն անհատների և ընտանիք-
ների, այլ նաև ողջ քաղաքակրթու-
թյունների համար: Այսօրվա գաղտնի 

խմբակցություններ են` ավազակախմբերը, թմրա-
նյութեր վաճառող խմբերը և կազմակերպված 
հանցավոր ընտանիքները: Մեր օրերի գաղտնի 
խմբակցությունների գործունեությունը շատ նման է 
Մորմոնի Գրքի ժամանակահատվածի Գադիան-
թոնի ավազակների գործունեությանը: . . . Նրանց 
նպատակներն են` «սպանել, թալանել, գողանալ, 
պոռնկություններ և ամեն ձևի ամբարշտություն 
անել, հակառակ իրենց երկրի օրենքների և նաև 
իրենց Աստծո օրենքների» [Հելաման 6.23]:

Եթե մենք զգույշ չլինենք, ապա այսօրվա գաղտնի 
խմբակցությունները կարող են ուժ և ազդեցություն 
ձեռք բերել այնպես արագ և լիարժեք, ինչպես 
Մորմոնի Գրքի ժամանակներում: . . .

Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է, որ դևը «բոլոր 
մեղքերի հեղինակն է» և այս գաղտնի խմբակցու-
թյունների հիմնադիրը [Հելաման 6.30]:. . . Նրա 
նպատակն է կործանել մարդկանց, ընտանիքներ, 
համայնքներ և ազգեր [տես 2 Նեփի 9.9]: Դա նրան 
հաջողվում էր որոշակիորեն Մորմոնի Գրքի ժամա-
նակահատվածում: Եվ նա շատ ավելի մեծ հաջո-
ղություն ունի այսօր: Այդ պատճառով մեզ համար 
կարևոր է . . . ամուր կառչել ճշմարտությունից ու 
արդարությունից` անելով այն, ինչ կարող ենք, 
որպեսզի ապահով պահենք մեր համայնքները:

. . . [Մենք կարող ենք] «կանգնել որպես Աստծո 
վկաներ» օրինակ ծառայելով, պահելով Եկեղե-
ցու չափանիշները և կիսվելով մեր վկայությամբ 
մեզ շրջապատող մարդկանց հետ [տես Մոսիա 
18.9]» (“Standing for Truth and Right,” Ensign, Nov. 
1997, 38):

Խորհեք մեկ կամ մի քանի ուղիների մասին, որ 
կարող եք ձեր համայնքում և ձեր երկրում կիրառել 
Երեց Բալլարդի`հանուն ճշմարտության և արդա-
րության կանգնելու մասին ուսմունքը: 

 3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 1 2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 22. ՕՐ 2

Հելաման 3–4
Նախաբան

Հելամանի գրքի առաջին գլուխներում նկարագր-
ված ժամանակահատվածում Նեփիացիները 
վայելում էին խաղաղության ժամանակաշրջաններ, 
բայց նաև ապրում էին հակառակության ժամա-
նակներ: Տաս հազարավոր Նեփիացիներ խաղա-
ղության ժամանակ միացան Եկեղեցուն: Այս մեծ 
բարգավաճումից հետո Եկեղեցու ավելի խոնարհ 
անդամներն աճեցին իրենց հավատքի մեջ` չնա-
յած որ հալածվում էին նրանց կողմից, ովքեր դար-
ձան հպարտ: Քանի որ Նեփիացիներից շատերը 
դարձան ամբարիշտ, իրենք ողջ իրենց հարավա-
յին հողերը Լամանացիներին պարտվեցին:

Հելաման 3
Շատ Նեփիացիներ գաղթում են դեպի հյուսիս` մինչ 
Եկեղեցին բարգավաճում է ամբարշտության և 
հալածանքների մեջ
Կարդացեք Հելաման 3.1–2 և ուշադրություն դար-
ձրեք, որ մի քանի տարի Նեփիացի ժողովրդի մեջ 
«հակառակություն չկար»: Այժմ կարդացեք Հելա-
ման 3.3, 19 և նշեք այն բառերը կամ արտահայ-
տությունները, որոնք ցույց են տալիս, որ ամեն ինչ 
փոխվեց Նեփիացիների մոտ:

Հելաման 3.4–16 բացատրում է, որ քանի որ հակա-
ռակությունը շատացավ Նեփիացիների մեջ, շատ 
մարդիք գնացին դեպի հյուսիս: Շատ Նեփիացիներ 
ամբարիշտ դարձան և միացան Լամանացիներին:

Չնայած հակառակությանն ու ամբարշտությանը` 
Հելամանն ընտրեց ապրել այլ կերպ: Հելամանը 
ծառայում էր որպես Նեփիացիների գլխավոր 
դատավոր և որպես մարգարե: Կարդացեք Հե-
լաման 3.20 և նշեք, թե ինչպես է նկարագրվում 
Հելամանը: (Անաչառություն բառը նշանակում է 
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արդարություն, առանց կողմնապահության կամ 
խտրականության): 

Ինչպիսի՞ տպավորություն է թողնում Հելամանը 
ձեզ վրա: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նա այդքան ամուր 
մնաց հակառակության և ամբարշտության այս 
ժամանակահատվածում: Դուք կարող եք նշել 
շարունակ բառը Հելաման 3.20-ում:

Կարդացեք Հելաման 3.22–26 և նշեք, թե ինչպես 
Նեփիացիները սկսեցին փոխվել դեպի լավը: Քա՞նի 
հոգի միացան Եկեղեցուն:   
 

Մորմոնը հաճախ կիրառում էր «այսպիսով, մենք 
կարող ենք տեսնել», «այսպիսով մենք տեսնում 
ենք» և «մենք տեսնում ենք» արտահայտություն-
ները, որպեսզի ցույց տա այն ճշմարտությունները, 
որ ուզում էր մենք սովորենք: Հելաման 3.27–30-ում 
այս արտահայտությունները բազմիցս կիրառ-
վում են` ցույց տալով, որ Մորմոնը ուզում էր, որ 
մենք սովորենք որոշ կարևոր դասեր: Կարդացեք 
Հելաման 3.27–30 և նշեք կարևոր արտահայտու-
թյուններն ու պարզաբանեք այն դասերը, որոնք 
Մորմոնն ուզում էր, որ մենք սովորենք:

 1. Կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րերում.

 ա. Գրեք, թե ինչ էր Մորմոնն ուզում, որ դուք իմանայիք 
Աստծո խոսքի մասին Հելաման 3.27–30 հատվածներից: 

 բ. Գրեք, թե ինչպես է ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րությունն օգնել ձեզ խուսափել ամբարշտությունից և պահել 
ձեզ դեպի Աստծո ներկայությունը տանող ճանապարհին:

Կարդացեք Հելաման 3.32–34 և ուշադրություն 
դարձրեք, որ Եկեղեցու որոշ անդամներ սկսեցին 
հալածել Եկեղեցու մյուս անդամներին: Հալածող-
ներն այն մարդիկ էին, ովքեր ասում էին, որ պատ-
կանում են Եկեղեցուն, բայց իրականում նրանք 
լցված էին հպարտությամբ և չէին հավատում 
Եկեղեցու ուսմունքներին: Նրանց արարքները Եկե-
ղեցու խոնարհ անդամների շատ տանջանքների 
պատճառ հանդիսացան: Պատկերացրեք, որքան 
դժվար կլիներ գնալ եկեղեցի և հալածվել Եկեղե-
ցու այլ անդամների կողմից այն պատճառով, որ 
դուք ընտրել եք հետևել Աստծո մարգարեներին ու 
պատվիրաններին: 

Կարդացեք Հելաման 3.35, որպեսզի իմանաք, թե 
ինչպես գործեցին Եկեղեցու հավատարիմ անդամ-
ները հալածանքների ու տանջանքների ընթացքում:

 2. Ըստ Հելաման 3.35-ի ձեր 
ուսումնասիրության`սուրբ գրությունների ուսումնասի-

րության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Եկեղեցու խոնարհ անդամների հավատքն ավելացա՞վ, 
թե նվազեց իրենց տանջանքների ընթացքում:

 բ. Եկեղեցու խոնարհ անդամներն ի՞նչ արեցին, որն ամրաց-
րեց իրենց հավատքը:

 գ. Եկեղեցու այս անդամներն ինչպիսի՞ օրհնություններ 
ստացան:

Ուսումնասիրելով Հելաման 3.33–35, մենք կարող 
ենք սովորել, որ յուրաքանչյուր անհատ ինքն է 
որոշում, թե ինչպես է իր վրա ներգործում հալա-
ծանքն ու տանջանքը: Ըստ այս հատվածներից ձեր 
սովորածի` ավարտեք այս արտահայտությունը. 
անկախ հալածանքից ու փորձությունից` մեր 
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս կարող է աճել, 
եթե մենք   
 
. (Կան բազմաթիվ ուղիներ այս նախադասությունն 
ավարտելու համար): Դուք կարող եք գրել ձեր 
նախադասությունը ձեր սուրբ գրություններում` 
Հելաման 3.33–35 –ի կեղքին:

 3. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այն, թե ինչ են ու-
սուցանում այս հատվածները, սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրերում պատասխանեք հետևյալ 
հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

 ա. Ինչպե՞ս են աղոթքն ու ծոմապահությունն օգնել ձեզ հա-
լածանքի կամ փորձության ժամանակ:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հանձնել ձեր սիրտն 
Աստծուն:

 գ. Ե՞րբ է ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս աճել հալա-
ծանքի կամ փորձության ժամանակ:

Կարդացեք Հելաման 3.36–37 և ուշադրություն 
դարձրեք Նեփիացիներից շատերի հոգևոր վի-
ճակի վրա այն ժամանակահատվածում, երբ 
Հելամանը մահացավ:

Հելաման 4
Տիրոջ Հոգին հեռանում է Նեփիացիներից, իսկ 
Լամանացիները նվաճում են Նեփիացիների բոլոր 
հարավային հողերը
Ինչպես նշված է Հելաման 4-ում, երբ Հելամանը 
մահացավ, Նեփիացիների հպարտությունն ու 
հակառակությունը պատճառ հանդիսացավ, որ 
շատ Նեփիացիներ միանային Լամանացիներին: 
Լամանացիները կռվում էին Նեփիացիների դեմ: 
Կարդացեք Հելաման 4.4–8 և քարտեզի վրա նշեք 
այն տարածքը, որը, ձեր կարծիքով, Լամանացի-
ները նվաճել էին: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում բաժանեք էջը երկու մասի` էջի մեջտեղից 

անցկացնելով ուղղահայաց գիծ: Էջի մի մասի վերին 

Հյուսիսային հողեր

Լիառատ

Զարահեմլա
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 ա. Եկեղեցու խոնարհ անդամների հավատքն ավելացա՞վ, 
թե նվազեց իրենց տանջանքների ընթացքում:

 բ. Եկեղեցու խոնարհ անդամներն ի՞նչ արեցին, որն ամրաց-
րեց իրենց հավատքը:

 գ. Եկեղեցու այս անդամներն ինչպիսի՞ օրհնություններ 
ստացան:

Ուսումնասիրելով Հելաման 3.33–35, մենք կարող 
ենք սովորել, որ յուրաքանչյուր անհատ ինքն է 
որոշում, թե ինչպես է իր վրա ներգործում հալա-
ծանքն ու տանջանքը: Ըստ այս հատվածներից ձեր 
սովորածի` ավարտեք այս արտահայտությունը. 
անկախ հալածանքից ու փորձությունից` մեր 
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս կարող է աճել, 
եթե մենք   
 
. (Կան բազմաթիվ ուղիներ այս նախադասությունն 
ավարտելու համար): Դուք կարող եք գրել ձեր 
նախադասությունը ձեր սուրբ գրություններում` 
Հելաման 3.33–35 –ի կեղքին:

 3. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այն, թե ինչ են ու-
սուցանում այս հատվածները, սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրերում պատասխանեք հետևյալ 
հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

 ա. Ինչպե՞ս են աղոթքն ու ծոմապահությունն օգնել ձեզ հա-
լածանքի կամ փորձության ժամանակ:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հանձնել ձեր սիրտն 
Աստծուն:

 գ. Ե՞րբ է ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս աճել հալա-
ծանքի կամ փորձության ժամանակ:

Կարդացեք Հելաման 3.36–37 և ուշադրություն 
դարձրեք Նեփիացիներից շատերի հոգևոր վի-
ճակի վրա այն ժամանակահատվածում, երբ 
Հելամանը մահացավ:

Հելաման 4
Տիրոջ Հոգին հեռանում է Նեփիացիներից, իսկ 
Լամանացիները նվաճում են Նեփիացիների բոլոր 
հարավային հողերը
Ինչպես նշված է Հելաման 4-ում, երբ Հելամանը 
մահացավ, Նեփիացիների հպարտությունն ու 
հակառակությունը պատճառ հանդիսացավ, որ 
շատ Նեփիացիներ միանային Լամանացիներին: 
Լամանացիները կռվում էին Նեփիացիների դեմ: 
Կարդացեք Հելաման 4.4–8 և քարտեզի վրա նշեք 
այն տարածքը, որը, ձեր կարծիքով, Լամանացի-
ները նվաճել էին: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում բաժանեք էջը երկու մասի` էջի մեջտեղից 

անցկացնելով ուղղահայաց գիծ: Էջի մի մասի վերին 

Հյուսիսային հողեր

Լիառատ

Զարահեմլա

հատվածում գրեք. արտահայտություններ, որոնք ցույց են 
տալիս Նեփիացիների վերաբերմունքն ու արարքները: Էջի 
մյուս մասում գրեք. արտահայտություններ, որոնք ցույց են 
տալիս, թե ինչ տեղի ունեցավ այդ արարքների պատճառով: 
Կարդացեք Հելաման 4.11–13, 21–26 և յուրաքանչյուր վեր-
նագրի տակ գրեք առնվազն երեք արտահայտություն:

Ամենակարևոր սկզբունքներից մեկը, որ մենք 
սովորում ենք Հելաման 4-ից, հետևյալն է. հպար-
տությունն ու ամբարշտությունը բաժանում 
են մեզ Տիրոջ Հոգուց և թողնում են մեզ մեր 
սեփական ուժին: Դուք կարող եք գրել այս 
սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում` Հելաման 
4.23–25-ի կողքին:

Նեփիացիների փորձառության մեջ իրենց սե-
փական ուժին թողնվելը սովորաբար նշանակում 
էր պարտվել կռիվներում և կորցնել հողեր (տես 
Հելաման 4.25–26): Մեր կյանքում մեր սեփական 
ուժին թողնվելը կարող է նշանակել կորցնել Սուրբ 
Հոգու ընկերակցությունը:

 5. Խորհեք, թե ինչպիսի «դժվարությունների» եք դուք 
հանդիպում ձեր կյանքում և սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրում գրեք դրանցից մեկի կամ մի 
քանիսի մասին: Գրեք առնվազն մեկ բան, որ կարող եք անել, 
որպեսզի պահպանեք Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը ձեր 
կյանքում: Նաև գրեք ձեր զգացմունքները ձեր կյանքում Սուրբ 
Հոգու ընկերակցությունն ունենալու կարևորության մասին, 
որն օգնում է ձեզ, որպեսզի Տիրոջ զորությամբ դեմ առ դեմ 
կանգնեք ձեր կյանքի դժվարություններին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

 Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 3–4 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 22. ՕՐ 3

Հելաման 5
Նախաբան

Նեփիացիները շարունակում էին գործել ամբարշ-
տություն, մինչև նրանցից շատերն արդարության 
փոխարեն ընտրեցին չարիքը: Ոգեշնչված իրենց 
հոր խոսքերով` Նեփին ու Լեքին նվիրվեցին ավե-
տարանը քարոզելուն: Իրենց հայրը` Հելամանը, 
ուսուցանել էր նրանց իրենց կյանքը Փրկչի վեմի 
վրա կառուցելու կարևորության մասին: Նեփիա-
ցիներին ուսուցանելուց հետո Լեքին ու Նեփին 
քարոզեցին Լամանացիներին և գցվեցին բանտ: 
Երբ Տերը հրաշքով ազատեց Նեփիին ու Լեքիին 
բանտից, Լամանացիների մեծամասնությունը 
դարձի եկան դեպի ավետարանը:

Հելաման 5.1–13
Հելամանն իր որդիներին` Նեփիին ու Լեքիին 
ուսուցանեց հիշել Աստծո պատվիրանները և Հիսուս 
Քրիստոսի զորությունը, որը կօգնի նրանց
Կարդացեք հետևյալ վեց բառերն ու արտահայ-
տությունները: Որպեսզի կարողանաք ավարտել 
հաջորդ վարժությունը, փորձեք հիշել դրանցից 
յուրաքանչյուրը: Ձեզանից կխնդրվի հիշելով գրել 
դրանք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում. ընտանիք, ծնողներ, Հիսուս Քրիս-
տոսի Քավությունը, մարգարեներ, ապաշխա-
րությունը տանում է դեպի փրկություն, պահել 
պատվիրանները:

 1. Փակեք այս ձեռնարկը և հիշելով գրեք այդ վեց 
բառերն ու արտահայտությունները սուրբ գրություն-

ների ուսումնասիրության ձեր ձեռնարկներում: 

Ստուգեք ձեր պատասխանները: Մի պահ մտածեք, 
արդյոք հեշտ էր, թե դժվար հիշել այս արտահայ-
տությունները: Ձեր կարծիքով, տարբերություն 
կա՞ր, երբ ձեզ ասվեց, որ ձեզանից կխնդրվի գրել 
դրանք հիշելով: 
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Կարդացեք Նախագահ Սպենսեր Վ. 
Քիմբալի հետևյալ խոսքը և խորհեք, թե 
ինչու է հիշելը այդքան կարևոր բառ, 
երբ մենք փորձում ենք ապրել ավե-
տարանով. «Երբ բառարանում 
փնտրում եք ամենակարևոր բառը, 

գիտե՞ք որն է դա: Դա կարող է լինել հիշելը: Քանի 
որ դուք բոլորդ ուխտ եք կապել, դուք գիտեք ինչ 
անել և գիտեք ինչպես անել դա—մեր ամենամեծ 
պահանջը հիշելն է» («Վեհացման շրջանները» 
[ուղղված է ԵԿՀ-ի կրոնի ուսուցիչներին, Հունիս 28, 
1968], 5, si.lds.org):

Այսօր դուք կսովորեք երկու մարդկանց մասին, 
ովքեր տարբերություն են մտցրել հազարավոր 
մարդկանց կյանքում, որովհետև նրանք հիշել են 
այն ճշմարտությունները, որոնք ուսուցանել են 
նրանց իրենց հայրերը: Այսօրվա դասի ընթացքում 
մտածեք, ձեր կարծիքով, Տերն ինչ է ուզում, որ-
պեսզի դուք հիշեք:

Ինչպես բացատրվում է Հելաման 5.1–4-ում, Նե-
փին հրաժարվեց գլխավոր դատավոր լինելուց, 
որովհետև մարդիկ դարձել էին ամբարիշտ: Նա 
և նրա եղբայր Լեքին ուզում էին նվիրել իրենց 
ողջ ժամանակը Աստծո խոսքը քարոզելուն: Երբ 
նրանք սկսեցին իրենց ծառայությունը, նրանք 
հիշեցին իրենց հոր` Հելամանի ուսմունքները: 
Կարդացեք հետևյալ հատվածները և բաց թողն-
ված տեղերում ամփոփեք, թե Հելամանն ինչ 
խնդրեց հիշել իր որդիներին: Դուք նաև կարող եք 
ամեն անգամ նշել հիշել բառը, երբ տեսնեք այն 
այս հատվածներում:

• Հելաման 5.5–7   
 

• Հելաման 5.9–11   
 

• Հելաման 5.12   
 

 2. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այն, ինչ նոր 
կարդացիք, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է ուրիշների արդար օրինակները հիշելն 
օգնել ձեզ ընտրել «[անել] այն, ինչ բարի է» (Հելաման 5. 7):

 բ. Ի՞նչ եք անում Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հիշելու 
համար:

Կրկին կարդացեք Հելաման 5.12` ուշադրություն 
դարձնելով այն արտահայտություններին, որոնք 
հիմնավորում են այս սկզբունքը. եթե մենք կառու-
ցենք մեր հիմքը Հիսուս Քրիստոսի վեմի վրա, 
Սատանան զորություն չի ունենա մեր վրա: 
(Հելաման 5.12-ը սուրբ գրությունների սերտման 

հատված է: Դուք կարող եք նշել այն այլ կերպ, 
որպեսզի հետագայում կարողանանք գտնել այն): 

Պատկերացրեք, որ ձեզ խնդրվել է նախագծել մի 
կառույց, որը երբեք չի փլվելու: Հետևյալ հարցերի 
համար պատասխաններ մտածեք.

• Ինչպիսի՞ հիմք պետք է ունենա նման կառույցը:

• Ինչպ՞ես է ամուր հիմքն օգնում կառույցին դիմա-
կայել եղանակին, բնական աղետներին կամ այլ 
դժվարին իրավիճակներին:

• Հելաման 5.12-ի ո՞ր բառերն ու 
արտահայտություններն են առաջարկում, 
որ Հիսուս Քրիստոսի` մեր Քավիչի վեմի 
վրա կառուցելը չի կանխի հակառակորդի 
հարձակումները, բայց այն ձեզ ուժ կտա, 
որպեսզի հաղթահարեք դրանք: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում կառուցել ձեր կյանքի 
հիմքը Հիսուս Քրիստոսի վեմի վրա: Ինչպե՞ս եք ձգտում անել 
սա ձեր կյանքում: 

 բ. Ե՞րբ եք կարողացել դիմակայել գայթակղություններին 
կամ փորձություններին ձեր կյանքի հիմքը Հիսուս Քրիստոսը 
լինելու պատճառով: 

 գ. Ինչպե՞ս կարող եք կատարելագործվել Փրկչին ձեր 
կյանքի հիմքը դարձնելու հարցում:

Հելաման 5.14–52
Տերը պաշտպանում է Նեփիին ու Լեքիին բանտում և 
հեռացնում է խավարը նրանց բանտարկողներից, երբ 
նրանք աղաղակում են առ Նա և ապաշխարում են:
Ինչպես հիշատակված է Հելաման 5.14–19-ում, Նե-
փին ու Լեքին զորությամբ քարոզեին ավետարանը 
Զարահեմլայի երկրում և այնտեղ մկրտեցին հա-
զարավոր մարդկանց: Այնուհետև նրանք ճամփոր-
դեցին դեպի Նեփիի երկիրը, որը Լամանացիների 
երկիրն էր: Հետևյալ վարժությունը նախատեսված 
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է, որպեսզի օգնի ձեզ հասկանալ Նեփիի ու Լեքիի 
հրաշալի փորձառությունները Լամանացիների մեջ:

 4. Գծեք հետևյալ աղյուսակը սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրի ողջ էջի վրա: Այնուհետև 

կարդացեք յուրաքանչյուր սյունակի մեջ գրված հատվածները 
և նկարեք մի պարզ նկար կամ հակիրճ ամփոփեք, թե ինչ է 
նկարագրում հատվածների յուրաքանչյուր խումբը:

Նեփին ու Լեքին Լամանացիների մեջ

Հելաման 5.20–21 Հելաման 5.22–25 Հելաման 5.26–28

Հելաման 5.29–34 Հելաման 5.35–39 Հելաման 
5.40–44

Այս փորձառության մեջ խավարի ամպը կարող 
է խորհրդանշել մեղքը, իսկ ամեն հոգու օղակած 
կրակի սյունը կարող է խորհրդանշել Սուրբ Հոգին: 

Վերանայեք 28 և 34 հատվածները և գրեք, թե 
ինչպես էին իրենց զգում մարդիկ, երբ նրանք խա-
վարի ամպի մեջ էին.   
 

Վերանայեք 43 և 44 հատվածները և գրեք, թե ինչ-
պես էին իրենց զգում մարդիկ, երբ նրանք օղակ-
ված էին կրակի սյունով.   
 

Վերանայեք 41 և 42 հատվածները և գրեք, թե ինչ 
արեցին մարդիկ, որպեսզի հեռացնեին խավարի 
ամպը, կամ, այլ կերպ ասած, ապաշխարեին 
իրենց մեղքերից.   
 

Կարդացեք Հելաման 5.45–47 և խորհեք, թե այս 
փորձառությունից ինչպիսի ճշմարտություններ եք 
սովորում ապաշխարության մասին: Սկզբունքնե-
րից մեկն է. երբ մենք գործադրում ենք հա-
վատք առ Հիսուս Քրիստոս և ապաշխարում 
ենք մեր մեղքերից, Սուրբ Հոգին լցնում է մեր 
սրտերը խաղաղությամբ և ուրախությամբ: 

Հելաման 5.48–52-ում մենք սովորում ենք, որ մոտ 
300 Լամանացի կազմում էին այս հրաշքի մաս 
և ամբողջովին դարձի էին եկել դեպի ավետա-
րանը: Նրանք գնացին առաջ և սպասավորեցին 
իրենց ժողովրդին, մինչև «Լամանացիների մեծ 
մասը» նույնպես դարձի եկան» (Հելաման 5.50): Այս 
նորադարձներն այնուհետև «վար դրեցին իրենց 
պատերազմի զենքերը» (Հելաման 5.51) և «Նեփիա-
ցիներին հանձնեցին նրանց պատկանող հողերը» 
(Հելաման 5.52): Մորմոնի Գրքում շատ դեպքերում 
մարդիկ հետ էին վերադարձնում իրենց հողերը 
պատերազմի միջոցով, բայց այս դեպքում Նե-
փիացիներն իրենց հողերը վերագտան, քանի որ 

իրենց թշնամիներն ապաշխարեցին և ընդունեցին 
ավետարանը:

 5. Մտածեք, արդյոք դուք զգում եք խաղաղություն և 
ուրախություն ձեր կյանքում: Մտածեք որևէ խավարի 

ամպի մասին, որ կարող է լինել ձեր կյանքում, ինչպես օրի-
նակ չապաշխարած մեղքը, հակառակությունը ընտանիքի 
անդամների կամ ընկերների հետ, կամ պարզապես ձախող-
վելը որոշ բաներ անելու հարցում, ինչպես 
օրինակ`պարբերաբար սուրբ գրություններ կարդալը և աղո-
թելը: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում 
գրեք սրանցից մեկը կամ մի քանիսը: Մտածեք, ինչ կարող եք 
անել, որպեսզի հետևեք Հելաման 5-ի Լամանացիների օրի-
նակին և գրեք, ինչ կարող եք անել, որպեսզի հրավիրեք 
Փրկչին հեռացնելու խավարի ամպերը, որոնք կարող են լինել 
ձեզ վրա: Ինչպե՞ս կարող է ապաշխարությունը լինել ձեր 
փնտրած լուծման մի մասը: Ինչպե՞ս է ապաշխարությունն 
օգնելու ձեզ կառուցել ձեր հիմքը Հիսուս Քրիստոսի վեմի վրա: 

Սուրբ գրության սերտում Հելաման 5.12
Կարդացեք Հելաման 5.12 և նշեք այն բառերը, 
որոնք ձեզ մոտ առաջացնում են տեսողական 
պատկերներ (օրինակ` վեմ, հիմք, քամի, կար-
կուտ, փոթորիկ): Որպեսզի կարողանաք հիշել 
այս հատվածը, վերցրեք թղթի մի կտոր և վրան 
գրեք այս հատվածի յուրաքանչյուր բառի առաջին 
տառը, եթե այդ բառը չի ներկայացնում տեսո-
ղական պատկեր: Այնուհետև, տառի փոխարեն, 
նկարեք այդ բառը ներկայացնող մի պարզ նկար: 
Անգիր ասացեք հատվածը` օգտվելով միայն ձեր 
թղթի կտորից: Դրեք ձեր թուղթը մի այնպիսի տեղ, 
որ հաճախ տեսնեք, որպեսզի այն օգնի ձեզ հիշել 
այս հատվածի ճշմարտությունների մասին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 5 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 22. ՕՐ 4

Հելաման 6–9
Նախաբան

Նեփիի ու Լեքիի միսիոներական ջանքերին 
հետևեց այն, որ Լամանացիներն աճեցին իրենց 
արդարակեցության մեջ: Դժբախտաբար, միևնույն 
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ժամանակաշրջանում Նեփիացիներն ամբարիշտ 
դարձան և աջակցում էին Գադիանթոնի ավազակ-
ներին, որն էլ հանգեցրեց նրան, որ Տիրոջ Հոգին 
հեռացավ նրանցից: Մարգարե Նեփին մարգա-
րեացավ, որ եթե Նեփիացիները շարունակեն 
ապրել ամբարշտության մեջ, նրանք կկորչեն: Ի 
պատասխան դրա` ապականված դատավորները 
Նեփիի դեմ զայրույթ ներշնչեցին շատ մարդկանց 
մեջ, մինչ որոշ մարդիկ խիզախորեն պաշտպա-
նում էին մարգարեին: Որպես վկայություն, որ իր 
խոսքերն իրականանալու էին, Նեփին բացահայ-
տեց, որ գլխավոր դատավորը սպանվել է իր եղբոր 
կողմից: Երբ Նեփիի խոսքերը հաստատվեցին, 
որոշ մարդիկ ընդունեցին նրան որպես մարգարե: 

Հելաման 6
Լամանացիները դառնում են արդար և պայքարում են 
Գադիանթոնի ավազակների դեմ, մինչ Նեփիացիներն 
աջակցում են գաղտնի խմբակցություններին

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք հետևյալը` սխեմայի վերևում և ներ-

քևում գրելու համար տեղ թողնելով.

Սուրբ Հոգու ազդեցությունը մեր կյանքում

Մինչ դուք ուսումնասիրում էիք Հելամանի գիրքը, դուք տեսաք, 
որ Նեփիացիների կատարած ընտրությունների պատճառով 
Տիրոջ Հոգին հեռացավ նրանց կյանքից, մինչ Լամանացիների 
կատարած ընտրությունների հետևանքով Հոգու ներկայու-
թյունը մեծացավ նրանց կյանքում: Կարդացեք Հելաման 6.1–5, 
16–17, 34–36; ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ արեցին Լա-
մանացիները, որի պատճառով Տիրոջ Հոգու ներկայությունը 
մեծացավ; և գրեք դրանք վերընթաց սլաքի վերևում: Նույն 
հատվածներում ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ արեցին 
Նեփիացիները, որի պատճառով Տիրոջ Հոգու ներկայությունը 
նվազեց, և գրեք դրանք վայընթաց սլաքի ներքևում:

Մի կարևոր սկզբունք, որ կարող ենք սովորել 
Նեփիացիներից ու Լամանացիներից, հետևյալն 
է. երբ մենք հավատում ու հնազանդվում ենք 
Տիրոջ խոսքերին, Նա կթափի Իր Հոգին մեզ 
վրա: Այս սկզբունքի հակադրությունը նույնպես 
ճիշտ է. եթե մենք չենք ցանկանում հավատալ 
և հնազանդվել Տիրոջ խոսքերին, Տիրոջ Հո-
գին հեռանում է մեզանից: 

Նայեք սխեմայի վրա ձեր գրածին սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում: Մտածեք, 
թե ինչպես վերին մասում գրված այս գործողու-
թյունները հանդիսանում են Տիրոջ խոսքերին 

հավատալ ցանկանալու և հնազանդվելու օրի-
նակներ, մինչ ներքևում գրվածները հանդիսանում 
են Տիրոջ խոսքը լսելու համար կարծրասիրտ և 
չցանկացող լինելու օրինակներ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ընտրեք դրական գործողություններից մեկը (ձեր սխեմայի 
վերին հատվածից), որ դուք կատարում եք կամ կատարել եք 
ձեր կյանքում: Ինչպե՞ս է այս գործողությունը հրավիրել 
Սուրբ Հոգին դեպի ձեր կյանք:

 բ. Նայեք ձեր սխեմայի ներքևի հատվածի գործողություննե-
րին: Ինչո՞ւ եք ուզում խուսափել այս բաներից:

Ընտրեք մի բան, որ կարող եք անել, որպեսզի Տի-
րոջ Հոգու ազդեցությունը մեծանա ձեր կյանքում, և 
փորձեք աշխատել դրա վրա հաջորդող շաբաթվա 
ընթացքում:

Հելաման 7
Նեփին քարոզում է ամբարիշտ Նեփիացիներին և 
հորդորում է նրանց ապաշխարել
Մարգարե Նեփին վեց տարի սպասավորեց որպես 
միսիոներ երկրի հյուսիսում: Նա վերադարձավ 
իր սեփական տուն Նեփիացիներին ուսուցանել 
փորձելուց հետո, ովքեր չընդունեցին նրա խոսքերը 
և մնացին իրենց ամբարիշտ վիճակում: Նա շատ 
հուսահատված էր: Կարդացեք Հելաման 7.6–11, 
որպեսզի իմանաք, թե ինչ արեց Նեփին:

Երբ մարդիկ հավաքվեցին, որպեսզի լսեն Նեփիին 
աղոթելիս իր պարտեզում` աշտարակի վրա, Նե-
փին սկսեց ուսուցանել նրանց (տես Հելաման 7.12–
29): Նա զգուշացրեց նրանց իրենց որոշումների 
հետևանքների մասին և ընդգծեց այս սկզբունքը. 
եթե մենք չապաշխարենք մեր մեղքերից, 
մենք կկորցնենք Տիրոջ պաշտպանությունը և 
հավերժական կյանքի օրհնությունները: 

Հելաման 8.1–26
Ապականված դատավորները մարդկանց մեջ զայրույթ 
են առաջացնում Նեփիի նկատմամբ
Որոնք են այն ազդեցությունները, որ շեղում են 
ձեզ մարգարեների խոսքերը լսելուց: Հելաման 
8 ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձրեք այն 
մտքերին, թե ինչ պետք է անեք, երբ բախվեք նման 
ազդեցությունների հետ:

Կարդացեք Հելաման 8.1–6` ուշադրություն դարձ-
նելով, թե ինչպես Նեփիացի դատավորները 
(ովքեր նաև Գադիանթոնի ավազակներն էին), ար-
ձագանքեցին Նեփիի ուսմունքներին: Կարդալիս 
ուշադրություն դարձրեք հետևյալ հարցերին. ո՞րն 
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էր դատավորների հիմնական ուղերձը ժողովրդին: 
Համաձայն Հելաման 8.4-ի` դատավորներն ինչո՞ւ 
չէին բռնում Նեփիին: 

Մտածեք, թե ինչ կանեիք, եթե ինչ-որ մեկը փորձեր 
համոզել ձեզ արհամարհել այն, ինչ ուսուցանել 
են մարգարեները: Հելաման 8-ում որոշ մարդիկ 
հակառակ էին խոսում այն ամենին, ինչ դատա-
վորներն էին ասում Նեփիի մասին: Կարդացեք Հե-
լաման 8.7–9 և ընդգծեք, թե ինչ էին ասում մարդիկ 
Նեփիին աջակցելու համար:

Կարդացեք Հելաման 8.10 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն ազդեցությանը, որ իրենց բառերն ունեին 
այդ իրավիճակի վրա: Դուք կարող եք գրել հե-
տևյալ սկզբունքը Հելաման 8.7–10 հատվածների 
կողքին. եթե մենք դեմ կանգնենք չարին, մենք 
կկարողանանք կանխել դրա ընթացքը: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի կարճ հատված` բացատրելով, թե, 

ձեր կարծիքով, ինչու վերևում նշված սկզբունքը կարևոր է 
մեր օրերում: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին 

կամ մի քանիսին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող եք դիմակայել ազդեցությունները, որոնք 
փորձում են համոզել ձեզ անտեսել կամ մերժել մարգարեի 
ուսմունքները: 

 բ. Որո՞նք են այն համապատասխան եղանակները նման 
ազդեցություններին ընդդեմ խոսելու և Տիրոջ մարգարեներին 
աջակցելու համար: 

 գ. Ե՞րբ եք դուք կամ որևէ մեկը, ում դուք ճանաչում եք, դեմ 
կանգնել նման ազդեցություններին: Ինչպիսի՞ն էին ար-
դյունքները:

Ինչպես հիշատակված է Հելաման 8.11–23-ում, 
Նեփին ժողովրդին հիշեցնում էր մարգարեների 
մասին, ովքեր վկայել են Հիսուս Քրիստոսի 
մասին: Նա Նեփիացիներին ուսուցանեց այս 
սկզբունքը. երբ մենք հավատք ենք գործադ-
րում առ Հիսուս Քրիստոս և հնազանդ ենք, 
մենք կստանանք հավերժական կյանք: 
Չնայած բազմաթիվ մարգարեների, ում ուսմունք-
ները հաստատում էին Նեփիի խոսքերը, մարդիկ 
չէին ընդունում Նեփիին ու նրա ուղերձը: Կարդա-
ցեք Հելաման 8.24–26 և նշեք այն հետևանքները, 
որոնց առջև կանգնելու էին Նեփիացիները, եթե 
նրանք շարունակեին մերժել մարգարեների 
վկայությունները: Այնուհետև խորհեք հետևյալ 
հարցի շուրջ. ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանք, ովքեր 
շարունակաբար ժխտում են ճշմարտությունը և 
ապստամբում են Աստծո դեմ, կանգնում են նման 
վտանգավոր հետևանքների առջև:

Հելաման 8.27–9.41
Նեփին բացահայտում է, որ գլխավոր դատավորը 
սպանվել է իր եղբոր կողմից
Որպես ապացույց, որ մարդիկ մեղսավոր վիճա-
կում էին, և որ այն, ինչ նա ասում էր նրանց իրենց 
կործանման մասին, իրականանալու էր, Նեփին 
բացահայտեց, որ Նեփիացիների գլխավոր դա-
տավորը սպանվել է: Նեփին նաև հայտարարեց, 
որ և՛ սպանված մարդը, և՛ նրա եղբայրը Գա-
դիանթոնի ավազակախմբի անդամներ էին: (Տես 
Հելաման 8.27–28):

 5. Սուրբ Գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք հետևյալ սկզբունքը. մարգարեների խոս-

քերն իրականանում են: Պատկերացրեք, որ դուք խուզարկու 
եք և պետք է հետաքննեք գլխավոր դատավորի սպանությունը: 
Գտեք հետևյալ հարցերի պատասխանները` կարդալով փա-
կագծերում գրված հատվածները: Գրեք ձեր պատասխանները 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Հետաքննման առաջին օր.

 ա. Երբ հինգ մարդ հետազոտեցին Նեփիի հայցը, ի՞նչ պար-
զեցին նրանք: Ինչու՞ նրանք ընկան գետնին: (Հելաման 9.1–5)

 բ. Մարդկանց կարծիքով ովքե՞ր էին սպանողները: (Հելա-
ման 9.7–8)

Հետաքննման երկրորդ օր.

 գ. Ո՞ւմ անմեղությունն ապացուցվեց: (Հելաման 9.10–14, 18)

 դ. Ովքե՞ր մեղադրվեցին: (Հելաման 9.16, 19)

 ե. Իր անմեղության համար ի՞նչ ապացույց տվեց Նեփին: 
(Հելաման 9.25–36)

 զ. Ո՞վ էր մարդասպանը: (Հելաման 9.37–38)

Հետևյալ հարցերի պատասխանները կարող եք 
նշել ձեր սուրբ գրություններում.

• Համաձայն Հելաման 9.5-ի` այն հինգ մարդիկ, 
ովքեր հայտնաբերեցին սպանված գլխավոր 
դատավորին, ինչի՞ն էին հավատում և ինչի՞ց էին 
վախենում:

• Համաձայն Հելաման 9.36-ի` ի՞նչի մասին էր 
վկայելու Սեանթումը ըստ Նեփիի, երբ նա խոս-
տովաներ իր եղբորը սպանելու մասին: 

• Համաձայն Հելաման 9.39–41-ի` ինչու՞ որոշ 
մարդիկ հավատացին Նեփիին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 6–9 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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 ՄԱՍ 23. ՕՐ 1

Հելաման 10
Նախաբան

Գլխավոր դատավորի սպանության դատավարու-
թյան ավարտից հետո (տես Հելաման 7–9) Նեփին 
վերադարձավ իր սեփական տուն: Նա մտածում էր 
այն ամենի մասին, ինչ Տերը ցույց էր տվել նրան, և 
նաև անհանգստանում էր ժողովրդի ամբարշտու-
թյան պատճառով: Նեփիի հուսահատության 
պահին Տերը խոսեց նրա հետ և հավերժորեն 
օրհնեց նրան կնքման զորությամբ: Տերը պատվի-
րեց Նեփիին շարունակել քարոզել ժողովրդին 
ապաշխարություն` մի պատվիրան, որին Նեփին 
անմիջապես հնազանդվեց:

Հելաման 10.1–11
Նեփին ստանում է 
կնքման զորությունը
Հիշեք մի ժամանա-
կահատված, երբ դուք 
ձեր կարողացածի 
չափ փորձել եք անել 
այն, ինչ ճիշտ է, բայց 
արձագանքը, որ դուք 
ստացել եք ուրիշներից, 
կամ ձեր ստացած ար-
դյունքներն այլ են եղել, 
ինչ դուք ակնկալել եք: 
Հելաման 10-ում դուք 
կկարդաք, թե ինչպես 
էր Տերն օրհնում Նե-
փիին, երբ նա դժվա-
րին իրավիճակներում 
շարունակում էր լինել 
հավատարիմ: 

Գլխավոր դատավորի 
սպանությունից մաքուր 
դուրս գալուց հետո 
Նեփին հասկացավ, որ 
մարդիկ հավատքով 

չէին արձագանքում և չէին ապաշխարում Հելա-
ման 9-ում նկարագրված դրամատիկ իրադար-
ձություններից հետո: Նեփին հուսահատությամբ 
տուն վերադարձավ: Կարդացեք Հելաման 10.1–3 և 
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչի մասին էր Նեփին 
խորհում դեպի տուն քայլելիս: Դուք կարող եք 
ընդգծել խորհել բառն ամեն անգամ, երբ հան-
դիպեք դրան այս հատվածներում: Խորհել նշա-
նակում է խորհրդածել կամ խորը մտածել սուրբ 

Ավետարանի ուսումնասի-
րության իդեալական մթնո-
լորտը ներառում է կարգ ու 
կանոն, հարգանք և խաղա-
ղության զգացում: Փորձեք 
խուսափել ընդհատումնե-
րից, որոնք կարող են շեղել 
ձեզ սուրբ գրություններն 
ուսումնասիրելուց ու դրանց 
մասին խորհելուց: Տասներ-
կու Առաքյալների Քվորումի 
Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերն 
ուսուցանել է, «ոգեշնչումն 
ավելի հեշտությամբ գալիս 
է խաղաղ միջավայրերում» 
և որ «ակնածանքն առաջ է 
բերում հայտնություն» («Ակ-
նածանքն առաջ է բերում 
հայտնություն» Ensign, նոյ. 
1991, 21, 22): 

Ստեղծել 
ուսումնասիրելու 
միջավայր

գրությունների կամ Աստծո այլ բաների մասին: 
Երբ այն համակցվում է աղոթքին, Աստծո բաների 
մասին խորհելը կարող է բերել հայտնություն և 
ընդարձակ հասկացողություն:

Մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ինչի՞ մասին էր խորհում Նեփին:

• Ինչո՞ւ էր նա «ընկճված» կամ տխուր զգում:

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ մինչ նա խորհում էր:

Հելաման 10.1–3-ում կա մի սկզբունք. Աստծո բա-
ների մասին խորհելը նախապատրաստում է 
մեզ ստանալ հայտնություն: Սուրբ գրություն-
ների այլ օրնակներ նույնպես ցույց են տալիս այս 
սկզբունքը. Նեփին խորհում էր այն բաների մասին, 
որ նրա հայրը` Լեքին, ուսուցանել էր, և սովորեց 
դրանց ճշմարտացիության մասին (տես 1 Նեփի 
10.17; 11,1); երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթը «նորից ու 
նորից . . . [վերընթերցեց]» Հակոբոս 1.5-ը և ճշմար-
տությունը հայտնի դարձավ նրան (տես Ջոզեֆ 
Սմիթ Պատմություն 1.11–19); Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. 
Սմիթը, ով խորհեց ու մտորեց սուրբ գրությունների 
այն հատվածների մասին, որոնք վերաբերում էին 
մահացածների փրկագնմանը, և ճշմարտությունը 
հայտնի դարձավ նրան (տես ՎևՈւ 138.1–6, 11):

Շատ հայտնություններ, որ մարդիկ ստանում են 
Տիրոջ բաների մասին խորհելիս, այնուամենայնիվ, 
չեն գալիս ձայներ լսելու, տեսիլքներ տեսնելու մի-
ջոցով կամ նման դրամատիկ ձևերով: Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդ-
նարը բացատրել է.

«Հայտնությունները տրվում են բազմա-
թիվ ձևերով, օրինակ, երազների, 
տեսիլքների, երկնային սուրհանդակ-
ների հետ զրույցների և ոգեշնչման 
տեսքով: Որոշ հայտնություններ 
ստացվում են անմիջապես. որոշները 

ճանաչվում են աստիճանաբար: . . .

. . . Ավելի հաճախ հայտնությունը գալիս է ժամա-
նակ առ ժամանակ և տրվում է համաձայն մեր 
ցանկության, արժանավորության և պատրաստ-
վածության: Այսպիսի հաղորդակցությունները 
Երկնային Հորից աստիճանաբար և մեղմորեն 
«[իջնում են մեր] հոգու վրա, ինչպես ցողը երկնքից» 
(ՎևՈւ 121.45): Հայտնության այս ձևը ավելի հա-
ճախ է հանդիպում, քան Նեփիի վառ, բայց ավելի 
հազվադեպ հանդիպող փորձառությունը, երբ նա 
փորձեց մի քանի տարբեր միջոցներ, մինչև հա-
ջողության հասավ Լաբանից արյուրե թիթեղները 
ստանալում (տես 1 Նեփի 3–4): . . .

. . . Վերականգնված ավետարանի հիմնական 
ճշմարտությունները Սրբազան Պուրակում միան-
գամից չտրվեցին մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին: Այս 
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անգին գանձերը հայտնվեցին ըստ անհրաժեշտու-
թյան և ճիշտ ժամանակին:

Մարգարե Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը բացատրել է, թե 
ինչպես է հայտնության այս ձևը արտահայտվել 
իր կյանքում. «Իմ պատանեկության օրերին . . . ես 
հաճախ էի խնդրում Տիրոջը ինձ մի հրաշալի բան 
ցույց տալ, որպեսզի ես կարողանամ վկայություն 
ստանալ: Սակայն Տերը հրաշքները ետ պահեց 
ինձանից և ինձ ցույց տվեց ճշմարտությունը, տող 
առ տող . . . մինչև նա ինձ տվեց իմանալու ճշմար-
տությունը իմ ողջ էությամբ, և մինչև կասկածն ու 
վախը ամբողջովին հեռացան ինձանից: . . . » (In 
Conference Report, Apr. 1900, 40–41):

«Մենք որպես Եկեղեցու անդամներ, այնքան շատ 
ենք հակված կարևորություն տալու հրաշալի և 
տպավորիչ հոգևոր դրսևորումներին, որ մենք 
կարող է արժանավույնս չգնահատենք և նույնիսկ 
չնկատենք սովորական միջոցը, որի շնորհիվ Սուրբ 
Հոգին իրականացնում է իր գործը» («Հայտնության 
Հոգին» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս, 2011, 88):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 

կարծում եք, որ ստացել եք անձնական հայտնություն: Ինչ-
պիսի՞ իրավիճակում էր, որ ստացաք հայտնություն: Ինչպե՞ս 
է խորհելն օգնել ձեզ ստանալ հայտնություն: (Հիշեք, որ 
հայտնությունը կարող է գալ տարբեր ձևերով: Այն կարող է 
ներառել հանկարծակի կամ աստիճանաբար տրվող 
լուսավորության և հասկացողության կամ խաղաղության ու 
վստահության զգացումների պահեր):

Ժամանակ սահմանեք, որպեսզի պարբերաբար 
խորհեք ձեր կյանքում, ինչպես օրինակ եկեղեցու 
ժողովների ընթացքում, անձնական աղոթքներից 
ու սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունից 
առաջ և հետո, գերագույն համաժողովը դիտելուց 
կամ լսելուց հետո, ծոմապահության ընթացքում 
կամ Կիրակին սուրբ պահելիս:

Պատկերացրեք դուք ինչ-որ բան ունեիք, որը շատ 
թանկ արժեր ձեզ համար, և դուք ստիպված եք 
եղել թողնել այն ինչ-որ մեկի խնամքի տակ: Ո՞ւմ 
կվստահեիք, որ հոգ տաներ դրա մասին: Ինչո՞ւ 
կընտրեիք այդ անձնավորությանը: Ի՞նչ է արել այդ 
անձնավորությունը ձեր վստահությանը արժանա-
նալու համար: 

Կարդացեք Հելաման 10.4–5 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչու էր Տերը վստահում Նեփիին: 
Անխոնջություն նշանակում է «երբեք չհոգնող»: 
Խորհեք այն մարդկանց օրինակների մասին, ում 
ճանաչում եք, ովքեր թվում է ծառայում են Տիրոջը 
անխոնջությամբ` անկախ այն բանից, թե ինչպի-
սին են հանգամանքները: 

Տիրոջ պատասխանը Նեփիին Հելաման 10.4-ում 
ուսուցանում է հետևյալ սկզբունքը. Տերը մեզ 
վստահում է օրհնություններ և պատասխա-
նատվություններ, երբ մենք դնում ենք Նրա 
կամքը մեր սեփական կամքից առաջ: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին 

կամ մի քանիսին.

 ա. Ինչպե՞ս եք իմանում, թե որն է Աստծո կամքը ձեր կյանքի 
վերաբերյալ:

 բ. Ի՞նչ եք արել վերջերս ձեր կյանքում, որպեսզի ցույց տաք 
Տիրոջը, որ Նրա կամքն ավելի կարևոր է, քան ձեր սեփական 
կամքը, և որ դա այն է, ինչին միշտ ուզում եք ձգտել:

 գ. Ո՞րն է ձեր կյանքի ոլորտներից մեկը, որտեղ դուք, ձեր սե-
փական կամքի փոխարեն, կարող եք ավելի լավ փնտրել և 
հետևել Տիրոջ կամքին:

Կարդացեք Հելաման 10.5–7 և նշեք այն օրհնու-
թյուններն ու խոստումները, որ Տերը տվեց Նեփիին 
վստահելի լինելու համար: Օրհնություններն ու 
խոստումները գրեք համապատասխան հատվածի 
կողքին.

Հատված 5.   
 

Հատված 6.   
 

Հատված 7.   
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Հելաման 10.7-ում նշված օրհնությունը Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանի կարևոր վարդապետու-
թյուններից է. կնքման զորությունը կապում և 
արձակում է երկրի վրա և երկնքում: Գիտե՞ք 
այլ մարդկանց մասին սուրբ գրություններից, ում 
տրվեց կնքման այս զորությունը: Դուք կարող եք 
կատարել խաչաձև համեմատություն Հելաման 10.7-
ի և հետևյալ սուրբ գրությունների միջև. Ա. Թագա-
վորաց 17 (Եղիա); Մատթէոս 16.15–19 (Պետրոս); 
Վարդապետություն և Ուխտեր 132.46 (Ջոզեֆ Սմիթ): 

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 128.9 
և պարզեք, թե ինչ է ուսուցանել Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթը կնքման զորության մասին:

Կնքման զորության այս նույն բանալիներն այսօր 
պահվում են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Նախագահի մոտ: Հենց այնպես, 
ինչպես Տերը կարող էր վստահել Նեփիին, նույն 
կերպ Տերը գիտի, որ Եկեղեցու Նախագահը չի կի-
րառի այս զորությունը Իր կամքին հակառակ: Կնք-
ման այս զորությունը լիազորված է այլ արժանի 
քահանայություն կրողներին աշխարհով մեկ` թույլ 
տալով, որ քահանայության արարողությունները 
կապեն երկրի վրա և երկնքում: 

Խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Բրուս Ռ. Մակքոնկիի` կնքման զորության կարևո-
րությանը վերաբերող հետևյալ խոսքի մասին.

«Բոլոր բաները, որոնք չեն կնքվում 
այս զորությամբ, ավարտվում են, երբ 
մարդիկ մահանում են: Եթե մկրտու-
թյունը չունենա այս տևական կնիքը, 
այն ներս չի թողնի մարդուն դեպի 
սելեստիալ արքայություն: Եթե հա-

վերժական ամուսնության ուխտը չկնքվի այս 
զորությամբ, այն չի ուղեկցի մասնակից կողմերին 
դեպի վեհացման սելեստիալ աշխարհի ամենա-
բարձր երկնքում: 

Կնքման զորության շնորհիվ բոլոր բաները ձեռք 
են բերում տևական ուժ և հիմնավորում» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 683):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Համաձայն Երեց Մակքոնկիի` ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ 
արարողությունը չի կնքվում հատուկ իշխանությամբ:

 բ. Ինչպե՞ս է կնքման զորությունն ազդել ձեր կյանքի վրա, և 
ինչպե՞ս կուզենայիք, որ այն օրհներ ձեր կյանքն ապագայում: 
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Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռասսել Մ.Նելսոնի հետևյալ հաստատումը, 
որ Աստծո կնքող զորությունը վերականգնվել 
է. «Տաճարները, ծեսերը, ուխտերը, օժտումները 
և կնքումները վերականգնվել են, ճիշտ ինչպես 
մարգարեացվել է: Տաճարային ծեսերը հաշտեցնում 
են Տիրոջ հետ և կնքում են ընտանիքները հավերժ 
միասին: Տաճարներում կապված սրբազան ուխ-
տերի նկատմամբ հնազանդությունը երաշխավո-
րում է մեզ հավերժական կյանք` Աստծո ամենամեծ 
պարգևը մարդուն» («Պատրաստվեք Տաճարային 
Օրհնություններին» Ինսայն, Հոկտ. 2010, 42):

Համաձայն Երեց Նելսոնի` ի՞նչն է մեզ որակում 
ստանալ կնքման զորության խոստացված օրհնու-
թյունները:

Հելաման 10.12–19
Նեփին հնազանդվում է Տիրոջ պատվիրանին, որն է` 
քարոզել մարդկանց ապաշխարություն 
Երբևէ ձեզ ծնողի, գործատուի կամ ղեկավարի 
կողմից խնդրվե՞լ է անել ինչ-որ բան, որը դուք 
հապաղել եք կամ ձախողվել եք անել: Մտածեք, թե 
ինչ ուղերձ եք հաղորդում, երբ դուք հապաղում եք 
անել այն, ինչ խնդրվել է ձեզանից: 

Կարդացեք Հելաման 10.11–12 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես արձագանքեց Նեփին Տիրոջ` 
մարդկանց ապաշխարություն քարոզելու պատ-
վիրանին: Ի՞նչ ենք մենք ցույց տալիս Տիրոջը, երբ 
մենք անմիջապես արձագանքում ենք Նրա խորհր-
դին կամ պատվիրաններին:

 4. Կարդացեք Հելաման 10.13–18: Այնուհետև, սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք 

մի քանի նախադասություն այն մասին, թե ինչ եք սովորում Նե-
փիի` Տիրոջ պատվիրանին արձագանքելու օրինակից: Գրեք մի 
եղանակ, որի միջոցով կարող եք կիրառել սա ձեր կյանքում:

Նեփիի հավատարմությունը ցույց տվեց, որ Տերը 
կարող է վստահել նրան, և նա օրհնվեց մեծ զորու-
թյամբ և պաշտպանությամբ:

Սերտման սուրբ գրության կրկնություն
Սերտման սուրբ գրության կրկնության համար 
կարդացեք 1 Նեփի 3.7; 2 Նեփի 2.27; 2 Նեփի 
31.19–20 և Մոսիա 2.17: Ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչպես են սերտման սուրբ գրության հատված-
ները վերագրվում Նեփիին ու նրա սպասավոր-
մանը Հելաման 10-ում:

Տիրոջ կամքը ձեր սեփական կամքից առաջ դնելու 
և արագ հնազանդվելու ուղիներ փնտրեք: Եթե 
դուք Նեփիի նման հավատարմորեն ծառայեք 
Տիրոջը, Նա ձեզ կվստահի ու կօրհնի:

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 23. ՕՐ 2

Հելաման 11–12
Նախաբան

Հելաման 11 և 12 գլուխներն ընդգրկում են Նեփիա-
ցիների պատմության 14 տարի և ցույց են տալիս, 
թե ինչպես են մարդիկ անցնում արդարակեցության 
ու ամբարշտության շրջանով: Իրենց հպարտության 
պատճառով մարդիկ հրաժարվեցին ապաշխա-
րել իրենց ամբարշտությունից: Նեփին փակեց 
երկինքը, որի հետևանքով առաջացավ երաշտ ու 
սով: Երաշտն ու սովը խոնարհեցրեցին մարդկանց, 
և նրանք ապաշխարեցին ու դարձան դեպի Տերը: 
Խոնարհ չլինելու պատճառով մարդիկ սկսել էին 
արագ մոռանալ Տիրոջը` իրենց Աստծուն, մինչև 
նրանք եկան հասկացողության, թե որքան շատ ու-
նեին Նրա օգնության կարիքը: Նրա ողորմությամբ 
Աստված խրատում է Իր ժողովրդին, որպեսզի բերի 
նրանց ապաշխարության ու փրկության:

Հելաման 11
Նեփիացիներն անցնում են արդարակեցության ու 
ամբարշտության շրջանով

 1. Սուրբ Գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք արդարակեցության ու ամբարշ-

տության հետևյալ շրջանը: Այս շրջանին հաճախ վերագրում 
են որպես «հպարտության շրջան»: Ուշադրություն դարձրեք, 
որ շրջանի թիվ 4 տարրը բացակայում է սխեմայից: Ձեր կար-
ծիքով, ինչպե՞ս կարելի էր բարձրացնել մարդկանց կործա-
նումից ու տառապանքից դեպի արդարակեցություն ու 
բարգավաճում: Հելաման 11-ն ուսումնասիրելիս` փնտրեք 
տեղեկություն, որը կօգնի ձեզ լրացնել շրջանի այս կետը: 

1. Արդարակե-
ցություն և 
բարգավաճում

2. Հպարտություն և 
ամբարշտություն

3. Կործանում և 
տառապանք

4. ------------------------
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Ինչպես կարդում եք Հելաման 10-ում` մարդիկ չէին 
լսում Աստծո խոսքը, որը նրանց ասվում էր մար-
գարե Նեփիի կողմից: Վերանայեք Հելաման 10.18 և 
պարզեք, թե հպարտության շրջանի որ կետում էին 
Նեփիացիներն այդ ժամանակահատվածում (դա-
տավորների կառավարման 71-րդ տարվա ավարտ):

Սուրբ գրությունների հետևյալ վարժությունը 
կօգնի ձեզ տեսնել Մորմոնի Գրքի ժողովրդի մեջ 
եղած արդարակեցության ու ամբարշտության 
այս շրջանն իրենց պատմության 14 տարիների 
ընթացքում: Կարդացեք հետևյալ սխեմայի վրա 
նշված սուրբ գրության հղումները Հելաման 11-ում 
և գրեք համառոտ նկարագրություն Նեփիացիների 
վիճակի մասին ու լրացրեք թվերը` ցույց տալով, 
թե հպարտության շրջանի որ մասում կդնեիքն-
րանց: Երկու օրինակ է տրամադրված ձեզ համար: 
Ուշադրություն դարձրեք բառերին, որոնք կօգնեն 
ձեզ լրացնել շրջանում բաց թողնված չորրորդ 
կետը, որը դուք նկարել եք սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում: 

Դատավորների 

կառավարման 

տարի

Հելաման 11 Նեփիացիների 

վիճակի 

համառոտ 

նկարագրություն 

Շրջանի 

դիրքը

72–73 հատվածներ 

1–2

Հակառակությունն 

ու պատերազմները 

շատացան; 

գաղտնի 

ավազակախմբերը 

շարունակում էին 

իրականացնել  

կործանման  

աշխատանքը:

2, 3

73–75 հատվածներ 

3–6

75 հատվածներ 

7, 9–12

Դատավորների 

կառավարման 

տարի

Հելաման 11 Նեփիացիների 

վիճակի 

համառոտ 

նկարագրություն 

Շրջանի 

դիրքը

76–77 հատվածներ 

17–18, 

20–21

Մարդիկ 

ուրախանում ու 

փառաբանում էին 

Աստծուն. նրանք 

արդարակյաց 

էին ու կրկին 

բարգավաճեցին:

4, 1

78–79 հատվածներ 

22–23

80 հատվածներ 

24–26

80–81 հատվածներ 

27–30, 

32–35

82–85 հատվածներ 

36–37

Ինչպես ցույց է տրված սուրբ գրության վարժու-
թյան մեջ, հպարտության շրջանի 4-րդ տարրը 
«խոնարհությունն ու ապաշխարությունն» է: Գրեք 
սա սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրի սխեմայում: 

 2. Հպարտության շրջանը միայն հասարակության 
արտացոլանքը չէ: Այն նկատելի է նաև ընտանիքում 

կամ անհատի կյանքում: Հասկանալ, թե ինչպես է այն գոր-
ծում, կարող է օգնել մեզ խուսափել դրանից: Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե, ձեր 
կարծիքով, ինչ է անհրաժեշտ ձեզ համար որպեսզի խուսա-
փեք շրջանի «հպարտության ու ամբարշտության» կամ 
«կործանման ու տառապանքի» փուլերից:
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Դուք կարող եք գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրություններում` Հելաման 11-ում: Խոնարհու-
թյան ու ապաշխարության միջոցով մենք 
կարող ենք խուսափել հպարտությունից ու 
կործանումից: Դուք կարող եք նշել Հելաման 
11.4-ում, թե ինչ էր ակնկալում Նեփին, որ սովը 
կաներ իր ժողովրդի համար:

Մտածեք հետևյալ հարցերի պատասխանների 
մասին.

• Հասարակությունը, ընտանիքը կամ անհատը 
պե՞տք է հետևի հպարտության շրջանին:

• Ձեր կարծիքով, հասարակությունը, ընտանիքը 
կամ անհատը ի՞նչ պետք է անի, որպեսզի 
խուսափի հպարտության շրջանի մեջ ընկնելուց: 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռի-
չարդ Ջ. Սքոթը Նեփիի աղոթքի վերաբերյալ ասել 
է հետևյալը. «Տերը լսեց Իր ծառայի աղերսանքը 
[Հելաման 11.10–14-ում] և դադարեցրեց սովը, 
բայց ոչ ավելի շուտ, քան հաջորդող տարում: Այս 
իրադարձությունը ցույց է տալիս, որ Տերը լսում է 
մեր խնդրանքներն անմիջապես, բայց պատաս-
խանում է, երբ, Նրա իմաստությամբ, մենք ամե-
նից շատ օգուտ կքաղենք Նրա պատասխանից» 
(“Nephi, Son of Helaman,” in Heroes from the Book of 
Mormon [1995,] 154):

Նախագահ Էզրա Թավթ Բենսոնն ուսուցանել է 
այն մասին, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի 
խուսափենք հպարտության շրջանի մեջ ընկնելուց. 

«Աստված ունենալու է խոնարհ ժողո-
վուրդ: Մենք կամ կարող ենք ընտրել 
լինել խոնարհ կամ կարող ենք հար-
կադրվել լինել խոնարհ: Ալման ասել է. 
«Օրհնված են նրանք, ովքեր խոնար-
հեցնում են իրենց, առանց հարկադր-

ված լինելու` լինել խոնարհ» (Ալմա 32.16):

Եկեք ընտրենք լինել խոնարհ:

Մենք կարող ենք ընտրել խոնարհեցնել ինքներս 
մեզ` պայքարելով մեր եղբայրների ու քույրերի 
նկատմամբ ունեցած թշնամության [ատելության] 
դեմ, հարգելով նրանց այնպես, ինչպես ինքներս 
մեզ ենք հարգում, և բարձրացնելով նրանց այն-
տեղ, որտեղ մենք ենք կամ ավելի բարձր: . . .

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` ստանալով խորհուրդ կամ նախատինք: . . .

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` ներելով նրանց, ովքեր վիրավորել են մեզ: . . .

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` մատուցելով ինքնամոռաց ծառայություն: . . .

«Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` գնալով միսիա և քարոզելով այն խոսքը, որը 
կարող է հնազանդեցնել ուրիշներին . . .

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` ավելի հաճախ գնալով տաճար:

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` խոստովանելով և թողնելով մեր մեղքերը և 
Աստծուց ծնվելով: . . .

Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդեցնել ինքներս 
մեզ` սիրելով Աստծուն, ենթարկելով մեր կամքը 
Նրա կամքին և դնելով Նրան առաջին տեղում մեր 
կյանքում: . . .

Եկեք ընտրենք լինել հնազանդ: Մենք կարող ենք 
դա անել: Ես գիտեմ, որ մենք կարող ենք» (“Beware 
of Pride,” Ensign, May 1989, 6–7):

Հելաման 12
Մորմոնը բացատրում է, թե ինչու է Տերը խրատում իր 
ժողովրդին
Պատկերացրեք դուք մարգարե Մորմոնն եք և 
վերջացնում եք գրել Նեփիացիների պատմության 
14 տարվա մասին` հիշատակված Հելաման 11-ում: 
Ինչպես կավարտեիք հետևյալ խոսքը. «Եվ այսպի-
սով, մենք կարող ենք տեսնել   
 .”

Կարդացեք Հելաման 12.1և նշեք, թե ինչ էր ուզում 
Մորմոնը, որ մենք տեսնեինք: Խորհեք, թե ինչ կարող 
էր Մորմոնն ի նկատի ունենալ ասելով`«անկայուն են 
մարդկանց զավակների սրտերը»:

Ուսումնասիրեք Հելաման 12.2–3 և նշեք այլ դա-
սեր, որոնք Մորմոնն ուզում էր, որ մենք սովորենք: 
Հատուկ ուշադրություն դարձրեք «մենք կարող ենք 
տեսնել» (հատված 2) և «այսպիսով, մենք տեսնում 
ենք» արտահայտություններին (հատված 3): 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ նրանց համար, ովքեր բարգավա-
ճում են, այդքան հեշտ է մոռանալ Տիրոջը: 

 բ. Մեր օրերում հեշտության ու բարգավաճման ինչպիսի՞ 
օրինակները կարող են մարդուն մոռացնել տալ Աստծուն: 

 գ. Ինչպիսի՞ իրավիճակներ գիտեք, երբ մարդը կամ մի 
խումբ մարդիկ մոռացել են Տիրոջը իրենց բարգավաճման 
ժամանակ:

Որոշ դասեր, որ Մորմոնն ուզում էր իր ընթերցող-
ները սովորեին, հետևյալն են. եթե մենք զգույշ 
չլինենք, մեր բարգավաճումը կարող է մեզ 
մոռացնել տալ Տիրոջը, և Տերը նախատում է 
Իր ժողովրդին, որպեսզի արթնացնի նրանց 
հիշողությունն Իր մասին:
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնն ուսու-
ցանել է այն մասին, թե ինչու է Տերը 
մեզ խրատում.

«Թեև դրան դժվար է դիմանալ, մենք 
իսկապես պետք է ուրախանանք, որ 

Աստված մեզ այնքան արժանի է համարում, որ 
ժամանակ է գտնում և անհանգստանում մեզ ուղ-
ղելու համար: . . .

«Աստվածային խրատն ունի առնվազն երեք նպա-
տակ. (1) համոզել մեզ ապաշխարել, (2) կատարե-
լագործել և սրբագործել մեզ, և (3) երբեմն փոխել 
մեր կյանքի ուղին, դարձնելով այն ավելի լավ 
ուղի` ըստ Աստծո իմաստության» («Ես որոնց որ 
սիրում եմ հանդիմանում և խրատում եմ», Ինսայն 
կամ Լիահոնա, Մայիս 2011, 97):

Ձեր կարծիքով, այս նպատակներից ո՞րն է արտա-
ցոլում Նեփիացիներին ու Լամանացիներին խրա-
տելու Տիրոջ մտադրությունը Հելաման 11–12-ում: 
Ինչպիսի՞ նպատակների համար է Նա կիրառել 
խրատելը ձեր կյանքում: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Կարդացեք Հելաման 12.4–6 և ուշադրություն դարձրեք 
այն հավելյալ նկարագրություններին, որոնք բնութագրում են 
նրանց, ովքեր մոռանում են Աստծուն: Որո՞նք են անձնական 
դիրքորոշումները, որոնք խոչընդոտում են անհատներին հի-
շել Աստծուն: 

 բ. Կարդացեք Հելաման 12.7–13: Ինչո՞ւ Մորմոնն ասաց 
«[մարդկանց զավակները] . . . ավելի չնչին են, քան հողի 
փոշին»: Ի՞նչ է անում փոշին, որ մարդիկ երբեմն չեն ցան-
կանում անել:

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն 
ուսուցանել է. «Այս մարգարեն` [Մոր-
մոնը], ի նկատի չուներ ասել, որ Տերն 
ավելի շատ է մտահոգված կամ ավելի 
շատ է սիրում հողի փոշին, քան Իր 
զավակներին: . . . Իր առաջադրած 

դրույթն ասում է, որ հողի փոշին հնազանդ է: Այն 
շարժվում է այստեղ ու այնտեղ Տիրոջ հրամանով: 
Բոլոր բաները ներդաշնակության մեջ են Իր 
օրենքների հետ: Ամեն բան տիեզերքում հնա-
զանդվում է իրեն տրված օրենքին, որքանով որ ես 
գիտեմ, բացի մարդուց: Ամեն տեղ, ուր նայում եք, 
դուք տեսնում եք օրենք և կարգ ու կանոն, իրենց 
տրված օրենքին հնազանդվող տարրեր` հավա-
տարիմ իրենց կոչմանը: Բայց մարդը բողոքում է, և 
սրանով մարդն ավելի չնչին է, քան հողի փոշին, 
որովհետև նա մերժում է Տիրոջ խորհուրդները» (in 
Conference Report, Apr. 1929, 55):

Մորմոնը հասկանում է, որ մարդիկ, ովքեր ուզում 
են, որ Աստված լինի իրենց առաջնորդը, ավելին 
են, քան հողի փոշին: Նրա համեմատությունը 
նրանց ուշադրությունը հրավիրելու համար էր, 
ովքեր հպարտ են և մերժում են Տիրոջ ձայնը, և 
ովքեր ունեն անկայուն սիրտ: Ինչպես հիշատակ-
ված է Հելաման 12.9–20-ում, Մորմոնը հիշեցնում 
է մեզ ֆիզիկական տարրերի վրա ունեցած Տիրոջ 
մեծ զորության մասին`դրանք բոլորը շարժվում են 
Նրա հրամանով: Մի պահ խորհեք, թե որքանով եք 
հնազանդվում Տիրոջ պատվիրաններին: Ինչպե՞ս 
է Նրա պատվիրաններին հնազանդվելու ձեր ցան-
կությունը ցույց տալիս խոնարհություն: Ինչպե՞ս է 
մեր ընտրության իրավունքով ընտրել չհնազանդ-
վել Նրա խոսքերին ցույց տալիս հպարտություն: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք և ավարտեք հետևյալ արտահայտու-

թյունները.

 ա. Եվ այսպիսով, ես տեսա Հելաման11–12-ում . . .

 բ. Հետևաբար ես . . .

Երբ մենք հիշում ենք Տիրոջը, լսում ենք Նրա ձայնը 
և ապաշխարում ենք, մենք ցույց ենք տալիս մեր 
խոնարհությունը և մեր հավատքն առ Նա: Փոխա-
րենը Նա պահում է մեզ օրհնելու և բարգավաճում 
պարգևելու Իր խոստումը` վերջիվերջո շնորհելով 
մեզ հավերժական կյանք: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 11–12 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 23: ՕՐ 3

Հելաման 13–14
Նախաբան

Փրկչի ծնունդից մի քանի տարի առաջ Տերն 
ուղարկեց Սամուել անունով մի Լամանացի 
մարգարեի Զարահեմլայում Նեփիացիներին 
ապաշխարություն քարոզելու համար: Նեփի մար-
գարեի հետ մեկտեղ մարգարե Սամուելը Հիսուս 
Քրիստոսի երկրորդ վկան էր: Նա նախազգուշաց-
րեց Նեփիացիներին իրենց կործանման մասին, 
եթե նրանք չապաշխարեին: Սամուելը նրանց 
ներկայացրեց մարգարեներին մեժելու իրենց 
տրամադրվածության և ամբարշտություն անելու 
մեջ երջանկություն փնտրելու իրենց հակվածու-
թյան մասին: Նա հայտնեց նշանների մասին, 
որոնք ցույց էին տալու Հիսուս Քրիստոսի ծնունդն 
ու մահը: Նա նաև ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիս-
տոսի փրկագնման միջոցով ողջ մարդկությունը 
ետ կբերվի դեպի Աստծո ներկայությունը դատաս-
տանի համար: 

Հելաման 13
Սամուելը զգուշացնում է Նեփիացիներին իրենց 
կործանման մասին, եթե նրանք չապաշխարեն
Երբ դուք ինչ-որ սխալ եք արել և ուղղվելու կարիք 
եք ունեցել ծնողի կամ այլ ղեկավարի կողմից, 
ինչպե՞ս եք արձագանքել:

Հելաման 13–16-ում մարգարեի մասին հիշատակ-
ված պատմությունը, ով կոչ է անում ժողովրդին 
ապաշխարել, եզակի է, քանի որ դա առաջին 
օրինակն է Մորմոնի Գրքում, երբ Լամանացի 
մարգարեն կոչ է անում Նեփիացիներին ապաշ-
խարել:

Կարդացեք Հելաման 13.1–8, 11, որպեսզի հասկա-
նաք, թե ինչու էր Սամուելը քարոզում Նեփիացի-
ներին, և ինչ էր Տերը պատվիրում նրան ասել: Այս 
հատվածները ցույց են տալիս հետևյալ սկզբունքը. 
մարգարեները ստանում և ասում են այն 
ուղերձները, որ Աստված է դնում իրենց 

սրտերի մեջ: Ինչպիսի՞ ուղերձ դրեց Աստված 
Սամուելի սրտում: Համաձայն Հելաման 13.7-ի` 
Սամուելն ինչպիսի ազդեցություն էր ակնկալում, 
որ իր ուղերձը կունենար Նեփիացիների վրա: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 

դուք զգացել եք, որ ծնողը կամ Եկեղեցու ղեկավարը ոգեշնչ-
ված է եղել հաղորդել հատուկ ուղերձ: Ինչպե՞ս է այդ ուղերձը 
ներգործել ձեզ վրա: 

Հետևյալ սխեմաների մեջ բաց թողնված տեղերում 
գրեք հարցերի պատասխանները, երբ ուսումնասի-
րեք Հելաման 13.17–23 և Հելաման 13.24–30:
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ՀԵԼԱՄԱՆ 13.17–23
Սկզբունք. երբ մենք չենք հիշում Տիրոջը, մենք ավելի շատ ենք ընկալունակ հպարտությանն ու անօրինությանը: 

Ձեր կարծիքով, ո՞ր հատվածներն են ուսուցանում վերևում նշված սկզբունքը:

Սամուելն ի՞նչ անեծք ասաց, որ գալու էր Նեփիացիների վրա:

Համաձայն Սամուելի` ի՞նչ չէին անում Նեփիացիները, երբ նրանք դրեցին իրենց սրտերն իրենց հարստությունների վրա:

Որո՞նք են այն ուղիները, որոնք կարող են հանգեցնել հպարտության ու անօրենության, եթե այսօր երիտասարդները դնեն 
իրենց սրտերը հարստությունների, ունեցվածքների, սովորությունների և ցանկությունների վրա:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է անհրաժեշտ «[հիշել] Տիրոջը` ձեր Աստծուն, այն բաների համար, որոնցով նա օրհնել է ձեզ» 
(հատված 22):

ՀԵԼԱՄԱՆ 13.24–30
Սկզբունք. եթե մենք մերժենք Տիրոջ մարգարեի խոսքերը, մենք կզգանք ափսոսանք ու վիշտ:

Ձեր կարծիքով ո՞ր հատվածներն են ուսուցանում վերևում նշված սկզբունքը:

Ըստ Սամուելի` ինչպիսի՞ արդարացումներ էին բերում Նեփիացիները Տիրոջ մարգարեներին մերժելու համար:

Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ են մարդիկ հաճախ ընդունում կեղծ մարգարեներին այնպես, ինչպես Սամուելն էր նկարագրում: 

Պատասխանեք հետևյալ երկու հարցերին` ուսումնասիրելով ամենավերջին գերագույն համաժողովի ելույթները Ensign -ում 
կամ Լիահոնայում. 

Որո՞նք են մեր կենդանի մարգարեների ու առաքյալների որոշ հատուկ ուսմունքները: 

Որո՞նք են այն որոշ հատուկ խնդիրները, որոնցից մարգարեները և առաքյալները զգուշացրել են մեզ խուսափել:

Վերանայեք Հելաման 13.26–28` ուշադրություն 
դարձնելով, թե ինչպես էին Նեփիացիներն ար-
ձագանքում կեղծ մարգարեներին: Նախագահ 
Էզրա Թավթ Բենսոնը հայտարարել է. «Թե ինչպես 
ենք մենք արձագանքում կենդանի մարգարեի 
խոսքերին, երբ նա ասում է մեզ այն, ինչ պետք 
է իմանանք, բայց, ավելի շուտ, կնախընտրեինք 
չլսել, հանդիսանում է մեր հավատարմության 
ստուգումը» (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 140):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ո՞րն է մարգարեական խորհրդի օրինակներից մեկը, որին 
դուք ընտրել եք հետևել: 

 բ. Ինչպե՞ս եք օրհնվել այս խորհրդին հետևելով:

 գ. Ինչպե՞ս կարող եք կատարելագործվել կենդանի մարգա-
րեների խորհուրդը լսելու հարցում: 

Սամուելը մարգարեացավ, որ Նեփիացիները 
կկործանվեն 400 տարի անց, եթե նրանք չապաշ-
խարեն (տես Հելաման 13.9–10) և նա ուսուցանեց, 
որ միակ պատճառը, որի համար նրանք դեռ չեն 
կործանվել, արդար մարդիկ էին, ովքեր ապրում 
էին նրանց մեջ (տես Հելաման 13.12–14): 

Կարդացեք Հելաման 13.38, որպեսզի պարզեք, 
թե Սամուելի օրոք որքան շատ Նեփիացիներ էին 
դարձել այդքան ամբարիշտ:

Սամուելը հայտնել է, որ անօրինություն անելով 
մենք չենք կարող ձեռք բերել երջանկություն, որն 
օգնում է մեզ հասկանալ, որ ճշմարիտ երջան-
կությունը գալիս է միայն, երբ մենք պահում 
ենք Աստծո պատվիրանները: Սերտման սուրբ 
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գրության հատվածներից նաև ո՞րն է ուսուցանում 
այս ճշմարտությունը: (Տես ծանոթագրություն գ 
Հելաման 13.38-իհամար): 

Նախագահ Էզրա Թավթ Բենսոնն 
օգնեց մեզ հասկանալ այս սկզբունքը, 
երբ նա ասաց. «Կա մի հին ասաց-
վածք, որն ասում է. ավելի լավ է 
պատրաստվել ու կանխել, քան նորո-
գել ու ապաշխարել: Որքա՜ն ճիշտ է 

սա: . . . Մեզ բարոյապես մաքուր պահելու համար 
պաշտպանության առաջին գիծը գայթակղությանը 
դիմակայելն ու մեզ վտանգի մեջ ընկնելուց կան-
խելն է» (“The Law of Chastity,” in Brigham Young 
University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches 
[1988], 51; speeches.byu.edu):

Սամուելն ուսուցանել է, որ ապաշխարությունն 
ուշացնելու մասին Նեփիացիների որոշումը հան-
գեցնելու էր իրենց թշվառությանն ու կործանմանը: 
Մորմոնի Գրքի այլ պատմություններ ուսուցա-
նում են, որ անհատները կարող են շարունակել 
ապստամբության ու ամբարշտության մեջ, մինչև 
ապաշխարության հոգին լքում է նրանց: Օրինակ` 
Լամանն ու Լեմուելը չէին լսում Աստծուն և «անզ-
գայացած» էին (1 Նեփի 17.45): Նման օրինակները 
ցույց են տալիս, թե ինչու է մեզ համար այդքան 
կարևոր չհետաձգել մեր ապաշխարությունը: Ապաշ-
խարության միջոցով դուք կարող եք ուղղել բաները 
և խուսափել, որ մեղքն ու գայթակղությունը հաղթեն 
Աստծուն հետևելու ձեր ցանկությանը:

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նա-
խագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ խոսքը, 
որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, որ դուք կարող 
եք վերագտնել կյանքի ճիշտ ուղղին, եթե նույնիսկ 
գնացել եք սխալ ուղղով. 

«Օդաչու դառնալու համար իմ ուսուց-
ման ժամանակ ես սովորեցի ինչպես 
վարել օդանավը երկար տարածու-
թյունների վրա: Ահռելի մեծության 
օվկիանոսների, լայն անապատների 
վրայով և մայրցամաքների միջև 

թռիչքները մանրակրկիտ պլանավորում էին 
պահանջում, որպեսզի հնարավոր լիներ ապահով 
հասնել նախատեսված վայրը: Առանց կանգառի 
այդ թռիչքները կարող էին երբեմն տևել մինչև 14 
ժամ և անցնել 14,500 կմ տարածություն:

Այդ երկարատև թռիչքների ժամանակ կա որոշիչ 
մի կարևոր կետ, որը կոչվում է ապահով վերա-
դարձի կետ: Մինչև այդ կետը օդանավը ունի 
բավական վառելիք, որպեսզի շրջվի և ապահով 
վերադառնա թռիչքի ելման օդանավակայան: 
Ապահով վերադարձի այդ կետն անցնելուց 
հետո օդանավի հրամանատարը կորցնում է այդ 

հնարավորությունը և պետք է շարունակի թռիչքը: 
Այդ պատճառով է այդ կետը հաճախ կոչվում կետ, 
որից ետադարձ չկա:

. . .Սատանան ցանկանում է մենք մտածենք, որ 
երբ մեղք ենք գործում, մենք անցնում ենք «կետը, 
որից ետադարձ ուղի չկա», այսինքն, որ շատ ուշ է 
փոխել մեր ուղղությունը: . . .

. . . Որպեսզի մենք կորցնենք մեր հույսը, նրա պես 
թշվառ զգանք մեզ և հավատանք, որ մեզ համար 
այլևս ներում չկա, սատանան կարող է անգամ 
սխալ օգտագործել սուրբ գրությունների խոսքերը, 
որոնք ընդգծում են Աստծո արդարադատությունը, 
որպեսզի հասկացնի, որ ողորմածություն գոյու-
թյուն չունի: . . .

Քրիստոսն եկավ մեզ փրկելու: Եթե մենք սխալ 
ուղի ենք բռնում, Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը 
մեզ հավաստիացում է տալիս, որ մեղքը անդառ-
նալի կետ չէ: Անվտանգ վերադարձ հնարավոր է, 
եթե մենք հետևենք մեր փրկության Աստծո ծրագ-
րին» («Անվտանգ վերադարձի կետ», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2007, 99):

Ինչպե՞ս կարող են Նախագահ Ուխդորֆի նշում-
ները հույս տալ նրանց, ովքեր կարծում են, որ 
այնքան են մեղք գործել, որ անցել են «կետը, որից 
ետադարձ չկա»:   
 

Հելաման 14
Սամուելը մարգարեանում է Փրկչի ծննդի ու մահվան 
նշանների մասին
Մտածեք մի իրադարձության մասին, որը վերջերս է 
տեղի ունեցել ձեր երկրից դուրս և ստացել է հա-
մաշխարհային ուշադրություն: Ինչպե՞ս են մարդիկ 
իմանում աշխարհի այլ մասերում տեղի ունեցող 
իրադարձությունների մասին, ինչպիսիք են բնական 
աղետները և պատերազմները: Ինչո՞ւ են մարդիկ 
ուզում իմանալ իրադարձությունների մասին, որոնք 
կատարվում են աշխարհի տարբեր մասերում: 

Սամուելը մարգարեացավ Փրկչի ծննդյան ու մահ-
վան մասին` իրադարձություններ, որոնք տեղի էին 
ունենալու Զարահեմլայից շատ հեռու: Ուսումնասի-
րեք Հելաման 14.3–6 և ձեր սուրբ գրություններում 
ընդգծեք նշանները, որոնք ուղեկցելու էին Հիսուս 
Քրիստոսի ծնունդին: Ուսումնասիրեք Հելաման 
14.20–27 և ընդգծեք նշանները, որոնք ուղեկցելու 
էին Նրա մահվանը: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ձեր կարծիքով ինչպես կարձա-

գանքեիք, եթե այնտեղ լինեիք և լսեիք, թե ինչպես է Սամուելը 
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հավատալ և ապաշխարել, մինչ ամբարիշտները 
փնտրում կամ պահանջում են նշաններ իրենց 
եսասիրական նկատառումներով (տես ՎևՈւ 46.9): 
Մինչ Տիրոջ մահվան կամ Նրա Երկրորդ Գալուստի 
նշանների մասին իմանալը կարևոր է, Հիսուս 
Քրիստոսի մահվանն ու Հարությանը վերաբերող 
ուսմունքներն անհրաժեշտ են իմանալ:

Ուշադիր կարդացեք Հելաման 14.15–19 և այնու-
հետև ուսումնասիրեք ներքևի սխեման:

Հելաման 14.15–19 կարդալուց և սխեման 
ուսումնասիրելուց հետո ուշադրություն դարձրեք 
հետևյալ կետերին.

• Մահկանացու կյանքում ծնվելը կարելի է անվա-
նել հոգևոր մահ, քանի որ մենք բաժանվում ենք 
Մեր Երկնային Հոր ներկայությունից:

• Իր մահվան ու Հարության միջոցով Հիսուս 
Քրիստոսը ողջ մարդկությանը փրկում է 
Անկումից, այնպես որ մենք կարող ենք 
վերադառնալ Աստծո ներկայություն: 

• Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով ողջ 
մարդկությունը ետ է բերվում դեպի Աստծո ներ-
կայությունը, որպեսզի դատվի:

• Վերջին դատաստանի ժամանակ, մարդիկ, 
ովքեր շարունակեն հրաժարվել ապաշխարել, 
կճաշակեն ևս մեկ հոգևոր մահ` հավերժ կտրվե-
լով Աստծո ներկայությունից: 

• Հիսուս Քրիստոսը փրկում է մեզ հոգևոր 
մահից` ապաշխարության պայմանով:

Աստծո ներկայությունը
1. Ադամի ու Եվայի անկումն 

առաջացրեց առաջին 
հոգևոր մահը (տես 
Հելաման 14.16):

Երկիր

Մահը և 
հոգևոր 

աշխարհը

2. Հարությունը ողջ 
մարդկությանը ետ է բերում 
դեպի Աստծո ներկայությունը, 
որպեսզի դատվեն (տես 
2 Նեփի 2.20; Հելաման 14.17):

3. Նրանք, ովքեր 
ապաշխարում 
են և ստանում են 
թողություն իրենց 
մեղքերից, հավերժ 
ապրում են Աստծո 
ներկայության մեջ 
(տես Հելաման 14.13; 
Մորմոն 7.7–8):

4. Նրանք, ովքեր չեն 
ապաշխարում, կրկին կկտրվեն 
Աստծո ներկայությունից` 
տանելով երկրորդ հոգևոր մահ 
(տես Հելաման 14.18):

մարգարեանում: Տրված բոլոր նշաններից ձեր կարծիքով ո՞ր 
մեկը կներշնչի ձեր մեջ ապաշխարության կարիքի մասին:

Այս նշանները և՛ խրատական են, և՛ խորհրդանշա-
կան: Երբ Հիսուս Քրիստոսը եկավ աշխարհ, լույսը 
շատացավ: Երբ Նա մահացավ, խավարը շատա-
ցավ: Նույնը տեղի է ունենում մեր կյանքում, երբ 
մենք կամ թույլ ենք տալիս Նրան մտնել մեր սիրտ, 
կամ արգելում ենք Նրան մտնել:

Կարդացեք Հելաման 14.11–13 և նշեք Սամուելի 
մտադրությունը կամ նպատակը Նեփիացիներին 
քարոզելիս: Ձեր սուրբ գրություններում կարող 
եք համարակալել, թե ինչ էր ուզում Սամուելը, որ 
Նեփիացիները իմանային և անեին: (13 հատվա-
ծում «Նրա արժանիքների միջոցով» արտահայտու-
թյունը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
միջոցով): Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, 
որ հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս տանում է 
ապաշխարության ու մեղքերի թողության:

Կարդացեք Հելաման 14.28–29 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչու է Տերը ցույց տալիս նշաններ ու 
հրաշքներ: Ճշմարտություններից մեկը, որ սովո-
րում ենք, հետևյալն է. Տերը ցույց է տալիս նշան-
ներ ու հրաշքներ, որպեսզի օգնի մարդկանց 
հավատալ Իրեն: Խորհեք նշանների (ապացույց-
ների) մասին, որոնք զգում եք, որ օգնում են ձեզ 
հավատալ Հիսուս Քրիստոսին:

Երբ սովորեք Սամուելի մարգարեացած նշանների 
մասին, կարևոր է հիշել, որ Տերը ցույց է տալիս 
նշաններ, որպեսզի օգնի արդար մարդկանց 
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Ընդգծեք Հելաման 14.15–19-ի արտահայտություն-
ները, որոնք համընկնում են այն հստակեցված 
վարդապետությունների հետ, որ դուք նոր կարդա-
ցիք: Ամփոփեք` կարդալով Հելաման 14.30–31:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես կկիրառեիք Հելաման 

14.30–31` ընկերներից մեկին բացատրելիս, թե ինչու են այս 
կյանքում մեր ընտրություններն այդքան կարևոր: 

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 13–14 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 23. ՕՐ 4

Հելաման 15–16
Նախաբան

Երբ Սամուել Լամանացին Զարահեմլա քաղաքի 
պատի վրայից դիմեց Նեփիացիներին, Նա մար-
գարեացավ, որ եթե նրանք չապաշխարեն, Աստ-
ված «լիովին [կկործանի] նրանց» (Հելաման 15.17): 
Նա հայտնեց, որ Լամանացիներն ավելի արդա-
րակյաց են դարձել, քան Նեփիացիները, և որ Տերը 
երկարացնելու է Լամանացիների օրերը: Որոշ Նե-
փիացիներ հավատացին Սամուելի ուսմունքներին 
և մկրտվեցին Նեփիի կողմից: Մյուսները, ովքեր 
չհավատացին Սամուելին, փորձեցին սպանել 
նրան: Նա պաշտպանված էր Աստծո զորությամբ և 
վերադարձավ իր սեփական երկիրը: 

Հելաման 15
Սամուելը զգուշացնում է Նեփիացիներին և 
բացատրում է, թե ինչու են Լամանացիները դարձել 
խոստումի ժողովուրդ
Հետևյալները վարկածային իրավիճակներ են 
երկու երիտասարդ տղամարդկանց մասին.

Մի երիտասարդ տղամարդ դաստիարակվել էր 
ծնողների կողմից, ովքեր Եկեղեցու անդամ չէին 
և չէին շեշտում Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները: 
Նրանք թույլ էին տալիս նրան խմել ալկոհոլ` 
սովորություն, որ նա շարունակեց քոլեջում: Ավելի 
ուշ նա հանդիպեց Վերջին Օրերի Սուրբ միսիո-
ներներին: Միսիոներների հետ մի քանի անգամ 

հանդիպելուց հետո նա խոստացավ հրաժարվել 
ալկոհոլից: Մի քանի օր անց նա ընկերների խմբի 
հետ էր: Նրանք առաջարկեցին նրան ալկոհոլա-
յին խմիչք:

Մեկ այլ երիտասարդ տղամարդ դաստիարակ-
վել էր Վերջին Օրերի Սուրբ ընտանիքում: Նրա 
ծնողները պարբերաբար անցկացնում էին ընտա-
նեկան երեկո և սուրբ գրությունների ընտանեկան 
ուսումնասիրություն: Նա զարգացրել էր ամենօրյա 
սուրբ գրությունների ուսումնասիության և անձ-
նական աղոթքի սովորություն: Նա հաճախել էր 
Երեխաների Միություն, ծառայել էր Ահարոնյան 
Քահանայության քվորումներում և ավարտել էր 
սեմինարիան: Նա գիտեր և հասկանում էր Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը և Աստծո պատվիրան-
ները: Հաճախելով քոլեջ` նա ձեռք բերեց նոր 
ընկերություն: Մի երեկո մի քանի ընկերներ առա-
ջարկեցին նրան խմել ալկոհոլային խմիչք:

Խորհեք հոգևոր ուժի աստիճանի մասին, որն 
ակնկալվում է այս երկու երիտասարդ տղամարդ-
կանցից իրենց իրավիճակներում, և ինչպես է այն 
համեմատվում Լամանացիների և Նեփիացիների 
հետ, որ դուք ուսումնասիրում եք Հելաման 15-ում:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Համաձայն Հելաման 15.3, 17-ի` ինչպիսի՞ն էր Նեփիացի-
ների հոգևոր վիճակը:

 բ. Համաձայն Հելաման 15.4–8-ի` ինչպիսի՞ն էր Լամանացի-
ների հոգևոր վիճակը: (Զգուշորեն բառը Հելաման 15.5-ում 
նշանակում է «շրջահայացորեն» կամ «աչալրջորեն»):

Չնայած Լամանացիներն ունեին ամբարշտության 
երկար պատմություն «նրանց հայրերի ավանդու-
թյունների անօրինության պատճառով», երբ նրանք 
բերվեցին ճշմարտության իմացությանը, նրանք 
ապաշխարեցին ու դարձան «կայուն ու հաստա-
տուն հավատքում» (Հելաման 15.4, 7): Նեփիացի-
ներն, ի տարբերություն, լցվեցին հպարտությամբ 
ու մերժեցին ավետարանի ճշմարտությունները: 

Ուշադիր կարդացեք Հելաման 15.7–8 և լրացրեք 
հետևյալ նախադասության մեջ բաց թողնված 
տեղերը. ճշմարտության իմացությունը և սուրբ 
գրությունների նկատմամբ հավատքն առաջ-
նորդում են ------------- և -------------որը բերում է 
-----------------------------------հետևաբար, նրանք, ովքեր 
բերվում են -----------------------------------.

Երբ Լամանացիներն, ուսումնասիրելով և հավա-
տալով սուրբ գրություններին, իմացան ճշմարտու-
թյունը, նրանք զարգացրեցին հավատք առ Հիսուս 
Քրիստոս և առաջնորդվեցին դեպի ապաշխա-
րություն: Նրանք զգացին սրտի փոփոխություն և 
դարձան ամուր և հաստատուն հավատքում: 
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 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Ե՞րբ է սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունն օգնել 
ձեզ կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ ձեր կյանքում:

 բ. Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս կարող է սուրբ գրությունների հա-
վատարմորեն ուսումնասիրության սովորությունն օգնել անձ-
նավորությանը ունենալ սրտի փոփոխություն: 

Սամուելի ուսմունքներն օգնում են մեզ հասկա-
նալ մեր ձեռք բերած գիտելիքին ու հավատքին 
հավատարիմ մնալու կարևորությունը: Կարդացեք 
Հելաման 15.14–17 և ուշադրություն դարձրեք այն 
արտահայտություններին, որոնք ցույց են տալիս 
ավետարանի հետևյալ սկզբունքը. երբ մար-
դիկ ավետարանի լրիվությունն ունենալուց 
հետո դառնում են անհավատ, նրանք ավելի 
մեծ անեծք կունենան: Դուք կարող եք գրել 
այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում` 
հատվածների կողքին: Դուք նաև ձեր սուրբ գրու-
թյունների լուսանցքում կարող եք գրել ՎևՈւ 82.3` 
որպես խաչաձև համեմատություն: 

Ինչպիսի՞ գործառնություն ունի այս սկզբունքը 
ձեր կյանքում: Եղել են պահեր, երբ դուք գիտակ-
ցաբար դեմ եք գործել այն բանին, ինչն իմացել 
եք, որ ճիշտ է: Ի՞նչ պետք է անեք, որպեսզի ամ-
րացնեք ձեր հավատքն առ Փրկիչ, ապաշխարեք և 
լինեք ամուր ու հաստատուն ավետարանի ճշմար-
տություններում: 

Հելաման 16
Նրանք, ովքեր հավատում են Սամուելին, մկրտվում են; 
մյուսները կարծրացնում են իրենց սրտերը
Խորհեք, թե ինչպես եք սովորաբար արձագանքում 
կենդանի մարգարեների ու առաքյալների խոսքե-
րին: Նեփիացիներին հնարավորություն էր տրվել 
լսել Լամանացի մարգարե Սամուելի խոսքերը: Այն 
ամենը, ինչ կսովորեք Հելաման 16.1–7-ում կիրառեք 
հետևյալ սխեմայում, որպեսզի նշեք, թե որ ժողո-
վուրդն էր հավատում, և ինչպես էին արձագանքում 
Նեփիացիները: 

Հելաման 16 Նեփիացիների 
այս խումբը 
հավատո՞ւմ էր:

Ինչպե՞ս էին 
այս մարդիկ 
արձագանքում 
մարգարե Սամուելի 
խոսքերին:Այո Ոչ

Հատված 1

Հատված 2

Հատվածներ 
3–5

Հատվածներ 
6–7

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ այսօր որոշ երիտասարդ տղամար-
դիկ կարող են զայրանալ ու մերժել մարգարեների խոր-
հուրդները:

 բ. Ե՞րբ եք տեսել ինչ-որ մեկին, ով ընտրել է հետևել մարգա-
րեի խորհուրդին, նույնիսկ երբ մյուսները մերժել են այն: 

 գ. Ե՞րբ եք դուք ընտրել հետևել մարգարեի խորհրդին, թեև 
ձեզ շրջապատողները հրաժարվել են:

 դ. Հելաման 16.13–14-ում ի՞նչ եք սովորում մարգարեների 
խոսքերի մասին:

Խորհեք Նախագահ Էզրա Թավթ 
Բենսոնի հետևյալ խոսքերի մասին 
այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես են 
աշխարհի մարդիկ արձագանքում 
ժամանակակից մարգարեներին. 
«Միշտ չէ, որ մարգարեն ճանաչված է 

աշխարհում կամ աշխարհիկ մարդկանց կողմից: 
Երբ մարգարեն բացահայտում է ճշմարտությունը, 
նա բաժանում է մարդկանց: Սրտով ազնիվները 
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լսում են նրա խոսքերը, բայց անարդարները կամ 
արհամարհում են մարգարեին, կամ պայքարում 
են նրա դեմ: Երբ մարգարեն ցույց է տալիս աշ-
խարհի մեղքերը, կենսասեր մարդիկ իրենց մեղքե-
րից ապաշխարելու փոխարեն ցանկանում են կամ 
լռեցնել մարգարեին, կամ իրենց այնպես պահել, 
որ իբր մարգարեն գոյություն չունի: Ժողովրդակա-
նությունը երբեք ճշմարտության ցուցիչ չէ: Շատ 
մարգարեներ սպանվել են կամ հեռացվել: Քանի 
որ մենք ավելի ենք մոտենում Տիրոջ երկրորդ 
գալստին, և աշխարհի մարդիկ ավելի ամբարիշտ 
են դառնում, կարող եք ակնկալել, որ մարգարեն 
ավելի քիչ կճանաչվի նրանց կողմից» (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133):

Կարդացեք Հելաման 16.16–21, որպեսզի բացա-
հայտեք, թե ինչպես էին անհավատներն արդա-
րացնում իրենց մերժումը մարգարեությունների 
իրականացման ու երկնքի նշանների մասին: 
Ձեր սուրբ գրություններում դուք կարող եք նշել, 
թե մարգարեների դեմ ուղղված այս պատճառա-
բանումներից կամ փաստարկներից որն է ավելի 
հաճախ հանդիպում մեր օրերում: 

Կարդացեք Հելաման 16.23 և գրեք ձեր սուրբ գրու-
թյուններում կամ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության օրագրում այն հետևանքների մասին, 
որոնք առաջանում են նրանց մոտ, ովքեր մերժում 
են Տիրոջ վկաներին: Ձեր արտահայտությունը կա-
րող է նման լինել հետևյալ սկզբունքին. երբ մենք 
մերժում ենք Տիրոջ վկաներին, մենք թույլ 
ենք տալիս Սատանային տիրել մեր սրտերը: 

Կարդացեք Առաջին Նախագահությու-
նից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգի 
հետևյալ խոսքերը և ընդգծեք նրա 
բառերից ցանկացածը, որը հաստա-
տում է այն, ինչ սովորել եք Հելաման 
16-ում. «Երբ մենք մերժում ենք Աստ-

ծուց եկող խորհուրդը, մենք չենք ընտրում արտա-
քին ազդեցությունից ազատ լինել: Մենք ընտրում 

ենք այլ ազդեցություն: Մենք հրաժարվում ենք 
կատարյալ սեր ունեցող, ամենահզոր, ամենագետ 
Երկնային Հոր պաշտպանությունից, ում, ինչպես 
նաև Իր Սիրելի Որդու, ողջ նպատակն է տալ մեզ 
հավերժական կյանք, տալ մեզ այն ամենը, ինչ Նա 
ունի, և ետ բերել մեզ տուն կրկին ընտանիքներով` 
Իր սիրո գրկի մեջ: Հրաժարվելով Նրա խորհրդից` 
մենք ընտրում ենք մեկ այլ զորության ազդեցու-
թյունը, ում նպատակն է դարձնել մեզ թշվառ, և ում 
շարժառիթը ատելությունն է: Մենք ունեք բարոյա-
կան ընտրություն` որպես Աստծո պարգև: Սա 
ազդեցությունից ազատ լինելու ընտրության 
իրավունք չէ, այլ մեր ընտրած զորություններից 
մեկին ենթարկվելու անօտարելի իրավունքն է» 
(“Finding Safety in Counsel,” Ensign, May 1997, 25):

Համաձայն Նախագահ Այրինգի` ի՞նչ է տեղի ունե-
նում, երբ մենք մերժում ենք Աստծո ազդեցությունը 
մեր կյանքում: Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ երբ 
մենք մերժում ենք Աստծո ազդեցությունը, մենք 
ընկնում ենք Սատանայի ազդեցության տակ:

Խորհեք, արդյոք երբևիցե կարծրացրել եք ձեր 
սիրտը մարգարեների և Առաքյալների տված 
խորհրդի նկատմամբ: Օգտակար կլինի վերանայել 
Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկը, 
երբ մտածեք, թե ինչ են նրանք ուսուցանում, և 
ինչպես եք դուք ընդունում Տիրոջ մարգարեների 
խորհուրդները:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հելաման 15–16 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 24. ՕՐ 1

3 Նեփի 1
Նախաբան

Երկրից դուրս գալուց առաջ մարգարե Նեփին 
(Հելամանի որդին) հանձնեց հիշատակարաններն 
իր ավագ որդուն` Նեփիին: Անհավատները ծրագ-
րում էին սպանել հավատարիմներին, եթե Հիսուս 
Քրիստոսի ծնունդի մասին մարգարեությունները 
չիրականանային մինչև որոշակի օր: Երբ Նեփին 
աղերսում էր Տիրոջը հավատացյալների անունից, 
Տիրոջ ձայնը եկավ նրան ու հայտնեց, որ Նրա 
ծնունդի նշանը կտրվի այդ գիշեր: Ի կատարումն 
Սամուել Լամանացու մարգարեության, երբ արևը 
մայր մտավ, օրը չմթնեց, և նոր աստղ հայտն-
վեց: Չնայած Սատանայի` մարդկանց հավատքը 
կոտրելու շարունակական փորձերին` «ժողովրդի 
մեծ մասը հավատաց և դարձի եկավ առ Տերը» 
(3 Նեփի 1.22):

3 Նեփի 1.1–26
Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի մասին մարգարեությունները 
կատարվում են, և շատ Նեփիացիներ դարձի են գալիս
Մտածեք որոշ մարդկանց մասին սուրբ գրու-
թյուններից կամ Եկեղեցու պատմությունից, ովքեր 
զոհաբերել են իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի համար: Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ էին 
նրանք պատրաստ կատարել այդ զոհաբերությունը: 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 1-ում` հավատա-
րիմ Նեփիացիների մի խումբ պետք է որոշեին, 
արդյոք ցանկանում են վերջ դնել իրենց կյանքին 
իրենց հավատքին հավատարիմ մնալու համար: 
Գլուխը սկսվում է` բացատրելով, որ Նեփին տա-
լիս է սուրբ հիշատակարանները իր որդուն, ում 
անունը նույնպես Նեփի էր, և այնուհետև հեռանում 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 

3 Նեփի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Երբ դուք ուսումնասիրեք 3 Նեփին, դուք կսովորեք 

Փրկչի խոսքերի և գործողությունների մասին 

Մորմոնի Գրքի ժողովրդի մեջ Իր սպասավորման 

ընթացքում: Եկեղեցու առաջնորդները 3-րդ 

Նեփիին վերագրել են որպես մեր Փրկչի 

«հինգերորդ ավետարանը», քանի որ, ինչպես 

Նոր Կտակարանի չորս Ավետարանները, այն 

կենտրոնանում է Հիսուս Քրիստոսի պարզ 

ուսմունքների և սպասավորման վրա (see 
Gordon B. Hinckley, “The Cornerstones of Our 
Faith,” Ensign, Nov. 1984, 52): Նախագահ Էզրա 

Թավթ Բենսոնն ուսուցանել է, որ «3-րդ Նեփին 

պարունակում է ողջ սուրբ գրությունների 

ամենահուզիչ ու ամենազորեղ հատվածներից 

մի քանիսը: Այն վկայում է Հիսուս Քրիստոսի, Նրա 

մարգարեների և փրկության վարդապետության 

մասին» (“The Savior’s Visit to America,” Ensign, 
May 1987, 6): Տեսնելով, թե ինչպես էր Հիսուս 

Քրիստոսը ցուցաբերում կարեկցանք մարդկանց 

նկատմամբ «մեկ առ մեկ» (3 Նեփի 11.15; 

17.21), դուք կարող եք ավելի լավ հասկանալ 

Նրա անհատական հոգատարությունը ձեր 

նկատմամբ: Դուք նաև կարող եք սովորել կարևոր 

դասեր` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես 

են որոշ մարդիկ նախապատրաստվում Փրկչին 

հանդիպելու համար, մինչ մյուսները զրկում են 

իրենց հոյակապ օրհնություններ ճաշակելուց:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը Նեփիի մեծ թիթեղներից 

համառոտագրեց հիշատակարանները, 

որպեսզի ստեղծի 3-րդ Նեփիի գիրքը: Գիրքը 

կոչվում է Նեփիի որդի Նեփիի անվամբ, ում 

գործերն ընդգրկում էին Փրկչի` ժողովրդին 

հայտնվելուց առաջ, ընթացքում և հետո ընկած 

ժամանակահատվածները: Հիսուս Քրիստոսի 

այցելությունից առաջ` մեծ ամբարշտության 

ընթացքում, Նեփին սպասավորում էր 

«զորությամբ և մեծ իշխանությամբ» (3 Նեփի 

7.17): Սակայն Նեփիի սպասավորությունը 

միայն Հիսուս Քրիստոսի սպասավորության 

նախերգանք էր, ում խոսքերն ու գործերը 

կազմում են 3-րդ Նեփիի հիմնական կենտրոնը: 

Նեփիի հիշատակարանի համառոտագրումը 

կատարելիս Մորմոնն ավելացրեց նաև իր 

սեփական մեկնաբանությունը և վկայությունն այս 

գրքի մասին (տես 3 Նեփի 5.8–26; 26.6–12; 29–30): 

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Բնագիր հիշատակարանները, որոնք 

օգտագործվել են որպես աղբյուր 3-րդ Նեփիի 

գրքի համար, հավանաբար գրվել են Ք. Ծ. 1թ.-ից 

Ք.Ծ. 34թ.-ին: Մորմոնը համառոտագրեց այս 

հիշատակարանները Ք.Ծ.-ից հետո 345թ.-ից Ք. Ծ.-ից 

հետո 385թ.-ի միջև: Մորմոնը չի գրառել, թե որտեղ 

է եղել նա այս գիրքը կազմելիս: 
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է երկրից (տես 3 Նեփի 1.1–3): Այնուհետև այն 
պատմում է հավատքի փորձության մասին, որ 
շատ Նեփիացիներ ունեցան:

Կարդացեք 3 Նեփի 1.4–9 և ուշադրություն դար-
ձրեք այն դժվար իրավիճակներին, որտեղ հավա-
տարիմ Նեփիացիները հայտնվել էին: Ինչպե՞ս 
կզգայիք ձեզ, եթե լինեիք Նեփիի փոխարեն, և 
ժամանակը եկած լիներ, երբ հավատացյալները 
կործանվելու շեմին լինեին: Մի պահ խորհեք, թե 
ինչու որոշ մարդիկ կարող էին պայքարել այս 
իրավիճակում հավատարիմ մնալու համար:

Կարդացեք 3 Նեփի 1.10–12 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ արեց Նեփին այդ վճռական պահին: 
Կարդացեք Տիրոջ պատասխանը Նեփիին 3 Նեփի 
1.13–14-ում: Դուք կարող եք ընդգծել 3 Նեփի 1.13-ի 
արտահայտությունը, որը ցույց է տալիս հետևյալ 
սկզբունքը. Տերը կիրականացնի բոլոր խոս-
քերը, որ Նա հաղորդել է Իր մարգարեների 
միջոցով: 

 1. Փորձեք պատկերացնել, թե ինչ էր կատարվում 
Նեփիի հետ, երբ Փրկչի ծնունդի նշանը տրվեց: Սուրբ 

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե 
ձեր կարծիքով ինչպես կարձագանքեիք, եթե այդ պահին 
այնտեղ լինեիք: Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս կզգայիք ձեզ, եթե լի-
նեիք Նեփիի փոխարեն, և նշանը հայտնվեր: 

Կարդացեք 3 Նեփի 
1.4, 14–15, 19–21 և 
ուշադրություն դարձրեք 
լրացուցիչ արտահայ-
տություններին, որոնք 
ընդգծում են Տիրոջ 
հետևողականությունը 
Իր մարգարեների 
խոսքերն իրագործելիս: 
Դուք կարող եք ընդգծել 
այս արտահայտու-
թյունները ձեր սուրբ 
գրություններում: Եթե 
կարդաք 3 Նեփի 1.14, 
այն կօգնի հասկա-
նալ, որ այն Էակը, ով 
խոսում էր, կատարում 
էր երկու դեր, և խոսում 
էր երկու տեսանկյու-
նից. որպես Եհովա (ով 
Հայրն է աստվածային 
իշխանության լիազոր-
մամբ) և որպես Հիսուս 
Քրիստոս` Աստծո 
շուտով մահկանացու դարձող Որդի:

Մի անգամ Բրիգամ Յանգը 
հարցրել է. «Դուք կարդո՞ւմ 
եք սուրբ գրությունները . . . 
կարծես լինեք այն մարդ-
կանց փոխարեն, ովքեր 
գրել են դրանք: . . . Դա 
ձեր արտոնությունն է անել 
այդպես, որ դուք իրազեկ 
լինեք հոգու և Աստծո գրա-
վոր խոսքի նշանակության 
մասին այնպես, ինչպես 
տեղյակ եք ձեր ամենօրյա 
զբոսանքի ու զրույցների 
մասին» (Teachings of 
Presidents of the Church: 
Brigham Young [1997], 119):

Ձեզ դրեք նրանց 
փոխարեն, ովքեր 
գրել են սուրբ 
գրությունները
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Որպեսզի տեսնեք, թե ինչպես էին Փրկչի ծննդի 
մասին մարգարեություններն իրականանում, 
գրեք Սամուել Լամանացու մարգարեությունները 
հետևյալ սխեմայի ձախ սյունակում: Այնուհետև 
3 Նեփի 1-ի հատվածը և դրա իրականացման մա-
սին համառոտ նկարագրությունը գրեք սխեմայի 
աջ սյունակում: 

Սամուել Լամանացու մարգարեու-
թյունները

Իրականացում

1-ին մարգարեությունը  
(Հելաման 14.3–4):

3 Նեփի 1:

2-րդ մարգարեություն  
(Հելաման 14.5):

3 Նեփի 1

3-րդ մարգարեություն  
(Հելաման 14.6):

3 Նեփի 1:

4-րդ մարգարեություն  
(Հելաման 14.7):

3 Նեփի 1:

Երբ կարդաք 3 Նեփի 1.16–18-ը, ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչպես արձագանքեցին ամբարիշտ-
ները, երբ նշանները հայտնվեցին: Դուք կարող 
եք ընդգծել նրանց արձագանքներից մի քանիսը: 
3 Նեփի 1.18-ում մենք սովորում ենք, որ որոշ 
մարդիկ «սկսեցին վախենալ, իրենց անօրինության 
պատճառով, և իրենց անհավատության»: Խորհեք 
հետևյալ հարցի մասին. ինչպե՞ս են մեղքն ու ան-
հավատությունը տանում դեպի վախը:

Կարդացեք 3 Նեփի 1.22–23 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ էր փորձում անել դևը Տիրոջ ծննդյան 
մասին նշանները տրվելուց հետո: Ավարտեք հե-
տևյալ արտահայտությունը` արտահայտելով այն 
սկզբունքը, որը դուք տեսնում եք 22-րդ հատվածում. 
երբ մենք կանգնում ենք Սատանայի ստերի 
առջև, մենք կարող ենք ընտրել   
 .

Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. Էդգլին, ով ծառայում 
էր Նախագահող Եպիսկոպոսությունում, խոր-
հուրդ տվեց, թե ինչպես կարող ենք արձագան-
քել մեր սեփական հավատքի փորձությունների 
ժամանակ: Ընդգծեք նրա այն խոսքերը կամ 

արտահայտությունները, որոնք խրախուսում են 
ձեզ ընտրել հավատալ` անկախ այն կասկածների, 
որոնցով Սատանան կարող է գայթակղել ձեզ.

«Ներկայիս աշխարհում մեր հանդի-
պած հակասությունների ու դժվարու-
թյունների պատճառով, ես 
կցանկանայի առաջարկել մեկ ընտրու-
թյուն` խաղաղության ու պաշտպանու-
թյան ընտրություն, որը հարմար է 

բոլորի համար: Այդ ընտրությունը հավատքն է: 
Իմացեք, որ հավատքն անվճար նվեր չէ, որը 
տրվում է առանց մտածողության, ցանկության կամ 
ջանքի: . . . Փրկիչն ասել է. «Ինձ մօտ եկէք» (Մատ-
թէոս 11.28) և «Դուռը թակեցէք և [կտրուի] ձեզ» 
(Մատթէոս 7.7): Սրանք գործողություն ցույց տվող 
բայեր են` եկեք, թակեք: Դրանք ընտրություններ 
են: Այսպիսով ես ասում եմ` ընտրեք հավատքը: 
Ընտրեք հավատքը կասկածի փոխարեն, ընտրեք 
հավատքը վախի փոխարեն, ընտրեք հավատքը 
չիմացածի ու չտեսածի փոխարեն, ընտրեք հա-
վատքը վատատեսության փոխարեն: . . . 

. . . Երբ տրամաբանությունը, բանականությունը 
կամ անհատական ինտելեկտը հակադրության 
մեջ են մտնում սրբազան ուսմունքների և վարդա-
պետության հետ, կամ երբ հակադրություն առա-
ջացնող ուղերձները գրոհում են ձեր հավատքի 
դեմ . . . ընտրեք [հավատքի] սերմը անհավատու-
թյամբ դուրս չնետել ձեր սրտից: Հիշեք, նախքան 
մեր հավատքի փորձությունը մենք վկայություն 
չենք ստանում (տես Եթեր 12.6)” (“Faith—the Choice 
Is Yours,” Ensign or Liahona, Nov. 2010, 31–33):

 2. Ինչպիսի՞ ստեր և խաբեություններ է այսօր դևն 
առաջ քաշում, որպեսզի փորձի կարծրացնել մարդ-

կանց սրտերը ճշմարտության դեմ: Սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչ կարող եք անել, 
որպեսզի պահպանեք ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս և 
Նրա վերականգնված ավետարանը, նույնիսկ երբ դևը փոր-
ձում է ձեր մեջ կասկած առաջացնել ձեր հավատքի մասին: 

Կարդացեք 3 Նեփի 1.24–25 և բացահայտեք ևս 
մեկ դժվարություն, որի առջև կանգնել էին որոշ 
հավատացյալներ: Խորհեք, թե ինչ կարող եք սովո-
րել այս մարդկանց արձագանքներից, երբ նրանք 
իմացան, որ սխալվել են: 

3 Նեփի 1.27–30
Նեփիացի պառակտիչները և որոշ Լամանացի 
երիտասարդներ միանում են Գադիանթոնի 
ավազակախմբին
Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան նշանները տրվելուց մի 
քանի տարի անց որոշ պառակտիչ Նեփիացիներ 
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սկսեցին ազդեցություն ունենալ հավատարիմ-
ների` ավետարանում ամուր լինելու կարողության 
վրա: Ինչպե՞ս կարող եք ամուր լինել ավետարա-
նում, նույնիսկ մեր օրերում Եկեղեցու դեմ ուղղված 
հարձակումների պայմանում: Կարդացեք3 Նեփի 
1.27–30 և հետևեք, արդյոք Լամանացիների «աճող 
սերունդն» ուներ դրական, թե բացասական ազդե-
ցություն ուրիշների հավատքի վրա:

Ուշադրություն դարձրեք, որ շատ Լամանացի երի-
տասարդներ «դարձել էին ինքնուրույն» (3 Նեփի 1.29) 
և հեռացան ավետարանից: Քույր Քեթլին Հ. Հյուջը, 
ով ծառայում էր Սփոփող Միության գերագույն 
նախագահությունում, առաջարկեց «դարձել էին ինք-
նուրույն» արտահայտության նշանակությունը. «[Սա] 
ինձ հուշում է, որ նրանք առաջին հերթին հույսները 
դրել էին իրենց վրա և տարվել էին իրենց ցանկու-
թյուններով, ինչից մարգարեները զգուշացրել էին 
խուսափել: Նրանք տեղի էին տվել Սատանայի գայ-
թակղություններին ու հրապուրանքներին» (“Grow 
Up unto the Lord,” Ensign, Feb. 2010, 18):

Դուք կարող եք գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր 
սուրբ գրություններում` 3 Նեփի 1.29–30-ի կողքին 
կամ սուրբ գրությունների ձեր օրագրում. եթե 
մենք տեղի տանք գայթակղությանը, մեր 
օրինակը կարող է ունենալ բացասական 
ազդեցություն ուրիշների հավատքի և արդա-
րակեցության վրա: 

 3. Որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է այս սկզբունքը 
ձեզ վերաբերում, սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 

 ա. Ե՞րբ եք ականատես եղել վերևում նշված սկզբունքի օրի-
նակին: Ինչպե՞ս կարող եք մնալ հավատարիմ, նույնիսկ երբ 
ձեզ շրջապատող մարդիկ չեն ընտրում հավատարիմ մնալ:

 բ. Մինչ կարևոր է իմանալ, որ մեր օրինակը կարող է ունե-
նալ բացասական ազդեցություն ուրիշների վրա, կարևոր է 
նաև հիշել, որ մեր օրինակը կարող է օգնել ինչ-որ մեկին ամ-
րանալ: Երբ եք նկատել, որ «աճող սերունդը» կամ Եկեղեցու 
երիտասարդությունն այսօր ունի դրական ազդեցություն ու-
րիշների հավատքի վրա:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում կազմեք որոշ եղանակների մի ցուցակ, որի 

միջոցով դուք կարող եք ձեր սեփական ընտանիքի անդամ-
ների, ձեր ծխի կամ ճյուղի, ձեր ընկերների հավատքի վրա ու-
նենալ դրական ազդեցություն: Ձեր ցուցակից ընտրեք երկու 
միտք և գրեք, թե հատկապես ինչ եք անելու, որպեսզի իրա-
կանացնեք այն: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 1 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 24. ՕՐ 2

3 Նեփի 2.5
Նախաբան

Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան նշանները տեսնելուց 
հետո մարդիկ շուտով սկսեցին մոռանալ իրենց 
ստացած վկայությունները և կարծրացրեցին 
իրենց սրտերը: Շատ Նեփիացիներ ու Լամանա-
ցիներ չընդունեցին հետագա նշաններն ու հրաշք-
ները և աճեցին ամբարշտության մեջ: Արդյունքում 
Գադիանթոնի ավազակներն ուժեղանում էին ու 
սպառնում էին կործանել Նեփիացիներին: Նե-
փիացիների գլխավոր դատավորը` Լաքոնիուսը, 
հավաքեց բոլոր արդար Նեփիացիներին ու Լամա-
նացիներին և կոչ արեց ժողովրդին ապաշխարել 
ու պատրաստվել պայքարի: Իրենց միասնակա-
նության և Տիրոջ նկատմամբ հավատքի շնորհիվ 
նրանք հաղթեցին իրենց թշնամիներին: Իրենց 
փրկելուց հետո արդար Նեփիացիներն ու Լամա-
նացիները ճանաչեցին Աստծո զորությունն իրենց 
պահպանման մեջ:

3 Նեփի 2
Արդար Նեփիացիներն ու Լամանացիները միավորվում 
են, որպեսզի պաշտպանեն իրենք իրենց Գադիանթոնի 
ավազակներից
Մտածեք մի քանի նշանակալից հոգևոր փորձա-
ռությունների մասին, որ ունեցել եք ձեր կյանքում: 
(Հիշեք, որ հոգևոր փորձառությունները չպետք է 
լինեն դրամատիկ կամ արտասովոր, որպեսզի լի-
նեն իմաստալից): Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ է կարևոր 
հիշել այս հոգևոր փորձառությունները:

Կարդացեք 3 Նեփի 2.1–3՝ ուշադրություն դարձ-
նելով, թե ինչ տեղի ունեցավ մարդկանց միջև, 
երբ նրանք սկսեցին մոռանալ Փրկչի ծննդյանը 
վերաբերող նշանները: Ի՞նչ կարող եք սովորել 
այս պատմությունից հոգևոր փորձառությունները 
մոռանալու վտանգի մասին:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այն 
ամենից, թե ինչ տեղի ունեցավ Նեփիացիների 
հետ, այն է, որ եթե մենք մոռանանք նախկին 
հոգևոր փորձառությունները, մենք կդառ-
նանք ավելի խոցելի Սատանայի գայթակղու-
թյունների ու խաբեությունների նկատմամբ: 
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Դուք կարող եք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրություններում` 3 Նեփի 2.1–3-ի կողքին: Երբ 
անեք, մտածեք, թե ինչու հոգևոր փորձառություն-
ների մասին մոռանալը կարող է մեզ ավելի խոցելի 
դարձնել Սատանայի կողմից: 

Խորհեք, թե ինչ կարող եք անել, որը ձեզ կօգնի 
ճանաչել ու հիշել հոգևոր փորձառությունները: 
Թվարկեք մի քանի միտք, որոնք, ձեր կարծիքով, 
օգտակար կլինեն.   
 

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ. 
Այրինգը պատմել է, թե ինչպես է իր հոգևոր փոր-
ձառությունների մասին օրագրում գրանցելն օգնել 
իրեն: Երբ կարդաք նրա փորձառությունների մա-
սին, ընդգծեք որոշ օրհնություններ, որոնք կարող 
են գալ հոգևոր փորձառությունները գրանցելուց.

«Մի քանի տարի ես ամեն օր մի քանի 
տող գրում էի: Ես ոչ մի օր բաց չեմ 
թողել, անկախ նրանից, թե որքան 
հոգնած եմ եղել կամ որքան վաղ 
պետք է արթնանայի հաջորդ օրը: 
Նախքան գրելը ես մտածում էի` 

«Արդյո՞ք տեսել եմ Աստծո ձեռքը մեկնված դիպչե-
լու մեզ կամ մեր երեխաներին կամ մեր ընտանի-
քին այսօր»: Շարունակելով դա, ինչ-որ բան սկսեց 
պատահել: Երբ ետ էի նայում այդ օրվան, տեսնում 
էի, թե ինչ էր Աստված արել մեզանից որևէ մեկի 
համար, ինչը չէի նկատել օրվա զբաղված պահե-
րին: Երբ դա պատահեց, իսկ դա հաճախ էր 
պատահում, ես հասկացա, որ հիշել փորձելը թույլ 
է տվել Աստծուն ցույց տալ ինձ այն, ինչ Նա արել է:

Իմ սիրտը լցվեց գոհունակությամբ: Վկայությունն 
ամրացավ: Ես ավելի քան երբևէ վստահ էի, որ մեր 
Երկնային Հայրը լսում և պատասխանում է մեր 
աղոթքներին: Ես ավելի մեծ երախտագիտություն 
էի զգում սրտի փափկեցման ու մաքրման համար, 
որը գալիս էր մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Քա-
վության շնորհիվ: Եվ ես ավելի վստահ դարձա, 
որ Սուրբ Հոգին կարող է հիշեցնել մեզ ամեն 
ինչ` նույնիսկ այն բաները, որ չենք նկատել կամ 
ուշադրություն չենք դարձրել, երբ դրանք տեղի են 
ունեցել» («Օ~, հիշիր, հիշիր», Ensign կամ Լիահոնա, 
նոյեմբեր 2007, 66–67):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք, թե ինչպես է հոգևոր փորձա-

ռությունները հիշելն օգնել ձեզ մնալ հավատարիմ` չնայած 
Սատանայի` ձեզ գայթակղելու կամ մոլորեցնելու փորձերին: 
(Սա կարող է ներառել հոգևոր փորձառությունները հիշելը` 
գրանցելով դրանք օրագրում):

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 2.4–19-ում` շատ 
Նեփիացիներ շարունակում էին ամբարշտություն 
անել, իսկ Գադիանթոնի ավազակներն աճում էին 
թվով և ուժով: Նրանց ագրեսիան ավելի սաստկա-
ցավ` հասցնելով նրան, որ դարձի եկած Լամանա-
ցիներն իրենց ուժերը միավորեցին Նեփիացիների 
հետ, որպեսզի պայքարեն նրանց դեմ: Չնայած 
նրանք Գադիանթոնի ավազակներին իրենց երկ-
րից դուրս մղելիս որոշ հաջողություններ ունեցան, 
Նեփիացիներն ու Լամանացիները դեռ վտանգա-
վոր իրավիճակում էին Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան 
նշանները տրվելուց 15 տարի անց:

3 Նեփի 3.1–10
Գադիանթոնի ավազակների առաջնորդը պահանջում է, 
որ Նեփիացիներն ու Լամանացիներն անձնատուր լինեն
3 Նեփի 3.1–10 –ում մենք տեսնում ենք մի օրինակ, 
թե ինչպես է երբեմն դևը գործում ուրիշների մի-
ջոցով, որպեսզի փորձի թուլացնել մեր հավատքը 
և մեզ մոլորեցնի: Գեդդիանին` Գադիանթոնի 
ավազակների առաջնորդը, մի նամակ գրեց Լա-
քոնիուսին` Նեփիացի և Լամանացի միավորված 
ժողովրդի գլխավոր դատավորին և կառավարչին, 
որպեսզի համոզեր նրան անձնատուր լինել Գա-
դիանթոնի ավազակներին: Կարդացեք 3 Նեփի 
3.2–10` ուշադրություն դարձնելով այն բառերին ու 
արտահայտություններին, որոնք ցույց են տալիս 
այն գործալակերպը, որը Գադիանթոնը կիրառեց 
Լաքոնիուսի հավատքը թուլացնելու և նրան մոլո-
րեցնելու համար: Դուք կարող եք ընդգծել այդ բա-
ռերն ու արտահայտությունները, երբ գտնեք դրանք: 

Այս հատվածներն ուսուցանում են, որ Սատանան 
ու իր հետևորդները հաճախ շողոքորթում 
են, տալիս են կեղծ խոստումներ ու սպառ-
նալիքներ, որպեսզի մոլորեցնեն մարդկանց: 
Կարևոր է հասկանալ, որ Սատանայի գործելա-
կերպը հաճախ լինում է ավելի նուրբ, և նա կարող 
է օգտագործել մեր ընկերներին և մարդկանց, ում 
մենք սիրում ենք, քան մեր ակնհայտ թշնամինե-
րին, որպեսզի գայթակղի մեզ: Այնուամենայնիվ, 
Գեդդիանիի շարժառիթների ու մարտավարության 
և Սատանայի` մարդկանց մոլորեցնելու ներկայիս 
գործելակերպի միջև նմանություններ կան: 

 2. Ընտրեք Գեդդիանիի գործելակերպերից մեկը և 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում բացատրեք, թե ինչպես է դևն այսօր կիրառում նման 
գործելակերպ երիտասարդների նկատմամբ: Նաև գրեք, թե 
ինչպես կարող եք դիմակայել այդ գործելակերպին:
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3 Նեփի 3.11–4.33
Լաքոնիուսի մարդիկ պատրաստվում են պաշտպանել 
իրենց, և նրանք պարտության են մատնում 
Գադիանթոնի ավազակներին

Լաքոնիուսն ապշած էր Գեդդիանիի նամակից և 
որոշեց պատրաստել իր ժողովրդին մոտալուտ 
հարձակման համար: Կարդացեք սուրբ գրություն-
ների հետևյալ հատվածները և նշեք առնվազը չորս 
եղանակ, որոնց միջոցով Լաքոնիուսը նախապատ-
րաստում էր իր ժողովրդին հոգեպես և ֆիզիկա-
պես Գադիանթոնի ավազակների հարձակմանը 
դիմակայելու համար: (Հուշում. այս հատվածներն 
ուսումնասիրելիս ուշադիր եղեք, որպեսզի զանա-
զանեք Գիդդիանիին` Գադիանթոնի ավազակների 
առաջնորդին, և Գեդգեդոնիին` մեծ մարգարեին և 
Նեփիացիների բարձրագույն հրամանատարին):

• 3 Նեփի 3.12

• 3 Նեփի 3.13–14

• 3 Նեփի 3.15

• 3 Նեփի 3.17–19

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում մի դատարկ էջի վրա մեջտեղից գիծ ան-

կացրեք: Մի կողմի վերևի մասում գրեք Լաքոնիուսի նախա-
պատրաստությունները արտահայտությունը, իսկ հակառակ 
կողմի վերևի մասում գրեք Ժամանակակից համանմանու-
թյուններ արտահայտությունը: «Լաքոնիուսի նախապատրաս-
տությունները» վերնագրի տակ գրեք կամ նկարեք ձեր 
բացահայտած այն չորս եղանակները, որոնց միջոցով Լաքո-
նիուսն ու Նեփիացիները նախապատրաստվում էին դիմակա-
յել հարձակմանը: «Ժամանակակից համանմանություններ» 
վերնագրի տակ գրեք կամ նկարեք ժամանակակից համան-
մանությունների մի քանի օրինակ նման այն ամենին, թե ինչ 
արեց Լաքոնիուսը ժողովրդին նախապատրաստելու համար: 
Այս համանմանությունները պետք է մարմնավորեն այն հո-
գևոր և ֆիզիկական նախապատրաստվածությունները, որոնք 
մեզ խորհուրդ է տրվել անել վերջին օրերում: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից երկու-

սին կամ ավելիին, որը ձեզ կօգնի մտածել, թե ինչպես կարող 
եք կիրառել այն, ինչ սովորեցիք.

 ա. Ինչպե՞ս կարող եք ամրացնել ձեր տունը թշնամու հար-
ձակումների դեմ: 

 բ. Ինչպե՞ս է ընտանիքներով, ճյուղերով կամ ծխերով միա-
սին հավաքվելն ապահովում պաշտպանություն մեզ համար:

 գ. Ինչո՞ւ է ամենօրյա սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը 
հանդիսանում կարևոր եղանակ ձեզ ամրացնելու համար:

 դ. Ե՞րբ է աղոթքն օգնել ձեզ ձեռք բերել հոգևոր ուժ դժբախ-
տության կամ վտանգի ժամանակ:

 ե. Ինչպե՞ս կարող է ապաշխարությունը լինել ապագայի 
համար նախապատրաստվելու մի ձև:

 զ. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ մարգարեության ու հայտնության 
հոգին ունեցողներին հետևելը հատկապես կարևոր է այսօր: 

Որպեսզի տեսնեք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ 
Գադիանթոնի ավազակները հարձակվեցին Լա-
քոնիուսի և իր ժողովրդի վրա, կարդացեք 3 Նեփի 
4.7–12: Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ 
երբ մենք ինքներս մեզ նախապատրաստում 
ենք հոգեպես ու ֆիզիկապես, Տիրոջ զորու-
թյան միջոցով մենք կարողանում ենք հաղ-
թահարել դժվարությունները:

Լաքոնիուսն ու իր ժողովուրդը կարողացան պար-
տության մատնել Գադիանթոնի ավազակներին և 
կործանել ավազակների առաջնորդներին: Նրանք 
հաղթեցին շնորհիվ իրենց ընտրած առաջնորդ-
ների (տես 3 Նեփի 3.19; 4.17), իրենց հնազանդու-
թյան (տես 3 Նեփի 3.21; 4.18) և Աստծո նկատմամբ 
իրենց վստահության (տես 3 Նեփի 4.30–31): Կար-
դացեք 3 Նեփի 4.30–33, և ուշադրություն դարձրեք, 
թե մարդիկ ինչպես արձագանքեցին Գադիանթոնի 
ավազակների նկատմամբ իրենց հաղթանակից 
հետո: Մարդիկ ի՞նչն ընդունեցին որպես պատճառ 
Գադիանթոնի ավազակներից ազատագրվելու 
համար: Մեկ սկզբունք, որ այս հատվածները ցույց 
են տալիս, հետևյալն է. Աստծո բարությունն ու 
ողորմածությունը ճանաչելը դժվարին իրա-
վիճակից մեզ դուրս բերելիս օգնում է մեզ 
մնալ խոնարհ: 

3 Նեփի 5
Խաղաղությունը վերականգնվում է մարդկանց 
մեջ; Մորմոնը բացատրում է հիշատակարանների 
կրճատման մասին
Խորհեք, թե ինչպես է անձնական հոգևոր փոր-
ձառությունն ազդել ձեր հավատքի, ցանկություն-
ների կամ ձեր վարքի վրա, որը դուք դրսևորել 
եք այդ հոգևոր փորձառությունից հետո: Կար-
դացեք 3 Նեփի 5.3–4, և տեսեք, թե ինչ արեցին 
Նեփիացիները Տիրոջից ստացած օգնության և 
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օրհնությունների արդյունքում: Ուշադրություն դար-
ձրեք, որ մարդկանց արձագանքման եղանակնե-
րից մեկը ուրիշներին ավետարանը քարոզելն էր:

3 Նեփի 5.14–26-ում Մորմոնը բացատրում է, թե 
ինչու էր գրում իր համառոտագրված հիշատակա-
րանը: Կարդացեք 3 Նեփի 5.12–13 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե Մորմոնն ինչ ասաց Նեփիի թիթեղնե-
րից իր հիշատակարանը գրելու պատասխանատ-
վության մասին: 

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ որ-
պես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, մենք 
պատասխանատվություն ունենք ուրիշներին 
հավերժական կյանքի ուղին ուսուցանելու 
համար: Այն ամենի դիմաց, ինչ Տերը անում է մեզ 
համար, մեր երախտագիտությունը Նրան ցույց տա-
լու ամենակարևոր եղանակներից մեկը ուրիշներին 
օգնելն է, որպեսզի գան դեպի Նա և ստանան այն 
օրհնությունները, որ Նա ունի նրանց համար: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի քանի եղանակ, որոնց միջոցով, որ-

պես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ, կարող եք ուսուցանել ուրիշ-
ներին հավերժական կյանքի ուղին: Նաև մտածեք որոշ 
իրավիճակների մասին, երբ դուք կկարողանաք ուսուցանել 
սա ուրիշներին:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 2–5 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 24. ՕՐ 3

3 Նեփի 6–10
Նախաբան

Գադիանթոնի ավազակներից իրենց զարմանալի 
ազատագրումից հետո Նեփիացիներն ու Լամա-
նացիները երեք տարի վայելեցին խաղաղությունը: 
Այնուհետև հպարտությունը, դասակարգային 
տարբերությունները և հետապնդումները գլուխ 
բարձրացրեցին ու հանգեցրեցին մեծ ամբարշտու-
թյան ու Նեփիացիների կառավարության վերջնա-
կան տապալման: Երուսաղեմում Հիսուս Քրիստոսի 
մահվան նշաններն ընդգրկում էին մեծ ավե-
րումներ, որոնք ավերեցին Նեփիացիների շատ 
քաղաքներ` սպանելով ամբարիշտ բնակիչներին: 
Երեք օր երկիրը ծածկված էր խավարով: Խավարի 
մեջ Փրկչի ձայնը մարդկանց հրավիրում էր վերա-
դառնալ Իր մոտ: Երբ խավարը ցրվեց, մարդկանց 
սուգը վերածվեց ուրախության և Հիսուս Քրիստո-
սին գովաբանման: 

3 Նեփի 6–7
Նեփիացիները դառնում են հպարտ, Եկեղեցին 
մասնատվում է, գաղտնի խմբակցությունները 
կործանում են կառավարությունը և մարդիկ 
բաժանվում են ցեղերի
Խորհեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 
դուք ստիպված եք եղել որոշում ընդունել արդյոք 
հետևելու եք մարգարեին, թե ոչ: Ինչպես հիշա-
տակված է 3 Նեփի 6–7-ում, որոշ Նեփիացիներ 
ապրեցին մարգարեներին մերժելու ողբերգական 
արդյունքները, մինչ ուրիշները ճաշակեցին այն 
օրհնությունները, որոնք գալիս են ապաշխարու-
թյունից և Տիրոջ ընտրյալ ծառաներին լսելուց: 

Ինչպես կարդում եք 3 Նեփի 5-ում, Նեփիացիներն 
ապաշխարեցին և ջանասիրաբար ծառայեցին 
Աստծուն ու աստվածային զորությամբ ազատվե-
ցին Գադիանթոնի ավազակներից: Նեփիացիներն 
այնուհետև բարգավաճեցին կարճ ժամանակով: 
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Այնուամենայնիվ, հպարտությունն արագ ներս 
մտավ շատերի սրտերը, որը Եկեղեցու ներսում 
հանգեցրեց մասնատումների: Առաջ ուղարկվեցին 
Մարգարեներ, որպեսզի քարոզեն մարդկանց 
ամբարշտության դեմ, բայց դատավորները գաղտ-
նիաբար բռնեցին նրանց ու մահվան դատապար-
տեցին (տես 3 Նեփի 6.4–23): Մոտ վեց տարվա 
ընթացքում մարդիկ «անձնատուր էին եղել Սա-
տանայի իշխանությանը» (3 Նեփի 7.5) և դարձել 
էին այնքան ամբարիշտ, որ պայքարում էին ողջ 
արդարության դեմ: Գաղտնի խմբակցությունները 
կործանեցին երկրի կառավարությունը և պատճառ 
հանդիսացան, որ մարդիկ բաժանվեն ցեղերի:

Անկախ մարդկանց ամբարշտությունից, Նեփին շա-
րունակում էր վկայել նրանց մեղքերի դեմ և ապաշ-
խարության կոչ անել նրանց (տես 3 Նեփի 7.15–20): 
Կարդացեք 3 Նեփի 7.21–22 և ընդգծեք մի քանի 
օրինակ, թե ինչպես էին մարդիկ օրհնվում Նեփիին 
հետևելով: Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, 
որ եթե մենք ապաշխարում և հետևում ենք 
Տիրոջ ծառաներին, մենք վայելում ենք Սուրբ 
Հոգու ազդեցությունը մեր կյանքում:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ դուք 

ընտրել եք հետևել մարգարեի կամ քահանայության այլ առաջ-
նորդների խորհրդին: Ինչպե՞ս եք օրհնվել այդպես անելով:

3 Նեփի 8.1–18
Հիսուս Քրիստոսի մահվան նշանը տրվում է մեծ 
ավերածությունների միջոցով
Պատկերացրեք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալս-
տյան օրվա գալը: Ձեր կարծիքով ի՞նչ կզգայիք, 
երբ այդ ժամանակը գար: Նույն կերպ Նեփիա-
ցիները երկար ժամանակ սպասել են Հիսուս 
Քրիստոսի գալստյանը: Սամուել Լամանացին 
մարգարեացել էր այն նշանների մասին, որոնք 
հայտնվելու էին Հիսուս Քրիստոսի մահվան ժամա-
նակ (տես Հելաման 14.20–27): Կարդացեք 3 Նեփի 
8.3–4 և ուշադրություն դարձրեք այն տարբեր 
զգացմունքներին, որ որոշ Նեփիացիներ ունեին 
նշանների նկատմամբ:

Կարդացեք 3 Նեփի 8.5–7 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ տեղի ունեցավ Փրկչի ծննդյան նշանից 
34 տարի անց: Արագ կարդացեք 3 Նեփի 8.8–18` 
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ տեղի ունեցավ 
այն քաղաքների բնակիչների հետ, որոնք տուժել 
էին փոթորիկից և դրան ուղեկցող երկրաշարժե-
րից: Կարդացեք 3 Նեփի 10.11–12 և ընդգծեք, թե 
ովքեր կարողացան փրկվել այս ավերածությունից: 
Չնայած որ փրկվածները Նեփիացիների «առավել 
արդարակյաց մասն էր», նրանք ապաշխարելու և 
Հիսուս Քրիստոսի մոտ գալու կարիք ունեին:

 2. Օգտագործեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-
թյան ձեր օրագրի մի էջը, որպեսզի ստեղծեք լրագրա-

կան մի հոդված` զեկուցելով 3 Նեփի 8.5–18-ում տեղի ունեցած 
իրադարձությունների մասին: Ներառեք վերնագիր, մի նկար 
նկարեք և այնուհետև գրեք մի զեկույց կործանման մասին:

3 Նեփի 8.19–25
Խավարը ծածկում է երկիրը երեք օր
Խորհեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 
դուք եղել եք մի ամբողջովին մութ վայրում, ինչ-
պես օրինակ` քարանձավում կամ պատուհաններ 
չունեցող մի սենյակում, երբ ինչ-որ մեկը հանգց-
րել է լույսերը (կամ պատկերացրեք ինչպիսին 
կլիներ դա): Մթության մեջ լինելն ու տեսնել 
չկարողանալն ի՞նչպիսի զգացուղություն կտար: 
Կարդացեք 3 Նեփի 8.19–23 և տեսեք, թե ինչ եղավ 
փոթորիկների ու ավերածությունների դադարից 
հետո: (Դուք կարող եք ընդգծել ցանկացած բառ 
կամ արտահայտություն, որոնք ցույց են տալիս, թե 
որքան խիստ էր խավարը): 

:Կարդացեք 3 Նեփի 8.24–25` ուշադրություն դարձ-
նելով, թե ինչ ասացին Նեփիացիները, որը կկան-
խեր այդքան շատ մարդկանց մահն ու կործանումը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞վ են մեղքի հետևանքները նման խավարի մեջ լինելուն:

 բ. Ինչո՞վ է ապաշխարությունը նման մութ սենյակում լույսը 
միացնելուն:

3 Նեփի 9.1–14
Խավարի մեջ Հիսուս Քրիստոսի ձայնը հրավիրում է 
ավերածությունից փրկվածներին ապաշխարել և գալ 
Իր մոտ: 
Խավարի երեք օրվա ընթացքում Փրկչի ձայնը խոսեց 
նրանց հետ, ովքեր խնայվել էին: Կարդացեք 3 Նեփի 
9.1–2, 7 և ուշադրություն դարձրեք, թե համաձայն 
Փրկչի ինչու այս ավերածությունը տեղի ունեցավ 
մարդկանց մեջ: Այնուհետև կարդացեք 3 Նեփի 9.13–
14 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ ասաց Փրկիչը 
տառապանքի մեջ գտնվող մարդկանց մխիթարելու 
համար: Դուք կարող եք ընդգծել այս հատվածնեից 
որոշ մասեր, որոնք նշանակալից են ձեզ համար:

Յոթանասունից Երեց Ս. Սքոթ Գրոուն վկայել է, որ 
Փրկիչը մեզ բոլորիս հրավիրում է գալ Իր մոտ և 
ապաքինվել.

«Հիսուս Քրիստոսը մեր հոգիների Մեծ 
Բժիշկն է: Բացի աններելի մեղքից, 
չկա այնպիսի մեղք կամ մեղսագործու-
թյուն, ցավ կամ վիշտ, որը Նրա Քավու-
թյան բժշկող զորությունից դուրս է:
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Երբ մենք մեղք ենք գործում, Սատանան մեզ 
ասում է, որ մենք կորած ենք: Ի տարբերություն, 
մեր Քավիչը բոլորին` ներառյալ ձեզ և ինձ, 
փրկագնում է պարգևում, անկախ նրանից, թե ինչ 
սխալ ենք մենք գործել» («Քավության հրաշքը», 
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2011, 109):

3 Նեփի 9.13-ում Փրկչի հրավերքը` գալ դեպի Նա 
և ստանալ Իր բուժիչ զորությունը, վերաբերում է 
մեզանից յուրաքանչյուրին: Որպեսզի Փրկիչը մեզ 
բուժի, մենք պետք է ընդունենք Նրա հրավերքը և 
գանք դեպի Նա, ապաշխարենք մեր մեղքերից և 
դարձի գանք: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ձեր կյանքի ոլորտներից մեկի մասին, 

որի համար Փրկչի բուժիչ ուժը կարող էր օգտակար լինել: 
Ի՞նչ պետք է անեք, որպեսզի հրավիրեք Նրան բժշկել ձեզ: 

3 Նեփի 9.15–22
Փրկչի ձայնը հայտարարում է, որ Իր զոհաբերությամբ 
Մովսեսի օրենքը կատարվում է
Որպես Մովսեսի օրենքի մաս, որով Նեփիացիներն 
էին ապրում մինչև այդ պահը, Տերը պատվիրել էր 
Իր ժողովրդին կատարել կենդանու զոհաբերու-
թյուններ` ի նմանություն վերջին զոհաբերմանը, 
որը Նա վերջիվերջո կատարելու էր Իր Քավու-
թյամբ: Կիրառեք 3 Նեփի 9.17-ում գրված Փրկչի 
խոսքերը, որպեսզի ավարտեք հետևյալ նախա-
դասությունը. «Ինձանով է գալիս փրկագնումը, և 
ինձանում է   
 »:

Փրկիչը հայտարարել է, որ Մովսեսի օրենքի 
բոլոր արարողությունները, օրենքները, ծեսերն 
ու խորհրդանիշները, որոնք տրվել էին, որպեսզի 
մարդկանց ուղղեին դեպի Նա, կատարվել են այն 
ժամանակ, երբ Նա կատարեց Իր քավիչ զոհաբե-
րությունը: Կարդացեք 3 Նեփի 9.19 և պարզեք, թե 
համաձայն Փրկչի հայտարարման Նեփիացիներն 
էլ ինչ չպետք է առաջարկեին: Այնուհետև ուսում-
նասիրեք 3 Նեփի 9.20 և ընդգծեք, թե փոխարենը 
նրանք որպես զոհ ինչ պետք է մատուցեին: 

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում մատուցել 
«կոտրված սիրտ և փշրված հոգի»: Փշրված հոգին 
այն հոգին է, որը խոնարհ է, ուսանելի ու ապաշ-
խարող: Որպեսի խորացնեք ձեր հասկացողու-
թյունը այն մասին, թե ինչ է նշանակում ունենալ 
կոտրված սիրտ ու փշրված հոգի, կարդացեք 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ 
Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը և ընդգծեք 
այն բառերը, որոնք նա կիրառել է «կոտրված 
սիրտ» ու «փշրված հոգի» արտահայտությունները 
սահմանելու համար:

«Հին ժամանակներում, երբ մարդիկ 
ցանկանում էին երկրպագել Տիրոջը և 
փնտրել Նրա օրհնությունները, նրանք 
հաճախ նվեր էին բերում: . . . Երբ դուք 
փնտրեք դարձի գալու օրհնություն-
ները, դուք որպես նվեր կարող եք 

Տիրոջն առաջարկել ձեր կոտրված կամ ապաշ-
խարող սիրտն ու ձեր փշրված կամ հնազանդ 
հոգին: Իրականում, դուք եք նվերը` թե ով էք և ինչ 
եք դառնում:

«Կա՞ ինչ-որ բան ձեր մեջ կամ ձեր կյանքում, որն 
անմաքուր է կամ անարժան: Երբ դուք ազատվում 
եք դրանից, դա է ձեր նվերը Փրկչին: Կա՞ որևէ լավ 
սովորություն կամ որակ, որը բացակայում է ձեր 
կյանքում: Երբ դուք ընդունեք այն և դարձնեք այն 
ձեր բնավորության մի մասը, դուք Տիրոջը նվեր 
կմատուցեք» («Երբ դուք դարձի գաք», Ensign կամ 
Լիահոնա, մայիս 2004, 12):

Կարդացեք 3 Նեփի 9.21–22 և փնտրեք, թե ըստ 
Փրկչի ուսմունքի ում պետք է նմանվենք, որպեսզի 
մոտենանք Նրան:

 5. Մտածեք փոքր երեխաների մասին, ում ճանաչում 
եք: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 

օրագրում նկարագրեք փոքր երեխաների որակները, որոնք 
անհրաժեշտ են մեզ, որպեսզի մոտենանք Փրկչին: 

Լրացրեք հետևյալ սկզբունքը համապատասխան 
բառերով կամ արտահայտություններով, որոնք 
կտեսնեք 3 Նեփի 9.13–14, 20–22 -ում: Եթե մենք 
գանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը կոտրված 
սրտով և փշրված հոգով, Նա   
 . 
(Կան բազմաթիվ ճիշտ պատասխաններ):

 6. Որպեսզի կարողանաք կիրառել այս ճշմարտու-
թյունը, պատասխանեք հետևյալ հարցերին. 

 ա. Ինչպիսի՞ վերաբերմունքը կարող է կանխել ձեզ, որպեսզի 
Տիրոջը մատուցեք կոտրված սիրտ ու փշրված հոգի:
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 բ. Ինչպե՞ս է Տերն օրհնել ձեզ, երբ եկել եք դեպի Նա ապաշ-
խարող սրտով ու հնազանդ հոգով:

 գ. Ինչպե՞ս կարող եք ավելի լավ մատուցել Տիրոջը կոտր-
ված սիրտ ու փշրված հոգի: 

3 Նեփի 10
Տերը խոստանում է հավաքել Իր ժողովրդին այնպես, 
ինչպես հավն է հավաքում իր ճտերին

Փրկչի ձայնը լսելուց հետո մարդիկ այնքան 
ապշած էին, որ մի քանի ժամ երկրում լռություն էր 
տիրում: Այնուհետև ձայնը կրկին խոսեց մարդ-
կանց հետ (տես 3 Նեփի 10.1–3): Կարդացեք 
3 Նեփի 10.4–6 և պարզեք, թե ինչ ասաց Փրկիչը, 
որ Նա փորձում էր անել, որպեսզի պաշտպաներ 
ու սնուցեր մարդկանց: Ընդգծեք այն խոստումը, 
որը 6-րդ հատվածում Փրկիչը տվեց նրանց, ովքեր 
սրտի ողջ նվիրվածությամբ ապաշխարում են և 
գալիս են դեպի Նա: 

Փրկիչն օգտագործեց հավի` իր ճտերին վտանգից 
պաշտպանելու համար թևերի տակ հավաքելու 
փոխաբերությունը: Մտածեք, թե ինչով է Փրկիչը 
նմանվում հավին, որը փորձում է պաշտպանել իր 
ճտերին վտանգից: Ավելին, համաձայն 3 Նեփի 
10.4–6, ինչո՞ւ Իսրայելի ողջ տունը չէր հավաքվում:

Կարդացեք 3 Նեփի 10.8–10 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ մարդիկ լսեցին 
Փրկչի ձայնը: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 6–10 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 24. ՕՐ 4

3 Նեփի 11.1–17
Նախաբան

Մեծ ավերածությունից ու երեքօրյա խավարից 
հետո մոտ 2,500 տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներ 
հավաքվեցին Լիառատ երկրի տաճարի մոտ (տես 
3 Նեփի 17.25): Նրանք ձայն լսեցին, որը սկզբում 
նրանք չհասկացան: Երբ նրանք փորձեցին լսել, 
նրանք հասկացան, որ դա Երկնային Հոր ձայնն 
էր, որ ներկայացնում էր Իր Որդուն` Հիսուս Քրիս-
տոսին: Աշխարհի Փրկիչը հայտնվեց: Հիսուս Քրիս-
տոսը մարդկանց մեկ առ մեկ հրավիրեց, որպեսզի 
շոշափելով իր կողի վերքն ու իր ձեռքերի ու ոտքերի 
գամերի հետքերը անհատապես ականատես լինեն, 
որ Նա սպանվել է աշխարհի մեղքերի համար: 

3 Նեփի 11.1–7
Մարդիկ լսում են Հոր ձայնը` Իր Որդու հայտնվելը 
հայտարարելիս
Դուրս եկեք` ձեզ հետ վերցնելով ուսումնասիրու-
թյան այս ուղեցույցը և լսեք 60 վայրկյան: Գրի 
առեք այնքան ձայն, որքան կարող եք լսել այդ 
ընթացքում:   
  
 

Հիմա աստղ դրեք յուրաքանչյուր ձայնի կողքին, 
որը, ձեր կարծիքով, դժվար կլիներ ընկալել, կամ 
որը լսելու համար առանց ջանքեր գործադրելու 
չէիք լսի: Այնուհետև ներս եկեք: 

Հիսուս Քրիստոսի մահվանը հետևող մեծ ավե-
րածությունից ու խավարից կարճ ժամանակ անց 
մարդիկ հավաքվեցին Լիառատ քաղաքի տաճարի 
մոտ: Մինչ նրանք քննարկում էին տեղի ունեցածը, 
հրաշալի բան տեղի ունեցավ, որը նրանք սկզբում 
չէին կարողանում հասկանալ: Կարդացեք 3 Նեփի 
11.1–3 և ուշադրություն դարձրեք, թե մարդիկ ի՞նչն 
էին դժվարանում հասկանալ: Դուք կարող եք 
ընդգծել, թե ինչպես է նկարագրված Աստծո ձայնը, 
և այն ազդեցությունը, որ ձայնն ուներ նրանց վրա, 
ովքեր լսում էին այն:

Մի պահ մտածեք այն մասին, թե ինչպես են մարդ-
կանց լսած ձայնի առանձնահատկությունները 
նման այն հուշումներին, որոնք մենք ստանում 
ենք Սուրբ Հոգուց: 3 Նեփի 11.1–3հատվածներից 
ինչպիսի՞ ճշմարտություններ կարող եք սովորել 
այն մասին, թե ինչպես են Տերն ու Սուրբ Հոգին 
հաճախ խոսում մեզ հետ: Մեկ վարդապետություն, 
որ կարող ենք տեսնել այս հատվածում, հետևյալն 
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է. Սուրբ Հոգին հաճախ խոսում է մեզ հետ 
հանդարտ, մեղմ ձայնով, որը մենք զգում ենք 
մեր սրտում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ 
Բոյդ Ք. Փաքերը բացատրել է, թե ինչպես է Տիրոջ 
ձայնը Սուրբ Հոգու միջոցով գործում մեր մտքում ու 
սրտում. 

«Հավանաբար, միակ մեծագույն բանը, 
որ ես սովորեցի Մորմոնի Գիրքը 
կարդալով, այն էր, որ Հոգու ձայնը 
գալիս է ավելի շուտ որպես զգացում, 
քան հնչյուն: Դուք կսովորեք, ինչպես 
ես եմ սովորել «լսել» այդ ձայնին, որն 

ավելի շուտ զգացվում է, քան լսվում: . . .

Սուրբ Հոգու պարգևը . . . կառաջնորդի և կպաշտ-
պանի և նույնիսկ կուղղի ձեր գործողությունները: 
Դա հոգևոր ձայն է, որը գալիս է բանականության 
մեջ որպես միտք կամ զգացում, որը դրվում է ձեր 
սրտում» («Խորհուրդ երիտասարդությանը» Ensign 
կամ Լիահոնա, նոյ. 2011, 17–18):

 1. Խորհեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 
դուք զգացել եք, որ Տիրոջ ձայնը կամ Սուրբ Հոգու ազ-

դեցությունները մտել է ձեր միտք կամ սիրտ: Սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք ձեր 
փորձառության ու զգացողության մասին: 

Նեփիացիները երկու անգամ լսեցին ձայնը, բայց 
չհասկացան այն: Կարդացեք 3 Նեփի 11.4–7 և 
ուշադրություն դարձրեք, թե երրորդ անգամ Նե-
փիացիներն ինչ արեցին այլ կերպ, որպեսզի հաս-
կանային ձայնը: Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում 
այն, որ մարդիկ բացեցին «իրենց ականջները` 
[ձայնը] լսելու» համար (3 Նեփի 11.5):

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը տվել է հետևյալ 
խորհուրդը այն մասին, թե ինչ պետք է անենք, 
որպեսզի լսենք ու հասկանանք Տիրոջ ձայնը Սուրբ 
Հոգու միջոցով: Ընդգծեք այն բառերն ու արտա-
հայտությունները, որոնք օգնում են ձեզ իմանալ, 
թե ինչ պետք է անեք, ինչից խուսափեք, որպեսզի 
ավելի լավ լսեք Տիրոջ ձայնը Սուրբ Հոգու միջոցով: 

«Սուրբ Հոգին չի հրավիրում մեր ուշադրությունը 
բղավելով: Այն երբեք չի թափահարում մեզ ծանր 
ձեռքով: Սուրբ Հոգին շշնջում է: Այն մեզ փա-
ղաքշում է այնքան նրբորեն, որ մենք, իսկապես, 
եթե մտահոգված լինենք, ամենևին էլ չենք կարո-
ղանա զգալ այն: 

Երբեմն Սուրբ Հոգին մեզ բավականին ամուր կամ 
բավականին հաճախ կպնդի, որպեսզի ուշադրու-
թյուն դարձնենք. սակայն, ըստ իմ փորձառության, 
շատ անգամ, եթե մենք չհետևենք մեղմ զգացումին, 
եթե մենք չլսենք այդ զգացումներով, Սուրբ Հոգին 

ետ կքաշվի և կսպասի, մինչև որ մենք չփնտրենք 
ու չլսենք մեր ձևով ու մեր արտահայտմամբ» (“How 
Does the Spirit Speak to Us?” New Era, Feb. 2010, 3): 

Դուք կարող եք գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրություններում՝ 3 Նեփի 11.5–6-ի կողքին, և սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. 
երբ մենք սովորում ենք ինչպես լսել Տիրոջ 
ձայնը Սուրբ Հոգու միջոցով, մենք կարողա-
նում ենք հասկանալ այն ուղերձը, որը Նա 
տալիս է մեզ: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչն է օգնում ձեզ նախապատրաստել ձեր միտքն ու 
սիրտը, որպեսզի լսեք ու հասկանաք Տիրոջ ձայնը:

 բ. Ե՞րբ եք ընկալել Տիրոջ կողմից ուղարկված ուղերձը, որը 
հնարավոր է չնկատեիք, եթե չձգտեիք լսել այն:

 գ. Ե՞րբ եք ավելի քան մեկ անգամ հուշում ստացել Սուրբ Հո-
գուց, նախքան հասկացել կամ հետևել եք դրան: 

3 Նեփի 11.8–17
Հիսուս Քրիստոսը հայտնվում է և հրավիրում է 
մարդկանց մեկ առ մեկ մոտենալ ու շոշափել Իր վերքերը

Փորձեք մտովի պատկերացնել 3 Նեփի 11.8–10–ի 
իրադարձությունները, երբ կարդաք դրանք:
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 3. Երբ խորհեք, թե 
Մորմոնի Գրքի ժո-

ղովրդի համար ինչպես կլի-
ներ ականատես լինել 
հարություն առած Հիսուս 
Քրիստոսին տեսնելը, սուրբ 
գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում գրեք 
ինչպիսի մտքեր ու զգացո-
ղություններ կունենայիք, 
եթե այնտեղ լինեիք:

Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումից Երեց 
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը խո-
սել է Փրկչի` Նեփիա-
ցիներին հայտնվելու 
կարևորության մասին. 

«Այդ հայտնությունը 
և այդ հայտարարու-
թյունը հանդիսանում 
է Մորմոնի Գրքի ողջ 
պատմության առանց-
քային կետը, գերա-

գույն պահը: Դա այն դրսևորումն ու իրողությունն 

Սուրբ գրություններն ու-
սումնասիրելիս երբեմն 
օգտակար է փորձել պատ-
կերացնել այն, ինչ տեղի է 
ունենում, կամ պատկերաց-
նել, թե ինչպիսի զգացում-
ներ կունենայինք այնտեղ 
լինելով և այդ իրադարձու-
թյուններին ականատես 
լինելով: Ուսումնասիրման 
այս հմտությունը սուրբ գրու-
թյունների իրադարձություն-
ներն ու մարդկանց կարող 
է ավելի իրական դարձնել 
ձեզ համար և հնարավորու-
թյուն տալ ձեզ զգալ Սուրբ 
Հոգու ազդեցությունը:

Ձեր մտքում 
պատկերացրեք ինչ 
է տեղի ունենում

էր, որը նախորդ վեց հարյուր տարիների ընթաց-
քում տեղեկացրել և ոգեշնչել էր յուրաքանչյուր Նե-
փիացի մարգարեի, խոսք չկա իրենց Իսրայելացի 
և Հարեդացի նախահայրերի մասին, ովքեր ապրել 
են դրանից հազարավոր տարիներ առաջ:

Բոլորը խոսել են նրա մասին, երգել են նրա 
մասին, երազել են նրա մասին ու աղոթել են նրա 
հայտնության համար, բայց նա իսկապես այստեղ 
էր: Օրերից օրը: Աստված, ով յուրաքանչյուր մութ 
գիշերը դարձնում է լուսավոր ցերեկ, եկել է» (Christ 
and the New Covenant: The Messianic Message of the 
Book of Mormon [1997], 250–51):

Հիշեք, որ մնացած Նեփիացիներն ու Լամանացի-
ները վերջին ժամանակներում անցել էին սոսկալի 
կործանման ու երեքօրյա խավարի միջով: Կարդա-
ցեք 3 Նեփի 11.10–12, և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ էր ուզում Հիսուս Քրիստոսը, որ մարդիկ 
իմանային Իր մասին և այն մասին, թե ինչ է արել 
Իր մահկանացու ծառայության ընթացքում: Ձեր 
կարծիքով Փրկչի ո՞ր արտահայտությունը լսելը 
կմխիթարեր ձեզ, եթե այնտեղ լինեիք: Խորհեք, թե 
ինչու այդ արտահայտությունը ձեզ համար այդքան 
շատ բան կնշանակեր: Ձեր սուրբ գրություններում 
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դուք կարող եք ընդգծել այն արտահայտությունը, 
որն ամենաիմաստալին է ձեզ համար: 

Կարդացեք 3 Նեփի 11.13–15 և ընդգծեք, թե Հի-
սուս Քրիստոսը մարդկանց ինչ հրավիրեց անել, 
որպեսզի նրանք անհատապես ստանային այն 
գիտելիքը, որը Նա ուզում էր, որ նրանք ունենային 
Իր մասին: Հետևյալ հարցերի համար մտածեք 
պատասխաններ. համաձայն 3 Նեփի 11.14-ի` ի՞նչ 
էր Փրկիչն ուզում, որ մարդիկ իմանային այս փոր-
ձառությունից: Հաշվի առնելով, որ այդ ժամանակ 
այնտեղ ներկա էր մոտ 2,500 մարդ (տես 3 Նեփի 
17.25), որքա՞ն ժամանակ կպահանջեր դա: Ի՞նչ է 
սա ուսուցանում ձեզ Փրկչի մասին:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ էր Տերն ուզում, որ մարդիկ տեսնեին 
ու շոշափեին Իրեն «մեկ առ մեկ» (3 Նեփի 11.7):

 բ. Ինչպիսի՞ ազդեցություն կունենար ձեզ վրա այն վերքերը 
շոշափելը, որոնք Փրկիչը ստացել էր ձեր մեղքերը քավելիս:

Դուք կարող եք գրել հետևյալ ճշմարտությունը ձեր 
սուրբ գրություններում` 3 Նեփի 11.11–15-ի կողքին, 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում. Հիսուս Քրիստոսը հրավիրում է ինձ 
ստանալ անձնական վկայություն, որ Նա իմ 
Փրկիչն է:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով որքա՞ն է ձեր անձնական վկայությունն առ 
Փրկիչ ամուր: Ինչպե՞ս է այն աճել և ամրացել վերջին ժամա-
նակներում:

 բ. Ինչպիսի՞ փորձառություններն են առաջնորդել ձեզ ձեռք 
բերել Փրկչի մասին ձեր սեփական անձնական վկայությունը, 
կամ ի՞նչ կարող էիք անել ավելի ամուր վկայություն ստանա-
լու համար: 

 գ. Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, որ Փրկիչը տեղյակ է ձեր մա-
սին անհատապես:

Կարդացեք 3 Նեփի 11.16–17 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ արեցին մարդիկ Փրկչի հետ այս 
անձնական փորձառությունն ունենալուց հետո: 
Օգտակար է հասկանալ, որ «Ովսաննա»-ն գովա-
սանքի բացականչություն է առ Տերը: 

Ուշադիր ուսումնասիրեք 3 Նեփի 11.15և պարզեք, 
թե մարդիկ ինչ արեցին, երբ նրանք անհատապես 
զգացին Փրկչի վերքերը: Քանի որ դուք այնտեղ 
չէիք, որպեսզի անհատապես զգայիք Փրկչի 
վերքերը, ինչպես զգացին այն մարդիկ, ում մասին 
գրվել է 3 Նեփիում, ինչպես կարող եք իմանալ, 
որ Հիսուսը Քրիստոսն է: (Որոշ հնարավոր պա-
տասխանների համար տես Հովհաննես 20.30–31; 
Մորոնի 10.3–7; ՎևՈւ 46.13–14):

Որպեսզի ձեզ նմանեցնեք 3 Նեփի 11.15, լրացրեք 
հետևյալ արտահայտությունը. երբ ես ստանում 
եմ անձնական վկայություն Հիսուս Քրստոսի 
մասին, ես պատասխանատվություն ունեմ  
  
 .

Խորհեք եղանակների մասին, թե ինչպես Հիսուս 
Քրիստոսի մասին վկայություն ունեցող մարդը 
կարող է վկայել Նրա մասին:

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը վկայությունների 
մասին ուսուցանել է հետևյալը. «Հոգևոր բաները 
հարկադրաբար չեն լինում: Վկայությունը չի 
փաթաթվում ձեր վրա; այն աճում է: Վկայությունը 
վկայություն է, և այն պետք է հարգել` լինի այն 
փոքր, թե մեծ: Մենք բարձրանում ենք մեր վկայու-
թյան մեջ այնպես, ինչպես աճում ենք ֆիզիկապես 
և հազիվ ենք հասկանում, որ այն տեղի է ունենում, 
քանի որ այն աստիճանաբար աճելով է գալիս» 
(“How Does the Spirit Speak to Us?” 3):

 6. Եզրափակեք այս դասը` սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում գրելով ձեր վկայու-

թյունը Հիսուս Քրիստոսի մասին: Կարող եք ներառել այն, թե 
ինչ եք արել, որպեսզի ձեռք բերեք ձեր վկայությունը, կամ ինչ 
եք ծրագրում անել, որպեսզի ամրացնեք այն: Սուրբ Հոգու 
կողմից ոգեշնչվելու դեպքում այն կարդացեք ինչ-որ մեկի հա-
մար կամ հրավիրեք ինչ-որ մեկին կարդալ այն: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 11.1 17 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 25. ՕՐ 1

3 Նեփի 11.18–12.48
Նախաբան

Երբ մարդիկ, ովքեր Լիառատ երկրի տաճարի 
մոտ էին, անհատապես զգացին Հիսուս Քրիս-
տոսի կողի, ձեռքերի ու ոտքերի վերքերը, Փրկիչը 
մկրտելու զորություն տվեց Նեփիին ու ուրիշներին: 
Փրկիչը զգուշացրեց ժողովրդին խուսափել հա-
կառակությունից և խոստացավ, որ նրանք, ովքեր 
ապրում են ավետարանով, կժառանգեն Աստծո 
արքայությունը: Նա նաև ուսուցանեց նրանց ինչ-
պես ստանալ Իր ավետարանի օրհնությունները և 
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պատվիրեց նրանց լավ կերպով ներգործել ուրիշ-
ների վրա: Տերը հայտարարեց, որ Նա իրակա-
նացրել է Մովսեսի օրենքը, և Նա մարդկանց տվեց 
ավելի բարձր օրենք, որը նրանց կնախապատրաս-
տեր նմանվելու Իրեն ու մեր Երկնային Հորը: 

3 Նեփի 11.18-30
Հիսուս Քրիստոսը Նեփիին ու այլոց տալիս է մկրտելու 
զորություն և դատապարտում է հակառակությունը
Դուք հիշո՞ւմ եք ձեր մտքերն ու զգացմունքները, 
երբ պատրաստվում էիք ձեր մկրտությանը, կամ 
տեսե՞լ եք, թե ինչպես է ձեր ընկերը կամ ընտա-
նիքի անդամը պատրաստվում մկրտվել: Շատ 
մարդիկ ունեն նման հարցեր. «Ո՞վ կարող է մկրտել 
ինձ» և «Ինչպե՞ս է կատարվում մկրտության արա-
րողությունը»: Մտածեք, թե ինչպես կպատասխա-
նեիք այս հարցերին: 

Մինչ ուսումնասիրում էիք 3 Նեփի 11.1–17, դուք 
իմացաք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության մասին 
«Նեփիի [ժողովրդի մի մեծ բազմությանը] ի մի հա-
վաքված տաճարի շուրջբոլորը, որը Լիառատ երկ-
րում էր» (3 Նեփի 11.1): Այս մարդիկ շոշափեցին 
Նրա վերքերի հետքերը և դարձան Նրա Հարու-
թյան ու աստվածայնության անձնական վկաները: 
Այս փորձառությունից անմիջապես հետո Փրկիչն 
ուսուցանեց նրանց մկրտության մասին` ներա-
ռյալ այն մասին, թե ով կարող է մկրտել և ինչպես 
պետք է կատարել մկրտությունը:

Կարդացեք 3 Նեփի 11.18–22, 24–25 և գրեք պա-
տասխան այս հարցին. «Ո՞վ կարող է մկրտել ինձ»:  
  
 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 11-ում, նրանից, 
ինչ Փրկիչն ասում և անում էր, մենք սովորում 
ենք, որ մկրտությունը պետք է կատարվի մի 
անձնավության կողմից, ով ունի հատուկ 
իշխանություն: Ժամանակակից հայտնությունը 
պարզաբանում է, որ մկրտությունը կարող է միայն 
կատարվել մի անձնավորության կողմից, ով Ահա-
րոնյան Քահանայությունում կրում է քահանայի 
կոչում (տես ՎևՈւ 20.46), կամ նրա կողմից, ով 
ունի Մելքիսեդեկյան Քահանայություն (տես ՎևՈւ 
20.38–39; 107.10–11): Ի հավելում, նա պետք է գործի 
քահանայության ղեկավարի առաջնորդությամբ, 
ով կրում է արարողությունը լիազորելու անհրա-
ժեշտ բանալիները (ինչպես օրինակ` եպիսկոպոս, 
ճյուղի նախագահ, միսիայի նախագահ կամ Բար-
ձրագույն Իշխանություն):

Կարդացեք 3 Նեփի 11.23–27 և գրեք պատասխան 
հետևյալ հարցի համար`«Ինչպե՞ս է մկրտության 
արարողությունը կատարվում»:   
 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչու եք կարծում, որ մկրտու-

թյունը պետք է կատարվի Տիրոջ կողմից սահմանված 
կարգով: Ի՞նչ է տեղի ունենում, եթե մկրտության արարողու-
թյան բառերը ճիշտ չեն ասվում, կամ եթե մկրտվող անձնա-
վորությունն ամբողջովին չի ընկղմվում ջրի մեջ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերի շարան-

ներից մեկին կամ մի քանիսին.

 ա. Ի՞նչ եք հիշում մկրտության արարողության մասին և թե 
ինչու մկրտվեցիք: Ո՞վ մկրտեց ձեզ: Քա՞նի տարեկան էիք: Ինչ-
պիսի՞ զգացումներ ունեիք, երբ դուք մկրտվեցիք: Ի՞նչ է նշա-
նակում ձեզ համար մկրտվել հատուկ լիազորություն ունեցող 
մի անձնավորության կողմից և Տիրոջ սահմանած կարգով: 

 բ. Վերջերս ականատես եղե՞լ եք որևէ մեկի մկրտությանը: 
Ինչպիսի՞ զգացումներ ունեիք:

 գ. Եթե դուք ունենաք Ահարոնյան Քահանայության կոչում, 
ինչպիսի՞ զգացումներ կունենաք` իմանալով, որ դուք ունեք 
մկրտելու լիազորություն: Եթե ունեցել եք ինչ-որ մեկին 
մկրտելու հնարավորություն, ի՞նչ եք զգացել ու սովորել այդ 
փորձառության ժամանակ: 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 11.28–30-ում` Տերը 
խորհուրդ տվեց ժողովրդին չվիճել կամ չառարկել 
(վիճաբանել) միմյանց հետ մկրտության մասին 
կամ վարդապետության այլ կետերի մասին: Նա 
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ուսուցանեց, որ հակառակությունը դևից է և պետք 
է հեռացնել այն: 

3 Նեփի 11. 31–41
Հիսուս Քրիստոսը հայտարարում է Իր 
վարդապետությունը
Մտածեք որևէ բանի մասին, որ արել եք այսօր, 
որը հանգեցրել է դրական հետևանքի: Գրեք գոր-
ծողությունը և հետևանքը հետևյալ սխեմայի հա-
մապատասխան կողմերում: Այնուհետև մտածեք 
մի բանի մասին, որ արել եք այսօր, որը հանգեց-
րել է բացասական հետևանքի: 

Գործողության հարաբերությունը հետևանքի 
հետ երբեմն կոչվում է հունձ: Ժամանակակից 
հայտնությունը նկարագրում է այն այս կերպ. «Ինչ 
որ սերմանեք, այն էլ կհնձեք. հետևաբար, եթե 
դուք բարիք սերմանեք, բարիք էլ կհնձեք, որպես 
վարձք» (ՎևՈւ 6.33):

Կարդացեք 3 Նեփի 11.31 և պարզեք, թե ինչ ասաց 
Հիսուս Քրիստոսը, որ պատրաստվում էր հայտա-
րարել ժողովրդին: 

 3. Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 11.32–39-ում` 
 Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց Իր վարդապետությունը, 

«որը Հայրը տվել է [Իրեն]» (3 Նեփի 11.32): Արտագրեք հե-
տևյալ սխեման սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում: Կարդացեք սուրբ գրությունների յուրաքանչյուր 
քաղվածք և պարզեք գործողություններն ու հետևանքները, 
որոնք ուսուցանում էր Հիսուս Քրիստոսը Իր վարդապետու-
թյան վերաբերյալ: 

Գործողություններ Հետևանքներ

3 Նեփի 11. 
32-34

3 Նեփի 11. 
35-36

3 Նեփի 11. 
37-38

3 Նեփի 11. 
39-40

Ըստ ձեր սխեմայի, որո՞նք են Հիսուս Քրիստոսի 
ուսուցանած այն գլխավոր գործողությունները, որ 
Երկնային Հոր երեխաները պետք է անեն, որ-
պեսզի մտնեն երկնքի արքայություն:

Գործողություն Հետևանք

----------------------------------------------------------------------

Ինչպես տեսաք, 3 Նեփի 11.32-ն ասում է, որ Սուրբ 
Հոգին վկայում է Երկնային Հոր և Հիսուս 
Քրիստոսի մասին: Խորհեք, թե ամենավերջին 
անգամ երբ է Սուրբ Հոգին վկայել ձեզ Երկնային 
Հոր և Հիսուս Քրիստոսի իսկության ու սիրո մասին:

3 Նեփի 12.1-16
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է բազմությանը 
օրհնությունների մասին, որ մենք ստանում ենք 
ապրելով Նրա ավետարանով
Լրացրեք հետևյալ ճիշտ-սխալ տեստը` շրջանակի 
մեջ վերցնելով ստորև տրված պատասխանները.

Ճ Ս Երկնային Հայրն ուզում է, որ մենք կատա-
րյալ լինենք:

Ճ Ս Մենք պետք է կատարյալ լինենք այս կյան-
քում, որպեսզի մտնենք սելեստիալ արքա-
յություն:

Ճ Ս Մենք կարող ենք կատարյալ դառնալ:

Որպեսզի ստուգեք ձեր պատասխանները, սկզբում 
կարդացեք 3 Նեփի 12.48: (Սա սերտման սուրբ 
գրություն է: Դուք կարող եք ընդգծել այն այլ կերպ, 
որպեսզի հետո կարողանաք արագ գտնել):

Ինչպե՞ս է հնարավոր կատարյալ 
լինել: Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնն 
ասել է հետևյալը կատարյալ լինելու 
պատվիրանի մասին. «Մենք չպետք է 
վհատվենք, եթե կատարելագործվելու 

մեր անկեղծ ջանքերն այժմ այնքան լարված 
[դժվար] և անվերջ են թվում: Կատարելագործումն 
առկախ է: Այն կարող է գալ լիարժեք միայն 
Հարությունից հետո և միայն Տիրոջ միջոցով: Այն 
սպասում է բոլորին, ովքեր սիրում են նրան ու 
պահում են իր պատվիրանները» (“Perfection 
Pending,” Ensign, Nov. 1995, 88):

Խորհեք հետևյալ հարցի մասին. Ձեր կարծիքով 
ի՞նչ է նշանակում, որ կատարելագործումը կարող 
է գալ «միայն Տիրոջ միջոցով»:

Կրկին նայեք ճիշտ-սխալ տեստին, որը հենց նոր 
լրացրեցիք, և համաձայն այն ամենի, ինչ սովորե-
ցիք 3 Նեփի 12.48-ից ու Երեց Նելսոնի խոսքերից, 
փոխեք ձեր պատասխանները: 

3 Նեփի 12–14-ում Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները 
երբեմն անվանվում են «տաճարի քարոզ», քանի որ 
դրանք նման են Փրկչի հայտնի Լեռան Քարոզին 
և հաճախ մեծացնում են դրա մասին մեր հաս-
կացողությունը (տես Մատթէոս 5–7): Նախագահ 
Հարոլդ Բ. Լին ուսուցանել է. «Իր Լեռան Քարոզում 
Ուսուցիչը մեզ տվել է իր սեփական բնավորության 
մասին հայտնություն, որը կատարյալ էր, կամ, 
ինչպես կարելի է ասել, մի «ինքնակենսագրություն, 
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որի յուրաքանչյուր վանկը նա գրել է գործողու-
թյուններով» և, այսպես անելով, մեզ տվել է նախա-
գիծ մեր կյանքի համար» (Decisions for Successful 
Living [1973], 56): 3 Նեփի 12–14 ուսումնասիրելիս 
ուշադրություն դարձրեք այն եղանակներին, որոնց 
միջոցով Փրկիչն ուզում է, որ դուք ձգտեք կատարե-
լագործման: 

Ինչպես Լեռան Քարոզում, Փրկիչը սկսեց իր 
քարոզը Նեփիացիներին մի քանի երանելիություն-
ներով՝ հայտարարություններ նրանց օրհնված և 
ուրախ վիճակի մասին, ովքեր հավատարիմ են 
(տես 3 Նեփի 12.1–12): Մինչ կկարդաք դրանք` 
ուշադրություն դարձրեք, թե Փրկիչն ինչպիսի 
հատկանիշներ է պնդում, որ մենք զարգացնենք, 
և ինչպիսի օրհնություններ է խոստանում այդպես 
անելու արդյունքում: Կարդալիս դուք կարող եք 
ընդգծել այդ հատկանիշները և խոստացված օրհ-
նությունները: Օգտակար կլինի իմանալ, որ լինել 
հոգով աղքատներ (3 Նեփի 12.3) նշանակում է լի-
նել հնազանդ և Տիրոջից կախված, սգալը (3 Նեփի 
12.4) վերագրվում է մեր մեղքերի համար վիշտ 
զգալուն, որը տանում է դեպի ապաշխարություն, և 
հեզ լինելը (3 Նեփի 12.5) կարող է նշանակել լինել 
խոնարհ ու հեզ, լինել հլու Աստծո կամքի նկատ-
մամբ, կամ համբերատար լինել անարդարությունը 
առանց զայրույթի տանելիս:

 4. Նշեք ձեր կարդացած հատկանիշներից մեկը, որը 
դուք ձգտում եք կամ կձգտեք ձեռք բերել: Սուրբ գրու-

թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրառեք, թե 
ինչպիսի օրհնություններ եք ստանում կամ հույս ունեք, որ 
կստանաք, եթե զարգացնեք այդ հատկանիշը: 

3 Նեփի 12.1–12-ի բազմաթիվ ճշմատություննե-
րից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք ապրենք 
համաձայն Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների, 
մենք կօրհնվենք ու կպատրաստվենք մտնել 
երկնքի արքայություն: Եթե մենք այդպես 

անենք, մենք նաև կլինենք օրինակ կամ լույս աշ-
խարհի համար (տես 3 Նեփի 12.14–16): 

3 Նեփի 12. 17-48
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է բազմությանը բարձր 
օրենքը, որը կօգնի նրանց նմանվել Իրեն ու Երկնային Հորը 
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց Նեփիացիներին, 
թե ինչպես ապաշխարելով ու հնազանդվելով Իր 
պատվիրաններին գալ դեպի Նա (տես 3 Նեփի 
12.19–20): 3 Նեփի 12-ի մյուս հատվածներում Նա 
խոսեց Մովսեսի օրենքի մասին և այնուհետև 
ուսուցանեց ավելի բարձր օրենք: Մովսեսի օրենքի 
մասերը Նա ներկայացրեց նման արտահայտու-
թյուններով, ինչպես «ասվել է նրանց կողմից, հին 
ժամանակ» կամ «գրված է»: Այնուհետև Նա ներկա-
յացրեց նոր կամ ավելի բարձր օրենքը, որով Նա 
ուզում է, որ մենք ապրենք այսօր, հետևյալ արտա-
հայտությամբ «Ես ասում եմ ձեզ . . .»:

 5. Կարդացեք սուրբ գրությունների հետևյալ քաղ-
վածքները և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

ձեր օրագրում գրեք, թե ըստ Փրկչի ինչպիսի վարքագիծը 
կտանի դեպի կատարելագործում. 

 ա. 3 Նեփի 11.21-22: Օգտակար կլինի հասկանալը, որ 
 հիմար բառը նսեմացնող տերմին է, որն արտահայտում է 
արհամարհանք, բացահայտ անբարյացակամություն կամ 
ատելություն: 

 բ. 3 Նեփի 12.23–24: Օգտվեք 24ա ծանոթագրությունից, 
որը կօգնի ձեզ բացահայտել, թե ինչ է նշանակում հաշտվել 
մեկի հետ:

 գ. 3 Նեփի 12.25: Օգտակար կլինի հասկանալը, որ «քո հա-
կառակորդի հետ արագ [հաշտվելը]» վերաբերում է ուրիշ-
ների հետ հակասությունների արագ լուծմանը և թույլ 
չտալուն, որպեսզի դրանք հասունանան ու դառնան ավելի 
մեծ խնդիրներ: Երեց Դեյվիդ Ի. Սորենսենը, երբ ծառայում էր 
որպես Յոթանասունականի անդամ, ուսուցանել է. «Այս 
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սկզբունքն ավելի շատ կիրառվում է մեր ընտանիքներում, 
քան այլուր» (“Forgiveness Will Change Bitterness to Love,” 
Ensign կամ Liahona, May 2003, 11):

 դ. 3 Նեփի 12.27–30: Օգտակար կլինի հասկանալը, որ 
ցանկանալը վերագրվում է ոչ տեղին, չար ու եսասեր ցան-
կությանը:

 ե. 3 Նեփի 12.38–42:

 զ. 3 Նեփի 12.43–45:

3 Նեփի 12-ի այս հատվածներից մենք կարող ենք 
սովորել մեկ սկզբունք. երբ մենք գալիս ենք 
դեպի Քրիստոսը և պահում ենք Նրա պատ-
վիրանները, մենք կարող ենք ավելի նման-
վել Նրան ու մեր Երկնային Հորը, ովքեր 
կատարյալ են: 

Թեև մենք այս կյանքում չենք կարո-
ղանա հասնել կատարելության, 
Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստը՝ Առա-
ջին Նախագահությունից բացատրել է, 
որ մենք այժմ պետք է ձգտենք ունենալ 
առաջընթաց դեպի կատարելություն, 

որպեսզի կարողանանք ձեռք բերել այն հաջորդ 
կյանքում. «Կատարելագործումը հավերժական 
նպատակ է: Թեև մենք չենք կարող լինել կատա-
րյալ մահկանացու կյանքում, դրան ձգտելը պատ-
վիրան է, որը վերջիվերջո, Քավության միջոցով 
մենք կարող ենք պահել» (“This Is Our Day,” Ensign, 
May 1999, 19):

Սուրբ գրությունների սերտում— 
3 Նեփի 12.48

 6. Փորձեք լիովին անգիր հիշել 3 Նեփի 12.48: Երբ 
համարեք, որ արդեն հիշում եք, գրեք հատվածը սուրբ 

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Հիշեք՝ Տերը չի ակնկալում, որ մենք ամեն ինչում 
դառնանք կատարյալ մեր մահկանացու կյանքի 
ընթացքում, բայց երբ մենք փորձենք ջանասիրա-
բար հետևել Նրան և ճաշակենք Քավության օրհ-
նություններից, մենք վերջիվերջո կկարողանանք 
կատարելագործվել: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 11.18–12.48 և ավարտեցի այս 
դասը (ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 25. ՕՐ 2

3 Նեփի 13
Նախաբան

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 13-ում, Փրկիչը 
շարունակեց Իր քարոզը Լիառատ երկրի տաճարի 
շուրջ: Նա զգուշացրեց ժողովրդին կեղծավորու-
թյան դեմ և ուսուցանեց նրանց, որ իրենց արդար 
գործերը հաճելի էին Երկնային Հորը: Նա նաև 
պատվիրեց բազմությանը գանձեր կուտակել 
երկնքում և այնուհետև հորդորեց Իր տասներկու 
աշակերտներին նախքան իրենց ժամանակավոր 
խնդիրների մասին անհանգստանալը փնտրել 
Աստծո արքայությունը:

3 Նեփի 13.1–18
Փրկիչը զգուշացնում է Նեփիացիներին 
կեղծավորության դեմ և ուսուցանում է նրանց անել 
արդար գործեր, որոնք հաճելի են Երկնային Հորը
Ձեր մտքում լրացրեք հետևյալ ինքնագնահատումը` 
ընտրելով որ արտահայտությունն է լավագույնս 
նկարագրում ողորմություն անելու (ուրիշներին տա-
լու), աղոթելու և ծոմ պահելու ձեր շարժառիթը. 

Ես ողորմություն եմ անում, որովհետև.

 ա. Ես պետք է անեմ:

 բ. Ես սիրում եմ Տիրոջը և հաճույք եմ ստանում, 
օգնելով այլ մարդկանց:

 գ. Ես ուզում եմ, որ ուրիշները լավ կարծիք 
ունենան իմ մասին:

Ես աղոթում եմ, որովհետև.

 ա. Ես չեմ ուզում ասել «ոչ» այլ մարդկանց առջև, 
երբ ինձ կանչում են աղոթելու:

 բ. Դա կազմում է իմ առօրյայի մասը: 

 գ. Ես ուզում եմ հաղորդակցվել իմ Երկնային  
Հոր հետ:

Ես ծոմ եմ պահում, որովհետև.

 ա. Ծոմապահությունն օգնում է ինձ մոտենալ Տիրոջը:

 բ. Մարդիկ կմտածեն, որ ես լավը չեմ, եթե չպահեմ:

 գ. Իմ ծնողներն ինձ թույլ չեն տալիս ուտել, երբ ես 
ծոմ եմ պահում:

3 Նեփի 13-ում Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց 
Նեփիացի բազմությանը ողորմություն անելու, 
աղոթելու և ծոմ պահելու մարդու շարժառիթների 
կարևորության մասին: Այս ինքնագնահատման 
մեջ թվարկված պատասխաններն արտացոլում 
են տարբեր շարժառիթներ, որ մենք կարող ենք 
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ունենալ անելով այս կամ այլ կրոնական բա-
րեպաշտությունը:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Կա-

րևո՞ր է, թե ինչու ենք մենք անում արդար գործեր: Ինչո՞ւ, 
ինչո՞ւ ոչ:

 2. Արտագրեք հետևյալ աղյուսակը սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում և լրացրեք 

այն` կարդալով սուրբ գրության յուրաքանչյուր քազվածք և 
պատասխանելով երկու հարցի: Մինչ կկարդաք, օգտակար 
կլինի իմանալը, որ կեղծավորը նա է, ով ընդունում է կեղծ ար-
դարության տեսք, կամ ով ասում է մի բան և անում է այլ բան: 

Գործողություն Այս 
գործողությունը 
կատարելիս 
հիշենք, թե 
ինչպիսի՞ 
շարժառիթի 
մասին 
զգուշացրեց 
Տերը: 

Համաձայն 
Տիրոջը՝ 
ինչպե՞ս պետք 
է կատարենք 
գործողությունը:

Ողորմություն 
անել (3 Նեփի 
13.1–4)

Աղոթել (3 Նեփի 
13.5–6)

Ծոմ պահել 
(3 Նեփի 
13.16–18)

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ինչպե՞ս կարող են արդար գործեր անելու մեր 
շարժառիթներն ազդել դրանք կատարելու մեր 
եղանակի վրա:

• Ո՞րոնք են այն արդար շարժառիթները, 
որոնք կարող են ոգեշնչել մարդուն թաքուն 
ողորմություն անել, աղոթել ու ծոմ պահել:

Այս բաներն անելու արդար շարժառիթներից մեկը 
Երկնային Հորը գոհացնելն է: Կարդացեք 3 Նեփի 
13.4, 6, 18 և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է Տերը 
խոստանում նրանց, ովքեր գաղտնի գործում են 
արդար: 

Մի կարևոր սկզբունք, որ Տերն ուսուցանել է այս 
հատվածներում, հետևյալն է. Եթե մենք գործենք 
արդար այն պատճառով, որ մենք սիրում ենք 
Երկնային Հորը, Նա մեզ կհատուցի բացա-
հայտ կերպով: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն մասին, երբ դուք օրհնված եք 

զգացել ձգտելով անել ինչ-որ բան, որը գոհացնում է Երկնա-
յին Հորը, այլ ոչ թե ուրիշներին ցույց տալու համար:

Հակիրճ վերանայեք ձեր ինքնագնահատումը, 
որը կատարեցիք դասի սկզբում, և գնահատեք 
ողորմություն անելու, աղոթելու և ծոմ պահելու ձեր 
շարժառիթները: Մտածեք, թե ինչպես կարող եք 
կիրառել Փրկչի ուսմունքները, որպեսզի բարելա-
վեք ձեր շարժառիթները Տիրոջը նվիրված այս կամ 
այն գործողությունները կատարելիս:

Փրկիչն աղոթքի մասին հավելյալ հրահանգներ 
տվեց Նեփիացիներին: Կարդացեք 3 Նեփի 13.7 և 
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է Տերը նկարագ-
րել կրկնվող կամ մշակված արտահայտությունները, 
որոնք աղոթքի մեջ արտահայտվում են առանց 
անկեղծության: Զուր բառը նշանակում է դատարկ, 
առանց մտքի կամ զգացմունքի: Զուր կրկնությունը 
կարող է նաև նշանակել անմտորեն կրկնել նույն 
բառերը կամ աղոթել առանց հավատքի:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր խուսափել զուր կրկնու-
թյուններից Երկնային Հորն ուղղված մեր աղոթքներում:
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 բ. Ո՞րոնք են այն բաները, որ դուք կարող եք անել, որպեսզի 
աղոթելիս խուսափեք զուր կրկնությունից: 

Կարդացեք 3 Նեփի 13.8 և փնտրեք մի սկզբունք, 
որ Հիսուս Քրիստոսն ասաց Երկնային Հոր մասին: 
Դուք կարող եք ընդգծել այս սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրություններում: Ձեր աղոթքի նպատակներից 
մեկն է «ապահով դարձնել մեր և ուրիշների օրհ-
նությունները, որոնք Աստված կամենում է շնորհել, 
բայց որոնք մենք պետք է խնդրենք հավատքով» 
(Bible Dictionary, “Prayer”):

Կարդացեք 3 Նեփի 13.9–15 և մտածեք, թե Տերն 
ինչ է ուզում, որ դուք սովորեք ձեր աղոթքների մա-
սին: Փնտրեք եղանակներ, որպեսզի բարելավեք 
ձեր աղոթքները` կիրառելով այն, ինչ սովորեցիք 
Փրկչի ուսմունքներից: 

3 Նեփի 13.19–24
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է բազմությանը գանձեր 
կուտակել երկնքում
Երբևէ կարդացել կամ լսե՞լ եք պատմություն կորց-
րած կամ թաղված գանձերի մասին: Երբեմն նման 
պատմություններում գանձեր որոնողները վերջի-
վերջո հասնում են իրենց նպատակին, և պարզ-
վում է, որ գանձերը տեղում չեն կամ երբևիցե չեն էլ 
եղել: Կարդացեք 3 Նեփի 13.19–20 և պարզեք այն 
երկու տեսակ գանձերը, որոնց մասին Տերը խոսել 
է: Ըստ Նրա` այս գանձերից ո՞ր մեկը միշտ կլինի 
այնտեղ մեզ համար, եթե մենք փնտրենք: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ո՞րն է տարբերությունը «գանձեր երկրի վրա» և «գանձեր 
երկնքում» արտահայտությունների միջև: 

 բ. Այն ամենից, ինչ սովորում եք 3 Նեփի 13.21–24-ում, 
որո՞նք են այն ճշմարտությունները, որ Փրկիչն ուսուցանեց 
երկրային գանձեր ու երկնային գանձեր փնտրելու մասին: 
(Իմանալը, որ մամոնա բառը մի տերմին է, որը բնութագրում 
է աշխարհիկությունը կամ հարստությունը, կարող է օգնել 
ձեզ ավելի լավ հասկանալ այս հատվածները:) 

 գ. Ինչպե՞ս կարող է երկրի վրա գանձեր փնտրելը հեռացնել 
մեզ երկնքում գանձեր փնտրելուց:

Փրկիչը չի ուսուցանել, որ փողը կամ երկրային 
ունեցվածքը չարիք են: Բայց Նա ընդգծել է մեր 
սրտերը ոչ թե երկրային գանձերի, այլ երկնային 
գանձերի վրա դնելու կարևորությունը, որը հա-
րատև կլինի: 

Մեկ սկզբունք, որ կարող ենք սովորել 3 Նեփի 
13.19–24-ից, հետևյալն է. որպեսզի Աստված լինի 
մեր ուսուցիչը, մենք պետք է սիրենք ու ծառա-
յենք Նրան աշխարհում ամեն ինչից վեր: 

Որո՞նք կարող են լինել Աստծուն ու մամոնային 
միաժամանակ ծառայելու որոշ օրինակները: 
Ինչո՞ւ կարող է դժվար լինել աշխարհի բաների 
փոխարեն միշտ սիրել ու ծառայել Աստծուն: Ինչո՞ւ 
արժե ջանքեր թափել Աստծուն առաջին տեղում 
դնելու համար: 

 6. Կարդացեք հետևյալ օրինակները: Սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում ցույց 

տվեք, թե որ ուսուցչին է մարդը ծառայում` Աստծուն, թե մա-
մոնային (աշխարհիկին):

 ա. Մի երիտասարդ տղամարդ հրաժարվում է աշխատան-
քից, որը պահանջում է նրանից բաց թողնել իր կիրակնօրյա 
ժողովները, և փոխարենն ընտրում է ցածր վարձատրու-
թյամբ աշխատանք, որը չի պահանջում նրան աշխատել կի-
րակի օրերին: 

 բ. Մի երիտասարդ կին հաճախակի գանգատվում է իր 
ծնողներին նոր հագուստի համար իր կարիքների մասին: Հա-
գուստը, որը նա ցանկանում է, ավելին արժի, քան իր ընտա-
նիքը կարող է թույլ տալ գնել:

 գ. Մի երիտասարդ տղամարդ պարբերաբար վճարում է իր 
տասանորդը այն գումարից, որը նա ստանում է իր աշխա-
տանքի դիմաց: Բայց նա օգտագործում է իր մնացած եկա-
մուտը զվարճանքի առարկաներ, ներառյալ որոշ 
անհամապատասխան ֆիլմեր ու երգեր գնելով, և ոչ մի գու-
մար չի խնայում, որպեսզի վճարի իր միսիայի կամ կրթու-
թյան համար:

 դ. Մի երիտասարդ կին հաճախակի օգտագործում է իր 
եկամտի որոշակի մասը փոքրիկ նվերներ գնելու համար, 
որպեսզի ցույց տա իր սերը ուրիշների նկատմամբ:

3 Նեփի 13.25–34
Փրկիչը պատվիրում է տասներկու աշակերտներին 
նախքան իրենց ժամանակավոր հոգսերը փնտրելը 
փնտրել Աստծո արքայությունը:

Երբ նրանք առաջ գնացին ժողովրդին սպասավո-
րելու համար, Հիսուս Քրիստոսը սովորեցրեց Իր 
տասներկու Նեփիացի առաքյալներին 
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չանհանգստանալ ուտելիքի ու հագուստի իրենց 
ժամանակավոր կարիքների մասին (տես 3 Նեփի 
13.25–31): Կարդացեք 3 Նեփի 13.32–33 և ուշադրու-
թյուն դարձրեք, թե ինչ ասաց Փրկիչն Իր առաքյալ-
ներին իրենց ժամանակավոր կարիքների մասին: 
Ի՞նչ Նա խոստացավ նրանց, ովքեր իրենց կյան-
քում դնում են Աստծուն ու Նրա արքայությունն 
առաջին տեղում:

Մեկ սկզբունք, որ կարող ենք սովորել այս հատ-
վածներից, կարող է լինել հետևյալը. Եթե մենք 
նախ փնտրենք Աստծո արքայությունը, Նա 
մեզ կօգնի հոգ տանել մեր կարիքների մասին: 

 7. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս է մարդը «[փնտրում] . . . նախ, Աստծո արքայու-
թյունը» (3 Նեփի 13.33):

 բ. Ինչպե՞ս է Տերը հոգ տանում ձեր կարիքների մասին, երբ 
դուք Նրան առաջին տեղում եք դնում ձեր կյանքում:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը վկայել է իր 
այն օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են 
մեր կյանքում Աստծուն առաջին տեղում դնելուց 
(դուք կարող եք գրել այս մեջբերումը թղթի վրա և 
պահել այն ձեր սուրբ գրություններում, որպեսզի 
վերանայեք ու ապագայում դրանով կիսվեք).

«Երբ մենք առաջին տեղում ենք դնում 
Աստծուն, մյուս բոլոր բաներն ընկնում 
են իրենց հատուկ տեղերը կամ անհե-
տանում են մեր կյանքից: Տիրոջ 
նկատմամբ մեր սերը կկառավարի 
մեզանից ակնկալվող ջերմությունը, 

մեզանից պահանջվող ժամանակը, հետաքրքրու-
թյունները, որոնց մենք հետապնդում ենք, և մեր 
առաջնահերթությունների կարգը: . . .

Մենք Աստծուն, մեր հոգիների Հորը, մեր կյանքում 
պետք է տանք բացառիկ գերակշռություն» (“The 
Great Commandment—Love the Lord,” Ensign, May 
1988, 4–5):

Խորհեք, թե ինչպես եք դուք կամ նրանք, ում դուք 
ճանաչում եք, օրհնվել Աստծուն իրենց կյանքում 
առաջին տեղում դնելու արդյունքում:

 8. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 13 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 25. ՕՐ 3

3 Նեփի 14
Նախաբան

Հիսուս Քրիստոսի քարոզը տաճարի շուրջ շարու-
նակվում է 3 Նեփի 13–ում: Նա ուսուցանեց մարդ-
կանց ուրիշներին դատելու մասին և պատվիրեց 
նրանց աղոթքի միջոցով Երկնային Հորից օրհնու-
թյուններ փնտրել: Փրկիչը նաև զգուշացրեց կեղծ 
մարգարեների մասին և ընդգծեց Աստծո կամքը 
կատարելու կարևորությունը: 

3 Նեփի 14.1–6
Փրկիչն ուսուցանում է ուրիշներին դատելու մասին
Կարդացեք «Տեր, ես կհետևեմ Քեզ» օրհներգի 
երկրորդ տան բառերը (Hymns, no. 220) կամ երգեք 
այն ինքներդ ձեզ համար, եթե հարմար եք զգում 
դա անել.

Ո՞վ եմ ես, որպեսզի դատեմ ուրիշին,
Երբ ինքս եմ անկատար:
Հանգիստ սրտում թաքնված
Վիշտ կա, որ աչքը չի կարող տեսնել:
Ո՞վ եմ ես, որպեսզի դատեմ ուրիշին:
Տեր, ես կհետևեմ Քեզ:

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 14 –ում, Փրկիչը 
շարունակում է ուսուցանել Նեփիացիներին տա-
ճարի շուրջ: Կարդացեք 3 Նեփի 14.1– 2 և մտածեք, 
թե ինչպես է Փրկչի այս պատվիրանը վերաբերում 
ձեր կարդացած օրհներգի երկրորդ տանը: (Ձեզ 
համար օգտակար կլինի հասկանալը, որ «ինչ չա-
փով որ չափեք» արտահայտությունը վերաբերում է 
այն չափանիշին, որի միջոցով մարդը չափում կամ 
դատում է մեկ ուրիշին:)

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Ինչպե՞ս է 3 Նեփի 14.1–2-ի Փրկչի խորհուրդը վերաբերում 
«Տեր, ես կհետևեմ Քեզ» օրհներգի երկրորդ տանը: 

 բ. Ինչպե՞ս կարտահայտեիք ձեր բառերով 3 Նեփի 14.2-ում 
Փրկչի ուսուցանած կարևոր ճշմարտությունը: (Դուք նաև կա-
րող եք գրել այս ճշմարտությունը կամ սկզբունքը ձեր սուրբ 
գրությունների լուսանցքում):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին 
Հ. Օքսը մի միտք է տալիս, որն օգնում է մեզ հաս-
կանալ 3 Նեփի 14.1-ում Փրկչի տված պատվիրանը՝ 
«մի դատեք»: Երբ այն կարդաք, ընդգծեք դատողու-
թյան այն տեսակները, որոնցից, նա ասել է, մենք 
պետք է խուսափենք, և թե ինչու:
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«Կա դատելու երկու տեսակ՝ վերջնա-
կան դատավճիռ, որը մեզ արգելված է 
կայացնել, և միջանկյալ դատավճիռ, 
որը մեզ պատվիրված է կայացնել, 
բայց արդար սկզբունքներով: . . .

Վերջնական դատավճիռը . . . գալիք 
իրադարձությունն է, երբ մենք բոլորս կանգնելու 
ենք Քրիստոսի ատյանի առջև, որպեսզի դատվենք 
ըստ մեր գործերի: . . . Ես հավատում եմ, որ «մի դա-
տեք» սուրբգրքյան պատվիրանն ավելի հստակորեն 
վերաբերվում է այս վերջին դատաստանին: . . .

. . . Փրկիչն ինչո՞ւ պատվիրեց, որ մենք չկայաց-
նենք վերջնական դատավճիռ: Ես կարծում եմ, այս 
պատվիրանը տրվել է, որովհետև մենք հակված 
ենք կայացնել վերջնական դատավճիռ, երբ մենք 
հայտարարում ենք, որ տվյալ անձնավորությունը 
գնալու է դժոխք (կամ դրախտ) տվյալ պահին 
տվյալ գործողությունը կատարելու պատճառով: 
Երբ մենք այսպես ենք անում, և այսպես անելու 
մեծ գայթակղություն կա, մենք վիրավորում ենք 
ինքներս մեզ և այն անձնավորությանը, ում մենք 
փորձում ենք դատել: . . .

. . .Արդար դատավճիռը, ըստ իր սահմանման, 
պետք է լինի միջանկյալ: Այն չպետք է հայտա-
րարի, որ անձնավորությանը երաշխավորվում 
է վեհացում, կամ հրաժարվի մարդուց` որպես 
անդառնալիորեն պարտավորված դժոխքի 
կրակներին: Այն չպետք է հայտարարի, որ անձ-
նավորությունը կորցրել է վեհացման բոլոր հնա-
րավորությունները կամ նույնիսկ Տիրոջ գործում 
օգտակար դեր ունենալու ողջ հնարավորությունը: 
Ավետարանը հույսի ավետարան է, և մեզանից ոչ 
ոք լիազորված չէ ժխտել Քավության զորությունը, 
որը կարող է բերել մաքրում անհատական մեղքե-
րից, ներում և համապատասխան պայմաններում 
կյանքի բարեփոխում» (“ ‘Judge Not’ and Judging,” 
Ensign, Aug. 1999, 7, 9):

Մտածեք, թե Երեց Օքսի խեսքերն ինչպես են 
օգնում ձեզ հասկանալ «մի դատիր» Փրկչի պատ-
վիրանը:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչ-

պե՞ս կարող է 3 Նեփի 14.2-ի սկզբունքն այն մասին, որ մենք 
կդատվենք նույն դատաստանով, ինչ դատաստանով որ 
դատենք, փոխել ուրիշների սխալներին ու թուլություններին 
նայելու մեր եղանակը: Կարդացեք 3 Նեփի 14.12: Ինչպե՞ս 
կարող է այս հատվածը վերագրվել այս սկզբունքին: 

Երբևէ ինչ-որ փոքրիկ բան ընկե՞լ է ձեր աչքի մեջ, 
ինչպես օրինակ` թարթիչ կամ փոշու մասնիկ: 
Սուրբ գրություններում փոշու մասնիկը նկարագր-
վում է որպես շյուղ : Փայտի երկար, հաստ կտորը 

վերագրվում է որպես գերան: Փրկիչն օգտագործել 
է այս փոխաբերությունները, որպեսզի օգնի մեզ 
հասկանալ այն խնդիրները, որոնք առաջանում են, 
երբ մենք անարդար կերպով դատում ենք ուրիշ-
ներին կամ անպատշաճ սխալ ենք գտնում նրանց 
մեջ: Կարդացեք 3 Նեփի 14.3–5 և մտածեք, թե ինչ 
են ներկայացնում շյուղն ու գերանը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք մի նկար այն մասին, ինչ նկարագ-

րեց Փրկիչը 3 Նեփի 14.4–ում: Այնուհետև պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է ներկայացնում շյուղը:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է ներկայացնում գերանը:

 գ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է գերանը, այլ ոչ թե շյուղն, օգտա-
գործվում ներկայացնելու համար նրանց սխալները, ովքեր 
դատում են անարդար կերպով: 

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկչի այլաբանու-
թյունը կենտրոնանում է այն առարկաների վրա, 
որոնք տեղակայված են աչքում, և հետևաբար, 
ազդում են մարդու տեսողության վրա: Խորհեք 
հետևյալ հարցերի մասին` վերագրելով դրանք 
ձեզ. ինչպե՞ս կարող են իմ սխալներն ազդել այն 
բանի վրա, թե ինչպես եմ ես տեսնում ուրիշներին: 
Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել Հիսուս Քրիստոսի 
խորհուրդը, որը գրված է 3 Նեփի 14.5-ում: 

Ձեր կարծիքով, երբևէ պատշաճ կամ անհրաժե՞շտ 
է դատել այլ մարդկանց վարքագծի մասին: Մար-
գարե Ջոզեֆ Սմիթը պարզաբանել է, որ թեև մենք 
չպետք է դատենք ուրիշներին անարդար կերպով, 
մեզ պատվիրված է դատել արդար դատով (see 
Joseph Smith Translation, Matthew 7:1 [in Matthew 
7:1, footnote a]):

Հետևյալ բացատրությունն առաջարկում է հա-
վելյալ ներըմբռնում ուրիշներին դատելու հարցի 
վերաբերյալ. «Մարդիկ երբեմն կարծում են, որ 
ցանկացած ձևով ուրիշներին դատելը սխալ է: 
Չնայած ճիշտ է, որ չպետք է դատապարտեք ու-
րիշներին կամ դատեք նրանց անարդար կերպով, 
դուք պետք է մտքերի, իրավիճակների ու մարդ-
կանց մասին դատողություններ կազմեք ձեր ողջ 
կյանքի ընթացքում: Տերը տվել է շատ պատվիրան-
ներ, որոնք դուք չեք կարող պահել առանց կարծիք 
կազմելու» (Հավատքին հավատարիմ. Ավետարա-
նական վկայակոչում, [2004], 90):

Որպեսզի կարողանաք հասկանալ արդար դա-
տելու կարևորությունը, կարդացեք 3 Նեփի 14.6 և 
պարզեք մի քանի դատողություններ, որ Հիսուս 
Քրիստոսը պատվիրել է մեզ կայացնել: Նախքան 
կկարդաք, օգտակար կլինի հասկանալ, որ «[տալ] 
այն, ինչ սուրբ է, շներին» և «մարգարիտները [գցել] 
խոզերի առջև» նշանակում է կիսվել մի սուրբ 
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բանով նրանց հետ, ովքեր չեն գնահատի այն կամ 
չեն հասկանա դրա սրբությունը: 

Ինչպե՞ս է 3 Նեփի 14.6–ն օգնում ձեզ հասկա-
նալ արդար դատելու անհրաժեշտությունը: Երեց 
Դալլին Հ. Օքսը նկարագրել է այլ իրավիճակներ, 
որտեղ մենք պետք է արդար կարծիք կազմենք. 

«Մենք բոլորս դատում ենք, երբ ընտ-
րում ենք մեր ընկերներին, երբ ընտ-
րում ենք ինչպես անցկացնել մեր 
ժամանակն ու գումարը, և, իհարկե, 
երբ ընտրում ենք հավերժական 
զուգընկեր: . . .

. . .Արդար դատելն առաջնորդվում է Տիրոջ Հոգով, 
և ոչ թե զայրույթով, վրեժխնդրությամբ, նախանձով 
կամ անձնական հետաքրքրություններով» (“ ‘Judge 
Not’ and Judging,” 9):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ է կարևոր արդար դատել այն ոլորտներում, ինչպի-
սիք են օրինակ` ընկերներ ընտրելը, մեր ժամանակն ու գու-
մարը ծախսելը կամ հավերժական զուգընկեր ընտրելը: Ի՞նչ 
այլ օրինակներ կարող եք բերել, երբ անհրաժեշտ կամ 
պատշաճ կլինի դատողություն կազմել ուրիշների մասին:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եք ավելի արդար դատել: Խորհեք, ար-
դյոք կա որևէ մեկը, ում նկատմամբ կարող էիք ավելի բարի 
լինել կամ խուսափել անարդար դատելուց:

3 Նեփի 14.7–12
Փրկիչն ուսուցանում է Երկնային Հոր օրհնությունները 
փնտրելու մասին
Մտածեք ժամանակների մասին, երբ Երկնային 
Հայրը պատասխանել է ձեր աղոթքներին: Կար-
դացեք 3 Նեփի 14.7–11 և ուշադրություն դարձրեք 
նրան, ինչ ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսը մեր 
աղոթքներին պատասխանելու Երկնային Հոր 
պատրաստակամության մասին:

Մեկ սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել 3 Նեփի 
14.7–11-ից, այն է, որ Երկնային Հայրը կօրհնի 
մեզ, եթե մենք խնդրենք և փնտրենք Նրան 
աղոթքով: Գիտելիքն այն մասին, որ Երկնային 
Հայրը ցանկանում է պատասխանել ձեր աղոթքնե-
րին, ինչպե՞ս կարող է փոխել ձեր աղոթելու ձևը:

 5. Չափահասներից մեկին, ում վստահում եք, հարց-
րեք հետևյալը. ե՞րբ եք զգացել Երկնային Հոր սերը 

ձեր նկատմամբ, ձեր աղոթքներին Նրա պատասխանելու մի-
ջոցով: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում ամփոփեք նրա պատասխանը և այն ամենը, ինչ 
սովորեցիք դրանից: 

3 Նեփի 14.13–27
Փրկիչն ուսուցանում է Երկնային Հոր կամքը 
կատարելու կարևորությունը
Երբ Փրկիչը շարունակում էր ուսուցանել Նեփիա-
ցիներին, ովքեր հավաքվել էին տաճարի շուրջ, Նա 
տվեց մի քանի այլաբանություն, որպեսզի օգնի 
մեզ հասկանալ Իր ուսմունքներին հնազանդվելու 
կարևորությունը: Յուրաքանչյուր այլաբանություն 
պարունակում է լավ ու վատ օրինակ:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարեք լավ օրինակի ու վատ օրինակի հա-

սարակ պատկերներ, որոնք կգտնեք հետևյալ երեք սուրբ 
գրությունների յուրաքանչյուր հատվածում: Նաև գրեք, թե 
ձեր կարծիքով Փրկիչն ինչ է ուզում, որ մենք սովորենք` համե-
մատելով լավ ու վատ օրինակները: Պատրաստ եղեք ցույց 
տալ ձեր նկարները դասարանին և բացատրել, թե ինչ սովո-
րեցիք այս այլաբանություններից:

 ա. 3 Նեփի 14.13–14

 բ. 3 Նեփի 14.15–20

 գ. 3 Նեփի 14.24–27

Կարդացեք 3 Նեփի 14.21–23 և մտածեք, թե ինչ 
կարող եք ասել մեկին, ով ձեզ ասում է, որ Աստծո 
արքայությունում փրկվելու համար այն ամենը, ինչ 
պետք է ասեք, այն է, որ դուք հավատում եք Հիսուս 
Քրիստոսին: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 14 և ավարտեցի այս դասը (ամ-
սաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 25. ՕՐ 4

3 Նեփի 15.16
Նախաբան

Երբ Փրկիչը շարունակեց ուսուցանել Լիառատ 
երկրի տաճարի շուրջ հավաքված մարդկանց, Նա 
հայտարարեց, որ Մովսեսի օրենքը կատարվել է 
Իրենով, և որ Ինքն էր լույսն ու օրենքը, ում մարդիկ 
պետք է հետևեին: Այնուհետև Փրկիչը բացատրեց 
տասներկու Նեփիացի առաքյալներին, որ Ամերի-
կաների մարդիկ «ուրիշ ոչխարներից» էին, ում մա-
սին Նա ասել է մարգարեին Երուսաղեմում (տես 
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Յովհաննէս 10.14–16): Նա նաև խոստացավ, որ 
նրանք, ովքեր ապաշխարում ու վերադառնում են 
Իր մոտ, կհամարվեն Իր ուխտյալ ժողովրդի թվում:

3 Նեփի 15.1–10
Փրկիչը հայտնում է, որ Նա կատարել է Մովսեսի օրենքը
Երբևիցե մտածե՞լ եք, թե ինչու է Տերը խնդրում մեզ 
հնազանդվել որոշակի օրենքների և պատվիրան-
ների, ինչպիսիք են՝ տասանորդ մուծելը, կիրակին 
սուրբ պահելը կամ ծնողներին հարգելը: Երբ Հի-
սուս Քրիստոսը շարունակեց ուսուցանել Նեփիա-
ցիներին, Նա ուսուցանեց նրանց Իր օրենքների 
ու պատվիրանների գլախվոր նպատակը: Ուշադ-
րություն դարձրեք այդ նպատակին՝ 3 Նեփի 15 
ուսումնասիրելիս: 

Երբ Փրկիչը վերջացրեց խոսել բազմության հետ, 
Նա զգաց, որ նրանցից մի քանիսը հարց ունեին: 
Կարդացեք 3 Նեփի 15.1–2 և գրեք, թե ինչի համար 
էին մարդիկ ապշած ու զարմացած.   
 

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչու էին Նեփիացիներն 
ապշում և զարմանում Փրկչի հայտարարության 
վրա, որ Մովսեսի օրենքի «հին բաներն» անցել են 
և «բոլոր բաները դարձել են նոր», պետք է հասկա-
նաք, որ դարեր շարունակ Նեփիացիները գիտեին 
ու ապրում էին Մովսեսի օրենքով: Նրանց օրենք-
ները, արարողությունները և եկեղեցու կառուց-
վածքը հիմնված էին Մովսեսի օրենքի վրա, որը 
տրվել էր հնում նախաերկրային Հիսուս Քրիստոսի 
կողմից՝ նախապատրաստելու համար ժողովրդին 
Իր գալուն ու ցույց տալու համար նրանց Իր քավիչ 
զոհաբերությունը: Այժմ Աստվածային Օրենք Տվողը 
կանգնած էր նրանց առջև` հայտարարելով, որ 
Քավությունն ավարտված է (տես 3 Նեփի 11.10–14) 
և որ Նրանով Մովսեսի օրենքը կատարված է (տես 
3 Նեփի 9.16–20; 12.46–47): Նրա հայտարարու-
թյունը, որ Մովսեսի օրենքի հին բաներն «անցել 
են» և նոր բաները պետք է զբաղեցնեին օրենքի 
տեղը, միանգամայն փոխեց այն, թե ինչպես էին 
նրանք պետք է երկրպագեին Աստծուն:

Փրկիչն արձագանգեց նրանց մտահոգություննե-
րին` ընդգծելով մի շատ կարևոր վարդապետու-
թյուն: Կարդացեք 3 Նեփի 15.3–5, 9 և ընդգծեք 
Փրկչի պատասխանի արտահայտությունները, 
որոնք հավաստիացնում էին Նեփիացիներին, որ 
օրենքի աղբյուրը չի փոխվում: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Ձեր 

կարծիքով, Հիսուսն ի՞նչ էր ուսուցանում Նեփիացիներին, երբ 
ասում էր. «Ես եմ օրենքը» (3 Նեփի 15:9): 

Այս հատվածներում Փրկչի ուսմունքներից մենք 
կարող ենք սովորել, որ Հիսուս Քրիստոսը 
ավետարանի բոլոր օրենքների ու պատվի-
րանների աղբյուրն է: Մտածեք, թե ինչու այս 
ճշմարտությունը կարող էր կարևոր լինել Նեփիա-
ցիների համար, երբ նրանք իմացան, որ Մովսեսի 
օրենքը փոխարինվել էր ավելի բարձր օրենքով, և 
փոփոխություններ ունեցան երկրպագելու իրենց 
եղանակի մեջ:

Կարդացեք 3 Նեփի 15.9–10 և ընդգծեք այն, ինչ 
Տերը ցանկանում է, որ մենք անենք այս վարդապե-
տության արդյունքում: Հետևյալ սկզբունքն ավար-
տելու համար կիրառեք այն, ինչ սովորում եք այս 
հատվածներում. Եթե մենք--------------------Հիսուս 
Քրիստոսին` պահելով-----------------------------------, 
Նա մեզ կտա -----------------------------------:

 2. Մտածեք պատվիրանների մասին, ինչպես օրի-
նակ` տասանորդ վճարելու, կիրակին սուրբ պահելու 

և մեր ծնողներին հարգելու մասին, և սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ 
հարցերին. 

 ա. Ինչպե՞ս կարող է մարդը հետևել պատվիրաններին` հույս 
չունենալով առ Քրիստոս:

 բ. Իչնպե՞ս կարող է պատվիրանների նկատմամբ մեր հնա-
զանդությունը փոխվել, եթե մեր ուշադրության կենտրոնում 
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լինի Հիսուս Քրիստոսին տեսնելը, այլ ոչ միայն կանոններին 
հնազանդվելը:

Քրիստոսին հետևելու դեպքում մեր հնազան-
դությունը պատվիրաններին կարող է փոխվել 
այնպես, որ հնազանդվելու մեր շարժառիթը պար-
տականությունից կամ, նույնիսկ, օրենքի նկատ-
մամբ սիրուց կվերածվի սիրո դեպի Տերը:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Մերվին Ջ. Էշթոնի 
հետևյալ խոսքերը. «Ինչպիսի՜ հոգևոր 
սփոփանք ու օրհնություն է իմանալը, 
որ եթե հետևենք մեր Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսին ու համբերենք մինչև վերջ, 

հավերժական կյանքն ու վեհացումը կարող են 
մերը լինել:. . . Աստված դառնում է ավելի հասա-
նելի, երբ մենք հետևում ենք Նրան: Աստծուն 
հետևելը մեզ սովորեցնում է ծառայել ու ապրել 
առանց հարկադրանքի [առանց հարկադրվելու 
կամ ճնշվելու ինչ-որ բան անելու համար] (“There 
Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 21):

 3. Ընտրեք մի պատվիրան, որին չեք հասկացել, թե 
ինչու պետք է հետևեք, և խորհեք, թե այդ պատվի-

րանը պահելն ինչպես կարող է առաջնորդել ձեզ դեպի Հի-
սուս Քրիստոսը: Դուք կարող եք նպատակ սահմանել ձեր 
ընտրած պատվիրանի նկատմամբ ավելի հնազանդ լինելու 
համար և գրել մի քանի միտք, թե ինչպես կարող եք հասնել 
դրան: Գրառեք ձեր մտքերը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում: 

3 Նեփի 15.11–16.5
Հիսուս Քրիստոսը խոսում է Իր առաքյալների հետ Իր 
ուրիշ ոչխարների մասին
Երբևիցէ զգացե՞լ եք մոռացված կամ միայնակ, և 
մտածե՞լ եք, թե արդյոք Երկնային Հայրը ճանա-
չում է, թե ով եք դուք: Չնայած մենք կարող ենք 
միայնակ զգալ կամ երբեմն ավելի քիչ կարևոր 
զգալ, քան մյուսները, Աստված հոգ է տանում 
Իր ժողովրդի մասին և Իրեն հայտնի է դարձ-
նում նրանց: Ուշադրություն դարձրեք այս ճշմար-
տության դրսևորումների վրա, երբ ուսումնասիրեք 
3 Նեփի 15-ի մնացած մասը և 3 Նեփի 16-ի սկիզբը: 

Ինչպես հիշատակված է Նոր Կտակարանում և Մոր-
մոնի Գրքում, Հիսուս Քրիստոսը սպասավորեց Հին 
Աշխարհի մարդկանց մեջ և Ամերիկաներում: Կար-
դացեք 3 Նեփի 15.11–17` ուշադրություն դարձնելով, 
թե ինչ ասաց Տերն այն մասին, ինչ Նա ասել էր 
Երուսաղեմում Ամերիկաների Իր ժողովրդի մասին:

«Ուրիշ ոչխարներ»ը վերաբերում են Հովվի` Հի-
սուս Քրիստոսի այլ հետևորդներին: Փարախը 
ոչխարների անասնանոցն է, բայց այս օրինակում 
փարախ բառն օգտագործվում է որպես մի խումբ 

մարդիկ՝ ընդհանուր հավատքով առ Հիսուս Քրիս-
տոսը: Ըստ 3 Նեփի 15.17-ի`Տերն ինչպե՞ս ասաց, 
որ ցույց կտա Իրեն Իր ուրիշ ոչխարներին:

Հիսուսը բացատրեց, թե ինչու է Երկնային Հայրն 
Իրեն պատվիրել Երուսաղեմի ժողովրդին չտալ 
ավելի շատ գիտելիք Իր ուրիշ ոչխարների մա-
սին: Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 15.18–20 և ընդգծեք 
Փրկչի բացատրությունը: Տեսնելով, որ Հայրը 
հրեաների անօրենության պատճառով հրեանե-
րից հետ պահեց շատ գիտելիք Նեփիացիների 
մասին, մենք կարող ենք սովորել մի կարևոր 
սկզբունք այն մասին, թե ինչպես ենք մենք ստա-
նում գիտելիք ու ճշմարտություն Աստծուց: Համա-
ձայն այս հատվածների, ինչպե՞ս կավարտեիք 
հետևյալ սկզբունքը. Աստված մեզ տալիս է 
գիտելիք ու ճշմարտություն համաձայն մեր 
-----------------------------------:

Տերն ասաց Նեփիացիներին, որ նրանք ուրիշ 
ոչխարների մի մասն են կազմում, ում մասին Նա 
խոսել է Երուսաղեմում: Հրեաները մտածում էին, որ 
Նա խոսում էր հեթանոսների (ոչ իսրայելացիների) 
մասին: Նրանք չէին հասկանում, որ հեթանոսները 
չէին «լսելու» Փրկչի ձայնը (տես 3 Նեփի 15.21–23):

Կարդացեք 3 Նեփի 15.24 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե Տերն ինչպես առանձնահատուկ կերպով 
հավաստիացրեց Նեփիացիներին նրանց նկատ-
մամբ Իր հոգատրության մասին:

Կարդացեք 3 Նեփի 16.1–3 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե էլ ովքեր էին լսելու Փրկչի ձայնը: Մենք չու-
նենք աստվածաշնչյան գրառում այն մասին, թե էլ 
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ում այցելեց Փրկիչը, բայց պարզ է, որ Նա այցելեց 
այլ խմբերի ու նրանց բերեց դեպի Իր «փարախը»: 

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը ցույց տալիս, որ Նա 
հոգ է տանում նրանց մասին, ովքեր չեն լսում Իր 
ձայնը: Կարդացեք 3 Նեփի 15.22–23 ու 3 Նեփի 16.4 
և ուշադրություն դարձրեք, թե Տերն ինչպես ասաց, 
որ հայտնվելու է հեթանոսներին: 

Այն ամենից, ինչ մինչև այժմ ուսումնասիրել եք 
3 Նեփի 15 և 16-ում, ինչպիսի՞ ապացույց եք տեսել, 
որ Աստված հոգ է տանում Իր ժողովրդի մասին և 
Իրեն հայտնի է դարձնում նրանց:   
  
 

Կարդացեք 3 Նեփի 16.5և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ է տեղի ունենալու վերջին օրերին, երբ 
հեթանոսները բերվեն Հիսուս Քրիստոսի ու Նրա 
ավետարանի իմացությանը: 

Հիսուսը խոստացավ օրհնել Իր բոլոր զավակնե-
րին` Իսրայելի տանն ու հեթանոսներին` տալով 
նրանց Իր խոսքերըը, ինչպես գրված է Նեփիացի-
ների կողմից: Նեփիացիների գրությունները պետք 
է օգնեին դարձի բերել հեթանոսներին, ովքեր 
այնուհետև վերջին օրերին օգնելու էին հավաքել 
Իսրայելի տունը (տես 3 Նեփի 16.4–5):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Ձեր 

կյանքում ինչպիսի՞ ապացույց եք տեսել, որը ցույց է տալիս, 
որ Հիսուս Քրիստոսը հոգ է տանում բոլորիս մասին: 

3 Նեփի 16.6–20
Հիսուս Քրիստոսն օրհնություններ ու զգուշացումներ է 
տալիս հեթանոսներին, ովքեր ապրում են վերջին օրերում 
Երբևիցե ցանկացե՞լ եք լինել խմբի, ակումբի 
կամ թիմի անդամ: Մտածեք մի հատուկ օրինակի 
մասին: Ի՞նչ է պահանջվում նման խմբի անդամ 
դառնալու համար: Ամենամեծ խումբը, որի ան-
դամը կարող եք դառնալ, Հիսուս Քրիստոսի Վեր-
ջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին է` Տիրոջ ուխտյալ 
ժողովուրդը: 

Կարդացեք 3 Նեփի 16.6–7 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե վերջին օրերին ինչ է տեղի ունենալու 
հեթանոսների հավատքի ու Իսրայելի անհավա-
տության պատճառով: Օգտակար կլինի հասկա-
նալ, որ վերջին օրերին նաև կլինեն անհավատ 
հեթանոսներ, ովքեր կցրվեն ու վատ կվերաբերվեն 
Իսրայելի տան անդամների հետ (տես 3 Նեփի 
16.8–9): Տերը կվերցնի Իր ավետարանն ամբա-
րիշներից ու վերջին օրերում հայտնի կդարձնի 
արդարներին` և՛ իսրայելացիներին, և՛ հեթանոս-
ներին (տես 3 Նեփի 16.10–12):

Կարդացեք3 Նեփի 16.13 և ուշադրություն դարձրեք, 
թե ինչ է պահանջվում Տիրոջ ուխտյալ ժողովուրդը 
դառնալու համար: Կիրառելով այն, ինչ սովորել եք 
3 Նեփի 16.13-ում, ավարտեք հետևյալ սկզբունքը. 
Եթե մենք -----------------------------------, ապա մենք 
կհամարվենք Նրա ժողովրդի թվում:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս եք իմանում, որ դուք Տիրոջ ուխտյալ ժողովրդի 
թվում եք:

 բ. Ինչպե՞ս է Նրա ժողովրդի թվում համարվելն օրհնել ձեր 
կյանքը: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի15–16 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 26. ՕՐ 1

3 Նեփի 17
Նախաբան

Երբ Նեփիացիների հետ անցկացրած Իր առաջին 
օրը մոտենում էր ավարտին, Հիսուս Քրիստոսը 
հասկացավ, որ շատ մարդիկ լիովին չէին հասկա-
ցել այն, ինչ Նա ուսուցանում էր նրանց: Հետևա-
բար, Նա ուսուցանեց նրանց ինչպես ընդարձակել 
հասկացողությունը: Մարդիկ արտասվում էին, երբ 
Նա հեռանում էր: Լցված լինելով կարեկցանքով` 
Փրկիչն ավելի երկար մնաց նրանց հետ: Նա բու-
ժեց նրանց հիվանդներին, օրհնեց նրանց երե-
խաներին և աղոթեց նրանց համար: Փրկչի հետ 
առնչվելուց հետո բազմությունը մեծ ուրախություն 
և սեր զգաց Նրա նկատմամբ: 

3 Նեփի 17.1–3
Հիսուսը պատվիրում է մարդկանց խորհել Իր խոսքերի 
շուրջ և աղոթել հասկացողության համար
Ինչպե՞ս եք արձագանքում, երբ սուրբ 
գրություններում կամ Եկեղեցու առաջնորդի կողմից 
առաջադրված մի ուսմունքի եք հանդիպում, որը 
դուք չեք հասկանում: Շրջանի մեջ վերցրեք այն, 
որը վերաբերում է.
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• Պարզապես անտեսում եմ ուսմունքը:

• Խնդրում եմ մեկ ուրիշին օգնել ինձ հասկանալ:

• Ուշադիր խորհում եմ ուսմունքի մասին:

• Խնդրում եմ Երկնային Հորը օգնել ինձ 
հասկանալ:

3 Նեփի 17-ում հիշատակված իրադարձությունները 
տեղի ունեցան Հիսուս Քրիստոսի Նեփիացի բազ-
մությանն այցելելու առաջին օրվա վերջում: Կար-
դացեք 3 Նեփի 17.1–3 և ընդգծեք, թե Փրկիչն ինչ 
ասաց, որ Նեփիացիներն անեն, որպեսզի ավելի 
լավ հասկանան այն, ինչ Նա ուսուցանել է նրանց: 
Մտածեք, թե ինչպես կարող է խորհելու համար 
ձեր տուն գնալն ու աղոթելն օգնել ձեզ ավելի լավ 
հասկանալ ավետարանի ճշմարտությունները: 

Առաջին Նախագահությունից Նախա-
գահ Հենրի Բ. Այրինգը բացատրել է, 
թե ինչ է նշանակում խորհել: Կարդա-
ցեք հետևյալ խոսքերը և ընդգծեք այն 
բառերն ու արտահայտությունները, 
որոնք նկարագրում են, թե ինչ է 

նշանակում խորհել. «Կարդալը, ուսումնասիրելը և 
խորհրդածելը նույնը չեն: Մենք կարդում ենք 
խոսքեր և կարող ենք գաղափարներ ստանալ: 
Մենք ուսումնասիրում ենք և հայտնաբերում 
օրինակներ և կապեր սուրբ գրքերում: Բայց երբ 

մենք խորհրդածում ենք, մենք հրավիրում ենք 
հայտնություն Հոգու միջոցով: Խորհրդածելն ինձ 
համար մտածելն ու աղոթելն է, որոնք ես անում եմ 
կարդալուց և ուշադիր սուրբ գրությունները ուսում-
նասիրելուց հետո» («Ծառայեք Հոգով», Ensign կամ 
Լիահոնա, նոյ. 2010, 60):

Ուշադիր ուսումնասիրեք 3 Նեփի 17.3 և նկատեք, 
որ Փրկիչը պատվիրում է մարդկանց «պատրաս-
տել [իրենց] մտքերը» Իր հետ հաջորդ փորձառու-
թյան համար: Նախքան ձեր ուսումնասիրությունը 
շարունակելը, մտածեք, թե ինչպես կպատասխա-
նեիք հետևյալ հարցերին՝ Ի՞նչ կարող եք անել, 
որպեսզի պատրաստեք ձեր միտքը նախքան 
եկեղեցի գնալը; նախքան սեմինարիայի դասին 
գնալը; նախքան գերագույն համաժողովը լսելը; 
նախքան սուրբ գրություններն ուսումնասիրելը: 
Ձեր կարծիքով, ձեր միտքը պատրաստելն ինչ՞ով 
կփոխեր այն ամենը, ինչ դուք ստանում եք սովորե-
լու այս հնարավորություններից: 

Սկզբունքներից մեկը, որ սովորում ենք այս հատ-
վածներից, հետևյալն է. խորհելով ու աղոթելով 
Հորը մենք կարողանում ենք ընդարձակել 
մեր հասկացողությունը: (Դուք սա կարող եք 
գրել ձեր սուրբ գրություններում` 3 Նեփի 17.1–3 -ի 
կողքին:)
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 1. Որպեսզի կարողանաք կիրառել այս սկզբունքը, 
ընտրեք ներքևում ներկայացված կետերից մեկը կամ 

երկուսն էլ և գալիք շաբաթվա ընթացքում այդ գործողու-
թյունը ներառեք ձեր կյանքում: Ձեր սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության օրագրում գրեք այն ամենն, ինչ արեցիք: 
Նաև գրեք, թե ինչպես այդ գործողությունը մեծացրեց այն, 
ինչ սովորեցիք եկեղեցում, սեմինարիայում, գերագույն համա-
ժողովից կամ սուրբ գրություններից: Պատրաստ եղեք ձեր 
օրագրում գրանցված այս վարժությամբ կիսվել ձեր ուսուցչի 
հետ: Նաև ծրագիր կազմեք, որպեսզի շարունակեք բարելավ-
վել այս ոլորտներից մեկում գալիք շաբաթների ընթացքում:

 ա. Ես կպատրաստեմ իմ միտքը նախքան կգնամ եկեղեցի 
կամ սեմինարիա: 

 բ. Ես կխորհեմ ու կաղոթեմ այն մասին, ինչ կլսեմ եկեղեցում 
կամ սեմինարիայում:

3 Նեփի 17. 4–25
Փրկիչը բուժում է Նեփիացիների մեջ եղած 
հիվանդներին և օրհնում է նրանց երեխաներին
Խորհեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 
դուք ձեզ այնքան վեհացած ու ուրախությամբ լի եք 
զգացել, որ չեք ցանկացել, որ այդ փորձառությունն 
ավարտվի: Կարդացեք 3 Նեփի 17.4–5, որպեսզի 
պարզեք, թե Նեփիացիներն ինչպես արձագանքե-
ցին, երբ Փրկիչն ասաց, որ գնում է Իր Հոր մոտ: 

Փրկիչը մեծ կարեկցանքով արձագանքեց Նե-
փիացիների արդար ցանկություններին: Հետևյալ 
վարժությունը կարող է օգնել ձեզ ավելի լիովին 
հասկանալ այն սերը, որ Հիսուս Քրիստոսն ունի 
բոլորիս հանդեպ: Այն նաև կարող է օգնել ձեզ 
բացահայտել հոգևոր ճշմարտություններ Հիսուս 
Քրիստոսի բնավորության ու էության մասին: 

 2. Հետևյալ սուրբ գրությունների հղումները գրեք 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում. 3 Նեփի 17.6–10; 3 Նեփի 17.11–18; 3 Նեփի 17.19–25: 
Ուսումնասիրեք սուրբ գրությունների այս հատվածներից յու-
րաքանչյուրը, գտնելով Փրկչի բնավորության մասին ճշմար-
տություններ՝ ինչպիսին է Նա: Գտեք առնվազն երեք 
ճշմարտություն` մեկ ճշմարտություն յուրաքանչյուր հղման 
համար, և գրառեք դրանք համապատասխան հղման ներ-
քևում: 

Մորմոնի Գրքում նկարագրված ամենաքնքուշ ու 
ամենահուզիչ իրադարձություններից մեկն այն է, 
երբ Հիսուսն օրհնում է փոքր երեխաներին, ովքեր 
ներկա են այդ իրադարձությանը: Այս միջա-
դեպն օգնում է մեզ հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի 
էությունն ու բնավորությունը: Նախքան 3 Նեփի 
17.11–12, 21–25-ից Փրկչի ու երեխաների մասին 
պատմությունը մեջբերելը, Նախագահ Բոյդ Ք. 
Փաքերն ասել է. «Նեփիացիների մոտ Փրկչի սպա-
սավորման պատմության մեջ մենք կարող ենք 
ավելի խորապես տեսնել Նրա հոգու խորքը, քան 

որևէ այլ տեղում» (“Teach the Children,” Ensign, 
Feb. 2000, 16–17):

Ուշադրություն դարձրեք, որ բազմությունը Փրկչի 
մոտ բերեց նրանց, ովքեր հիվանդ ու չարչարված 
էին, ներառյալ նրանց, ովքեր «չարչարված էին 
ինչ-որ ձևով» (3 Նեփի 17.9): Այս չարչարանքները 
կարող էին լինել ֆիզիկական, էմոցիոնալ կամ 
մտավոր: Խորհեք, թե ինչ ձևով կարող եք «չարչար-
ված» լինել: Ինչպե՞ս կարող է Փրկիչն օգնել ձեզ 
ձեր չարչարանքներում, եթե Նա անհատապես 
օրհներ ձեզ: 

 3. Վերհիշեք խորհելու մասին սկզբունքը, որը դուք 
սովորեցիք այս դասի սկզբում: Խորհելու եղանակնե-

րից մեկը ձեզ սուրբ գրության մեջ նկարագրված պատմու-
թյան նույն իրավիճակում պատկերացնելն է: Մի պահ 
պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ, եթե դուք 3 Նեփի 17-ում հի-
շատակված իրադարձությունների մասնակիցը լինեիք: Սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում նկարագ-
րեք, թե ձեր կարծիքով ինչ կլսեիք, կտեսնեիք և կզգայիք այդ 
իրադարձության ժամանակ և ինչ կսովորեիք Փրկչից: Դուք 
նաև կարող եք նկարագրել այն օրհնությունը, որ ձգտել եք 
ստանալ Փրկչից: 

Մտածեք ճշմարտու-
թյունը նկարագրող 
մի նախադասության 
մասին, որը սովորել եք 
3 Նեփի 17.6–25–ում: 
Գրեք այդ նախադա-
սությունը ձեր սուրբ 
գրությունների լուսանց-
քում` այդ հատվածների 
մոտ: Այս հատվածների 
մասին ճշմարտություն-
ներից մեկը հետևյալն 
է. Փրկիչը մեծ կա-
րեկցանք է զգում 
մեր նկատմամբ: 
Ինչո՞ւ է ձեզ համար 
կարևոր իմանալ Փրկչի 
բնավորության ճշմար-
տությունների մասին, 
որոնք դուք սովորեցիք 
այս հատվածներից:

Կարդացեք հավատքի 
մասին հետևյալ խոսքերը. «Որպեսզի ձեր հա-
վատքը ձեզ առաջնորդի դեպի փրկություն, այն 
պետք է կենտրոնացած լինի Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
վրա:. . . Դուք կարող եք հավատք գործադրել առ 
Հիսուս Քրիստոս, երբ ունենաք վստահություն, 
որ Նա գոյություն ունի, ունենաք ճիշտ գաղա-
փար Նրա բնավորության մասին, և գիտելիք, որ 
դուք ձգտում եք ապրել համաձայն Նրա կամքի» 

Կարող եք խորհել սուրբ 
գրությունների մասին` 
կիրառելով պատկերավոր 
դարձնելու սկզբունքը: Սա 
անելու համար փորձեք 
ձեր մտքում տեսնել սուրբ 
գրությունների իրադար-
ձությունները կամ պատ-
կերացնել ինքներդ ձեզ 
որպես մասնակից ձեր կար-
դացած պատմության մեջ: 
Պատկերավոր դարձնելը 
կարող է օգնել ձեզ մտա-
ծել, հասկանալ և կիրառել 
այն, ինչ կարդում եք սուրբ 
գրություններում:

Պատկերավոր 
դարձնել
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( Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական 
վկայակոչում [2004], 54):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Ինչպե՞ս 

կարող է Փրկչի կարեկցող էությունը հասկանալն օգնել ձեզ 
հավատք գործադրել առ Նա: 

 5. Մեկ ուրիշի հետ կիսվեք ինչ-որ բանով, որ սովորե-
ցիք Փրկչի մասին 3 Նեփի 17-ում: Սուրբ գրությունների 

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրանցեք այդ անձնավո-
րության անունը և ամփոփեք այն, ինչ ասացիք նրան:

Չնայած մենք չենք ունեցել այն փորձառությունը, 
ինչ ունեցել են Նեփիացիները Հիսուս Քրիստոսի 
հետ, բոլորիս համար կգա այն օրը, երբ մենք 
կտեսնենք ու կլսենք Նրան: Հաջորդ մեկ կամ երկու 
օրվա ընթացքում խորհեք այս դասի մասին: Մտա-
ծեք Փրկչի կարեկծանքի մասին, երբ աղոթեք ձեր 
ցանկությունների, թուլությունների, վշտի և փորձու-
թյունների համար: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 17 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 26. ՕՐ 2

3 Նեփի 18
Նախաբան

Երբ Հիսուս Քրիստոսը եզրափակեց Նեփիա-
ցիների մեջ Իր սպասավորման առաջին օրը, 
Նա հաստատեց հաղորդությունը և պատվիրեց 
մարդկանց միշտ աղոթել Հորը և եղբայրություն 
առաջարկել բոլոր մարդկանց: Փրկիչը մեծ օրհնու-
թյուններ խոստացավ նրանց, ովքեր պահում են 
այս պատվիրանները: Այնուհետև Նա Իր տասներ-
կու Նեփիացի առաքյալներին ուղղություն տվեց 
Եկեղեցում իրենց սպասավորման համար: Նախ-
քան երկինք բարձրանալը Նա զորություն տվեց 
նրանց` շնորհելու Սուրբ Հոգին: 

3 Նեփի 18.1–14
Հիսուս Քրիստոսը սպասավորում է հաղորդությունը 
Նեփիացիներին
Կարդացեք Երեց Ջերալդ Ն. Լունդի հետևյալ 
պատմությունը, ով ծառայել է որպես Յոթանա-
սունի անդամ, և պատկերացրեք, թե ինչ կլիներ, 
եթե լինեիք այս պատմության մարդու փոխարեն. 

«Որոշ ժամանակ առաջ կար մի հետաքրքիր հոդ-
ված լեռնագնացության մասին, որն առաջարկում 
է հիանալի պատասխան հետևյալ հարցին. «Մենք, 
որպես անարդյունավետ ծառաներ, երբևէ ի՞նչ կա-
րող ենք անել, որպեսզի հատուցենք Քրիստոսին 
այն ամենի համար, ինչ Նա արել է մեզ համար»: 

Հոդվածը Չենքուշ անունով մի մարդու մասին էր, 
ով ունի լեռնագնացության դպրոց:. . . Չենքուշը 
հարցազրույց վերցնողին նկարագրում էր լեռ-
նագնացության անվտանգության համակարգը: 
Սա այն համակարգն է, որի միջոցով լեռնագնաց-
ները պաշտպանվում են ընկնելուց: Մի լեռնագ-
նացը հասնում է անվտանգ դիրքի և ապահովում 
է պարանը մյուս լեռնագնացի համար, սովո-
րաբար իրեն մոտ տեղում: «Դու անվտանգ ես» 
նշանակում է՝ «Ես քեզ պահում եմ: Եթե ինչ-որ 
բան պատահի, ես թույլ չեմ տա, որ ընկնես»: Սա 
կազմում է լեռնագնացության կարևոր մասը: 
Այժմ տեսեք, թե այնուհետև ինչ տեղի ունեցավ 
հոդվածում. «Անվտանգությունը Չենքուշին տվել է 
լեռնագնացության լավագույն ու վատագույն պա-
հերը: Չենքուշը մի անգամ ընկել է բարձր ժայռից` 
պոկելով երեք մեխանիկական հենարան և եզրից 
դուրս գցելով իր անվտանգության պարանը: Նա 
կանգ է առել գլխիվայր` գետնից 10 ֆուտ (մոտ 3 
մետր) բարձրության վրա, երբ նրա անվտանգու-
թյունն ապահովողը անվտանգության պարանն 
իր պարզած ձեռքերի զորությամբ պահել է` 
կանգնեցնելով նրա անկումը: «Դոնը փրկեց իմ 
կյանքը», -ասում է Չենքուշը: «Ի՞նչ կանեիր նման 
մարդու համար: Որպես Սուրբ Ծննդյան նվեր 
նրան լեռնագնացության օգտագործված պա-
րա՞ն կտայիր: Ոչ, դու հիշում ես նրան: Դու միշտ 
հիշում ես նրան» [Eric G. Anderson, “The Vertical 
Wilderness,” Private Practice, Nov. 1979, 21; շեշ-
տադրումն ավելացված է]» (“The Grace and Mercy 
of Jesus Christ,” in Jesus Christ: Son of God, Savior, 
ed. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch, and Laura D. 
Card [2002], 48): 

Կարդացեք 3 Նեփի 18.1–11 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչ ասաց Նեփիա-
ցիներին, որ անեին, որպեսզի հիշեին Իրեն: Դուք 
կարող եք ընդգծել հիշատակ և հիշել բառերը 7-րդ 
և 11-րդ հատվածներում: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է 
կարևոր միշտ հիշել Փրկչի քավիչ զոհաբերությունը 
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ձեզ համար: Ինչպե՞ս եք գործում այլ կերպ, երբ 
հիշում եք Փրկչին: 

Իր մարմինն ու արյունը հիշելու մասին Փրկչի 
պատվիրանը հատկապես իմաստալից էր մարդ-
կանց համար, քանի որ նրանք կարճ ժամանակ 
անց շոշափել էին Նրա մարմնի վերքերը: Չնայած 
դուք չեք տեսել Փրկչի մարմնի վերքերը, ինչպես 
Մորմոնի Գրքի մարդիկ տեսան, դուք կարող եք 
հիշել Նրա քավիչ զոհաբերությունը, երբ ճաշակում 
եք հաղորդությունը: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Հաղոր-

դության ընթացքում Փրկչի զոհաբերությունը հիշելն ինչպե՞ս 
է օգնել ձեզ զգալ գոհունակություն Նրա նկատմամբ:

3 Նեփի 18.7–11-ում հիշատակված Հիսուս 
Քրիստոսի խոսքերն ուսուցանում են հետևյալ 
սկզբունքը՝ Երբ մենք ճաշակում ենք հաղորդու-
թյունից, մենք վկայում ենք Հորը, որ մենք կամե-
նում ենք անել այն ամենը, ինչ Նա մեզ պատվիրել 
է: Երբ մենք ճաշակում ենք հաղորդությու-
նից, մենք վկայում ենք Հորը, որ մենք միշտ 
կհիշենք Հիսուս Քրիստոսին: Վերանայեք 
3 Նեփի 18.7–11 և ընդգծեք այն բառերը կամ 
արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում են 
այս սկզբունքները: 11-րդ հատվածը կարդալիս 
խորհեք այն մասին, թե ինչ կզգայիք, եթե Փրկիչն 
ասեր այս բառերը ձեզ: 

 2. Ընտրեք հետևյալ հարցերից երկուսը, որպեսզի 
պատասխանեք դրանց սուրբ գրությունների ուսւմնա-

սիրության ձեր օրագրում.

 ա. Ո՞րոնք են Փրկչի կյանքի ու սպասավորման որոշ ոլորտ-
ները, որ դուք կարող եք հիշել հաղորդության արարողության 
ժամանակ:

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի միշտ հիշեք Փրկչին ողջ 
շաբաթվա ընթացքում: 

 գ. Եթե դուք անկեղծորեն ձգտեք հիշել Փրկչին հաղորդու-
թյան ընթացքում, ինչպե՞ս կարող է դա ազդել ձեզ վրա հա-
ջորդող շաբաթվա ընթացքում:

Գտեք 3 Նեփի 18.7, 11–ում ուսուցանված ևս մեկ 
սկզբունք` լրացնելով հետևյալ պնդումը մի արտա-
հայտությամբ, որը բացատրում է, թե Փրկիչն ինչ է 
խոստացել նրանց, ովքեր ճաշակում են հաղորդու-
թյունից և հիշում են Նրան: Երբ մենք ճաշակում 
ենք հաղորդությունից և միշտ հիշում ենք 
Նրան, մենք   
 :

 3. Համեմատեք 3 Նեփի 18.12–14 և Հելաման 5.12: 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում գրեք, թե ինչպես ամեն շաբաթ հաղորդությունից ճաշա-
կելը կարող է օգնել ձեզ դարձնել Հիսուս Քրիստոսին այն 
հիմքը, որի վրա դուք կառուցում եք ձեր կյանքը: 

 4. Որպեսզի ավելի շատ հիշեք Փրկչին, սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում հաջորդ 

շաբաթվա մեջ ամեն օր գրանցեք, թե ինչ եք արել, որպեսզի 
հիշեք Փրկչին այդ օրը: Կարող եք գրել, թե ինչի մասին էիք 
մտածում հաղորդության ընթացքում, կամ Փրկչին հիշելն ինչ-
պես ազդեց ձեր մտքերի, բառերի և արարքների վրա:

3 Նեփի 18.15–25
Հիսուսն ուսուցանեց Նեփիացիներին միշտ աղոթել 
Հորը և հաճախ հավաքվել միասին
Նեփիացիներին հաղորդությունը սպասավորելուց 
հետո Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց նրանց կա-
րևոր սկզբունքներ աղոթքի մասին: Նրա ուսուցա-
նած սկզբունքներից մեկը հետևյալն է. Եթե մենք 
արթուն լինենք ու միշտ աղոթենք Հորը, մենք 
կկարողանանք դիմակայել Սատանայի գայ-
թակղություններին: Երբ մենք արթուն ենք, մենք 
հոգեպես ուշադիր, աչալուրջ ու զգոն ենք: 

Կարդացեք 3 Նեփի 18.15–21 և ընդգծեք այն բա-
ռերն ու արտահայտությունները, որոնք ուսուցա-
նում են վերևում գրված սկզբունքը: Ձեր կարծիքով, 
ինչո՞ւ ուշադիր լինելն ու աղոթելն անհրաժեշտ են 
գայթակղությանը դիմակայելու համար: 

Ուշադրություն դարձրեք, որ 3 Նեփի 18.15, 20–21-ը 
սերտման սուրբ գրությունների հատվածներ են: 
Ձեր սուրբ գրություններում կարող եք ընդգծել այս 
հատվածները:
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 5. Կարդացեք ու խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ և 
այնուհետև սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 

ձեր օրագրում պատասխանեք երկու կամ ավելի հարցերի. 

 ա. Ինչպե՞ս է աղոթելն օգնել ձեզ դիմակայել Սատանայի 
գայթակղություններին:

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի բարելավեք ձեր անձնա-
կան աղոթքները:

 գ. Ինչպիսի՞ օրհնություններ եք ստացել ձեր ընտանիքի հետ 
աղոթելու արդյունքում (տես 3 Նեփի 18.21):

 դ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի օգնեք ձեր ընտանիքին ու-
նենալ հետևողական ու իմաստալից ընտանեկան աղոթք: 

Երբ մենք աղոթում ենք Երկնային Հորը և մոտե-
նում ենք մեր Փրկչին` Հիսուս Քրիստոսին, մենք 
հաճախ ցանկանում ենք օգնել ուրիշներին նույն-
պես մոտենալ Նրան: Խորհեք ինչ-որ մեկի մասին, 
ում կցանկանայիք օգնել մոտենալ Փրկչին: Կար-
դացեք 3 Նեփի 18.22–24 և այդ հատվածներում 
փնտրեք հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք ծառա-
յում ենք ուրիշներին, մենք կարողանում ենք 
օգնել նրանց գալ դեպի Քրիստոսը: 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 18.24-ում, Փրկիչն 
ուսուցանել է, որ յուրաքանչյուրս բարձր պահի մեր 
լույսը, որպեսզի այն լույս տա աշխարհին: Նա նաև 
ասել է, որ Նա է լույսը, որը մենք պետք է բարձր 
պահենք: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսն ուսուցանել է, որ մենք 
բարձր ենք պահում Փրկչի լույսը, պահելով Նրա 
պատվիրաններն ու հետևելով Նրա օրինակին. 

«Մենք պետք է լինենք Փրկչի նման, 
ինչպես Նա հորդորեց մեզ «Եկ, հե-
տևիր ինձ»: Մի՞թե հաճելի չէր լինի 
Հիսուսի համար, եթե մենք թույլ 
տայինք, որ մեր լույսն այնքան շողար, 
որ նրանք, ովքեր հետևում են մեզ, 

հետևեին Փրկչին: Կան լույսը փնտրող մարդիկ, 
ովքեր ուրախությամբ կանցնեին մկրտության 
դռներով դեպի ուղիղ ու նեղ ճանապարհը, որը 
տանում է դեպի հավերժական կյանք (տես 
2 Նեփի 31): Դուք կլինե՞ք այդ լույսը, որը նրանց 
կտանի դեպի ապահով նավահանգիստ:. . .

Երբևէ դադարե՞լ եք մտածել, որ գուցե դուք եք 
Երկնային Հոր կողմից ուղարկված լույսը, որպեսզի 
մեկ ուրիշին ապահովությամբ առաջնորդեք տուն 
կամ լինեք փարոս, որպեսզի հեռվից ցույց տաք 
հետադարձ ուղին` նեղ ու անձուկ ճանապարհը, 
որը տանում է դեպի հավերժական կյանք: Ձեր 
լույսը փարոս է և երբեք չպետք է դադարի վառվել 
կամ մոլորեցնել նրանց, ովքեր փնտրում են դեպի 
տուն տանող ճանապարհը: . . .

. . .Հիսուս Քրիստոսն այն լույսն է, որը տրվել է 
մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հետևել ու 
իմանալ, թե ուր պետք է գնանք: [Ես աղոթում եմ], 

որ մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա ընտրել 
ճիշտը, [այնպես որ մենք կարողանանք] բար-
ձրացնել ու ամրացնել մեզ շրջապատող մարդ-
կանց» (“That Ye May Be Children of Light” [Church 
Educational System fireside for young adults, Nov. 3, 
1996], 6–7):

Ուրիշների համար աղոթելը, նրանց Եկեղեցու 
հավաքներին մասնեկցել հրավիրելը և Քրիստո-
սանման օրինակ սահմանելը եղանակներ են, 
որոնց միջոցով մենք կարող ենք ծառայել ուրիշնե-
րին: Խորհեք, թե ինչ զգացիք, երբ դուք հետևեցիք 
Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և օգնեցիք ինչ-որ 
մեկին ավելի մոտենալ Փրկչին: Ի՞նչ կանեք այսօր 
կամ այս շաբաթ, որպեսզի ձեր լույսը շողա այն-
պես, որ նրանք, ովքեր հետևում են ձեզ, հետևեն 
նաև Փրկչին:

3 Նեփի 18.26–39
Փրկիչն ուսուցանում է Իր առաքյալներին 
եղբայրություն առաջարկել բոլոր մարդկանց
Երբ Փրկիչը հաստատեց հաղորդությունը և ու-
սուցանեց Նեփիացիներին աղոթքի մասին, Նա 
դարձավ դեպի տասներկու առաքյալները, ում Նա 
ընտրել էր, և ուսուցանեց նրանց ինչպես առաջնոր-
դել ու ղեկավարել Եկեղեցու գործերը (տես 3 Նեփի 
18.26–39): Ուշադրություն դարձրեք, որ 3 Նեփի 
18.26-ում Փրկիչը դադարեց խոսել բազմության 
հետ և դարձավ դեպի ղեկավարները, «որոնց նա 
ընտրել էր»: 28 և 29 հատվածներում տրված Նրա 
ուղերձը նախազգուշացում էր քահանայության այդ 
ղեկավարներին` ի դեմս ինչ-որ մեկին անարժանո-
րեն հաղորդությունից ճաշակելու թույլտվության: 

Եկեղեցու անդամները պետք է կենտրոնանան 
հաղորդությունից ճաշակելու իրենց սեփական ար-
ժանելիության վրա և հաղորդությունից ճաշակելու 
համար ուրիշների արժանելիության որոշման 
պատասխանատվությունը թողնեն նրանց վրա, 
ում Տերը կանչել է նման դատողություններ կատա-
րելու` ինչպես օրինակ` եպիսկոպոսին կամ ցցի 
նախագահին: Կարդացեք 3 Նեփի 18.32` ուշադրու-
թյուն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչպես ուսուցանեց 
առաքյալներին հոգ տանել նրանց մասին, ովքեր 
մոլորվել էին հավատքից: Մտածեք, ինչպես կարող 
եք «շարունակել ծառայել» ընկերոջը, ընտանիքի 
անդամին կամ ձեր ծխի կամ ճյուղի անդամին, ով 
մոլորվել է հավատքից: 

Սերտման սուրբ գրություն —3 Նեփի 
18.15, 20–21
Մի քանի րոպե անցկացրեք, անգիր սովորելով 
3 Նեփի 18.15, 20–21: Գրեք այդ երեք հատվածները 
թղթի վրա և այնուհետև արտասանեք դրանք: Մի 
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քանի անգամ կարդալուց հետո ջնջեք կամ մաք-
րեք այդ հատվածների տարբեր մասերը` շարու-
նակելով արտասանել դրանք: Կարող եք կրկնել 
այդ եղանակով, մինչև որ բոլոր բառերը ջնջվեն 
կամ մաքրվեն: 

Այս հատվածներն անգիր սովորելիս մտածեք այն 
մասին, թե ինչ էր Փրկիչն ուսուցանում: Ինչպես 
հիշատակված է 3 Նեփի 18.15-ում` Հիսուս Քրիս-
տոսն ուսուցանեց Նեփիացիներին ինչպես դիմա-
կայել դևի գայթակղություններին: Ուշադրություն 
դարձրեք այն զորությանը, որը գալիս է աղոթքից: 
Աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք գայթակղու-
թյանը դիմակայելու ուժ ստանալ:

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 18.20–21-ում` Հի-
սուս Քրիստոսն ուսուցանեց, որ երբ մենք աղոթում 
ենք հավատքով, Հայրը միշտ պատասխանում է 
մեր աղոթքներին, բայց Նա պատասխանում է ըստ 
Իր ծրագրի, որն ունի Իր զավակների համար, և 
ըստ այն ամենի, ինչը Նա գիտի, որ ճիշտ է մեզ 
համար: Բարձրաձայն կրկնեք 20-րդ հատվածը. 
«Եվ ինչ որ դուք խնդրեք Հորը, իմ անունով, ինչ որ 
ճիշտ է, հավատալով, որ դուք կստանաք, ահա այն 
կտրվի ձեզ»: Ձեր կարծիքով, այս հատվածում «ինչ 
որ ճիշտ է» արտահայտությունն ի՞նչ է նշանակում: 
(Դուք կարող եք նայել Յակոբոսի 4.3:) 

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին կիսվել 
է այս վկայությամբ. «Աստված` մեր 
Հավերժական Հայրը, ապրում է: Նա 
տիեզերքի Արարիչն ու Կառավարիչն 
է, բայց և այնպես Նա մեր Հայրն է: Նա 
Ամենակարողն է և ամեն ինչից վեր է: 

Նրան կարելի է հասնել աղոթքով:. . . Արդյո՞ք Նա 
լսում է երեխայի աղոթքը: Իհարկե, Նա լսում է: Նա 
պատասխանո՞ւմ է դրան: Իհարկե Նա պատաս-
խանում է: Ոչ միշտ այնպես, ինչպես մենք կցան-
կանայինք, բայց Նա պատասխանում է: Նա լսում և 
պատասխանում է» (Teachings of Gordon B. Hinckley 
[1997], 468):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին 
Հ. Օքսն ուսուցանել է. «[3 Նեփի 18.20-ում] Փրկիչը 
հիշեցնում է մեզ, որ հավատքը, անկախ նրանից, 
թե որքան ամուր է, չի կարող այնպիսի արդյունք 
առաջացնել, որը հակառակ է նրա կամքին, ում 
զորությունն է դա: Առ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հա-
վատքի գործադրումը միշտ ենթարկվում է երկնքի 
կարգ ու կանոնին, Տիրոջ բարությանը, կամքին, 
իմաստությանը և ժամանակի ընտրությանը: Այդ 
պատճառով է, որ մենք չենք կարող ունենալ ճշմա-
րիտ հավատք առ Տերը, չունենալով նաև լիովին 
վստահություն Տիրոջ կամքի ու ժամանակի ընտ-
րության նկատմամբ» (“Faith in the Lord Jesus Christ,” 
Ensign, May 1994, 100):

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 18 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 26. ՕՐ 3

3 Նեփի 19
Նախաբան

3 Նփի 11–18-ում հիշատակված իրադարձություն-
ները բոլորը տեղի ունեցան մեկ օրվա ընթացքում: 
Այդ օրվա ավարտին Փրկչի այցելության և հաջորդ 
օրը Նրա վերադառնալու մասին լուրը տարածվեց 
մարդկանց շրջանում և նրանք «անչափ տքնեցին 
ողջ այդ գիշեր, որպեսզի հաջորդ օրը նրանք 
կարողանային լինել այն տեղում, որտեղ Հիսուսը 
պետք է իրեն ցույց տար բազմությանը» (3 Նեփի 
19.3): Առավոտյան տասներկու առաքյալներն 
ուսուցանեցին մարդկանց և աղոթեցին նրանց 
հետ: Այնուհետև Նեփին մկրտեց տասներկու 
առաքյալներին և նրանք ստացան Սուրբ Հոգին ու 
շուրջանակի մեջ առնվեցին հրեշտակների կողմից: 
Այս դրսևորման ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը 
հայտնվեց և պատվիրեց առաքյալներին աղոթել, և 
Նա նույնպես աղոթեց Հորը բազմության անունից: 
Առաքյալներն իրենց հավատքի շնորհիվ լցվեցին 
Սուրբ Հոգով: Նրանք մաքրագործվեցին և Հոր ու 
Որդու հետ մեկ դարձան: 

3 Նեփի 19.1–14
Ինչպես Փրկիչն էր պատվիրել, տասներկու 
առաքյալները սպասավորում են ժողովրդին 
Պատկերացրեք, թե ինչ կզգայիք և ինչ կանեիք, 
եթե իմանայիք, որ վաղը Հիսուս Քրիստոսը գալու 
է տաճար, որը ձեզանից որոշակի հեռավորության 
վրա է գտնվում: Որքա՞ն շատ կփորձեիք հասնել 
այնտեղ: Կուզենայի՞ք ձեզ հետ ուրիշ մարդկանց 
էլ բերել: Ի՞նչ կանեիք այս փորձառությանը նախա-
պատրաստվելու համար:

Կարդացեք 3 Նեփի 19.1–3` ուշադրություն դարձ-
նելով Նեփիացիների արձագանքին, երբ Փրկիչը 
խոստացավ նրանց, որ վերադառնալու է հաջորդ 
օրը: Երբ բազմությունը հավաքվեց, տասներ-
կու առաքյալները բազմությունը բաժանեցին 
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տասներկու խմբի և սկսեցին ուսուցանել նրանց: 
Նրանք սովորեցնում էին բազմությանը ծնկի իջնել 
աղոթելու համար և ուսուցանում էին նրանց այն 
նույն ճշմարտությունները, որ Փրկիչն ուսուցանել 
էր նախորդ օրը: (Տես 3 Նեփի 19.4–7:)

 1. Կարդացեք 3 Նեփի 19.8–9 և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք 

հետևյալ հարցերին. 

 ա. Առաքյալներն ամենից շատ ի՞նչ էին ցանկանում: Ձեր 
փորձառությունից ելնելով` ինչո՞ւ է Սուրբ Հոգու պարգևն 
այդքան ցանկալի:

 բ. Տասներկու առաքյալները ղեկավարելու էին Եկեղեցու 
գործերը Ամերիկաներում, երբ Փրկիչը գնար: Ինչո՞ւ էր անհ-
րաժեշտ ունենալ Սուրբ Հոգին իրենց առաջնորդելու համար:

Երբ ավարտեք կատարել հանձնարարությունը 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում, մտածեք հետևյալ հարցերի մասին. 
Ո՞րոնք են այն մի քանի բաները, որ ցանկանում 
եք ամենից շատ, երբ դուք աղոթում եք: Որքա՞ն 
հաճախ եք աղոթում Սուրբ Հոգու համար: 

Կարդացեք 3 Նեփի 19.10–12 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ արեցին առաքյալներն աղոթե-
լուց հետո: 10-12 հատվածներում նկարագրված 
մկրտությունը տասներկու առաքյալների համար 
երկրորդ մկրտությունն էր: Եկեղեցին Նեփիացի-
ների մոտ հաստատված է եղել տարիներ շարու-
նակ և քահանայություն կրող այս եղբայրները 
պետք է որ նախկինում մկրտված լինեին, չնայած 
որ իրենց առաջին մկրտությունը հիշատակված չէ 
սուրբ գրություններում: Այս երկրորդ մկրտությունը 
հատուկ հանգամանք էր, ինչպես բացատրել է Նա-
խագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը: «Փրկիչը պատվի-
րեց Նեփիին ու ժողովրդին կրկին մկրտվել, քանի 
որ Նա նոր ձևով էր կազմակերպել Եկեղեցին 
ավետարանի ներքո: Նախքան դա այն կազմա-
կերպված էր [Մովսեսի] օրենքի ներքո» (Doctrines 
of Salvation, ed. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
2:336):

Հիշեք, որ առաքյալներն ու մյուս Նեփիացիներն 
արժանի էին լինելու Փրկչի ներկայության մեջ: 
Կարդացեք 3 Նեփի 19.13` ուշադրություն դարձնե-
լով, թե տասներկու առաքյալներին ինչ շնորհվեց 
արդար ցանկություններ ունենալու արդյունքում: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում կազմեք օրհնությունների ցանկ, որոնք գա-

լիս են մի մարդու կյանք, ով ունի Սուրբ Հոգու պարգևը և ապ-
րում է դրան արժանի: Այնուհետև համեմատեք ձեր ցանկը 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսի 
մեջբերման հետ ու ձեր ցանկին ավելացրեք նոր մտքեր, 
որոնց կհանդիպեք. 

«Սուրբ Հոգին մեզ տալիս է ուժ ու խիզախու-
թյուն, որպեսզի առաջնորդենք մեր կյանքը 
Աստծո արքայության ճանապարհով, և հանդի-
սանում է Հոր և Որդու մասին մեր վկայության 
աղբյուրը: . . .

Մենք ունենք Սուրբ Հոգու` որպես մեր մշտա-
կան ուղեկցի կարիքը, որպեսզի մեզ օգնի ավելի լավ ընտրու-
թյուններ կայացնել ամեն օր մեզ հանդիպող որոշումներում: 
Մեր երիտասարդ տղամարդիկ ու կանայք ենթարկվում 
են հարձակման աշխարհի տգեղ բաների կողմից: Սուրբ 
Հոգու ընկերակցությունը զորություն կտա նրանց, որպեսզի 
դիմակայեն չարին, և, անհրաժեշտության դեպքում, ապաշ-
խարեն ու վերադառնան դեպի նեղ ու անձուկ ճանապարհը: 
Մեզանից ոչ ոք ապահովագրված չէ հակառակորդի գայթակ-
ղություններից: Մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է ամրացումը, որը 
հասանելի է Սուրբ Հոգու միջոցով:. . . Սուրբ Հոգու պարգևն 
ունենալն օգնում է ընտանիքի անդամներին կայացնել իմաս-
տուն որոշումներ` ընտրություններ, որոնք կօգնեն նրանց 
իրենց ընտանիքի անդամների հետ վերադառնալ իրենց Երկ-
նային Հոր ու Նրա Որդու` Հիսուս Քրիստոսի մոտ՝ Նրանց հետ 
հավերժորեն ապրելու» (“The Covenant of Baptism: To Be in the 
Kingdom and of the Kingdom,” Ensign, Nov. 2000, 8):

Հիմնվելով 3 Նեփի 19.1–14–ի ձեր ուսումնասիրու-
թյան վրա` մտածեք, թե ամենից շատ ինչ օրհնու-
թյուն եք ուզում ձեր կյանքում և ինչու:

Լրացրեք հետևյալ սկզբունքային արտահայտու-
թյունը համաձայն 3 Նեփի 19.9, 13-ի. Անկեղծ 
ցանկությունների ու աղոթքի միջոցով մենք 
կարող ենք   
 :

3 Նեփի 19.14–36
Փրկիչն հայտնվում ու աղոթում է մարդկանց համար, 
որպեսզի նրանք մաքրագործվեն իրենց հավատքի 
միջոցով
Կարդացեք 3 Նեփի 19.14–16, որպեսզի իմանաք, 
թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ տասներկու առաքյալ-
ները մկրտվեցին և լցվեցին Սուրբ Հոգով: 

Երբ առաքյալներն ու բազմությունը ծնկի իջան, 
Փրկիչը պատվիրեց Իր տասներկու առաքյալնե-
րին աղոթել: Կարդացեք նրանց աղոթքի պատ-
մությունը 3 Նեփի 19.17–18, 24–26, 30-ում: Սուրբ 
գրություններում սա միակ տեղն է, որտեղ հիշա-
տակված է, որ մարդիկ աղոթում էին անմիջապես 
Հիսուս Քրիստոսին: Մեր աղոթքներում մենք աղո-
թում ենք Հայր Աստծուն Իր Որդու` Հիսուս Քրիս-
տոսի անունով: Սուրբ գրություններում չկա որևէ 
տեղ, որտեղ մեզ ուսուցանվում է աղոթել Հիսուսին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս 
Ռ. Մակքոնքին մի պատճառ առաջարկեց, թե ինչու 
առաքյալները կարող էին աղոթել Հիսուսին այս 
եզակի օրինակում. «Հիսուսն արդեն ուսուցանել 
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էր նրանց աղոթել Հորը Իր անունով, որը նրանք 
արեցին սկզբում [տես 3 Նեփի 19.8–9]:. . . Բայց այս 
անգամ «նրանք աղոթեցին առ Հիսուսը` կոչե-
լով նրան իրենց Տեր և իրենց Աստված» [3 Նեփի 
19.18]: Հիսուսը կանգնած էր նրանց առջև` որպես 
Հոր խորհրդանիշ: Տեսնելով Նրան` նրանք կար-
ծես տեսնում էին Հորը. Աղոթելով Նրան` նրանք 
կարծես աղոթում էին Հորը: Դա մի հատուկ ու 
եզակի իրավիճակ էր» (The Promised Messiah: The 
First Coming of Christ [1978], 560–61): Փրկիչն Ինքն 
ասաց, «Նրանք աղոթում են ինձ, որովհետև ես 
նրանց հետ եմ» (3 Նեփի 19.22):

 3. Մինչ մարդիկ ծնկի էին իջել, նրանք ականատես 
եղան, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսն առաջարկեց երեք 

առանձին աղոթք Իր առաքյալների ու իրենց համար: Ար-
տագրեք հետևյալ աղյուսակը սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում: Կարդացեք հանձնարարված սուրբ 
գրության հատվածները և լրացրեք աղյուսակը:

Սուրբ 
գրության 
հատված

Ինչի՞ համար 
աղոթեց 
Փրկիչը:

Ինչպե՞ս կարող 
եք ձեր կյանքում 
կիրառել այն, ինչ 
սովորեցիք Փրկչի 
աղոթքից: 

3 Նեփի 
19.19–23

3 Նեփի 
19.27–29

3 Նեփի 
19.31–34

Կարդացեք 3 Նեփի 19.24: Ձեր կարծիքով ի՞նչ 
է նշանակում «չէին ավելացնում շատ խոսքեր»: 
Աղոթքի վերաբերյալ, որի բառերը տրվում են, 
որպեսզի իմանան, թե ինչի համար աղոթեն, Երեց 
Բրյուս Ռ. Մակքոնքին ուսուցանել է. «Կատարյալ 
աղոթքները ոգեշնչված են, որտեղ Հոգին հայտ-
նում է բառերը, որոնք պետք է օգտագործվեն» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 586):

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք որոշ սկզբունք-
ներ, որ Փրկիչն ուսուցանել է Իր աղոթքներում, 
վերանայեք 3 Նեփի 19.28 և ընդգծեք այն բառերը 
կամ արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում 
են այս սկզբունքը. եթե մենք հավատք գործադ-
րենք առ Հիսուս Քրիստոս, մենք կարող ենք 
մաքրագործվել: Մտածեք, թե առաքյալներն ինչ-
պես հավատք գործադրեցին 3 Նեփի 19 -ում հիշա-
տակված դեպքերի ընթացքում: Իրենց հավատքի 
արդյունքում առաքյալները լցվեցին Սուրբ Հոգով 
(տես 3 Նեփի 19.13), իսկ Սուրբ Հոգին ստանալն 
անհրաժեշտ է մաքրագործման համար:

Կարդացեք Առաջին Նախագահությու-
նից Նախագահ Մերիոն Ջ. Ռոմնիի 
հետևայլ խոսքերը և ուշադրություն 
դարձրեք, թե ինչ է նշանակում մաք-
րագործվել. ««Այն ժամանակ կգա 
կրակով և Սուրբ Հոգով մկրտությունը» 

[2 Նեփի 31.13]: Կրակով ու Սուրբ Հոգով այս 
մկրտությունը, որի մասին ասվում է այստեղ 
Նեփիի կողմից, ազդում է մարդկանց սրտերի 
վրա՝ մեծ փոփոխություն առաջացնելով, որի 
մասին հիշատակում է Ալման [տես Ալմա 5.14]: Այն 
նրանց մարմնականից դարձի է բերում դեպի 
հոգևորը: Այն մաքրում է, բուժում ու մաքրագոր-
ծում է հոգին: . . . Հավատքն առ Տեր Հիսուս Քրիս-
տոսը, ապաշխարությունը և ջրով մկրտությունը 
- բոլորը նախապատրաստական և անհրաժեշտ 
պայման են դրա համար, բայց դա է 



307

կատարելագործումը [վերջնական նպատակը]: Այն 
ստանալ նշանակում է լվանալ հագուստը Հիսուս 
Քրիստոսի քավիչ արյունով» (Learning for the 
Eternities, comp. George J. Romney [1977], 133): 

 4. Խորհեք, թե ինչ է նշանակում լինել մաքրագործ-
ված, և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 

օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին՝ Ինչպե՞ս է առ 
Հիսուս Քրիստոս հավատք գործադրելն օգնում մեզ դառնալ 
մաքուր ու անարատ:

Հիսուսը հրաշալի աղոթք ասաց Իր քավիչ զոհաբե-
րության նախօրեին, որը շատ նման էր այն աղոթք-
ներին, որոնք Նա ասաց Նեփիացիների մոտ Իր 
այցելության երկրորդ օրը: Կարդացեք 3 Նեփի 
19.23, 29 և Յովհաննէս 17.9, 11, 21–22: Ընգծեք «որ-
պեսզի մենք կարողանանք մեկ լինել» արտահայ-
տությունը: Ի՞նչ ենք սովորում այս հատվածներից 
այն մասին, թե մենք ինչպես ենք կարող լինել մեկ 
Հիսուս Քրիստոսի հետ:

Այս հատվածներում ուսուցանված 
սկզբունքներից մեկը հետևյալն է. 
հավատքի միջոցով մենք կարող 
ենք մաքրագործվել և դառնալ մեկ 
Հիսուս Քրիստոսի հետ այնպես, 
ինչպես Նա է մեկ Հոր հետ: Կար-

դացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքը այն 
մասին, թե մենք ինչպես կարող ենք մեկ լինել Հոր 
և Որդու հետ. «Իհարկե, մենք չենք կարողանա մեկ 
լինել Աստծո և Քրիստոսի հետ, մինչև մենք չդարձ-
նենք Նրանց կամքն ու հետաքրքրությունը մեր 
ամենամեծ ցանկությունը: Նման հնազանդության 
չի կարելի հասնել մեկ օրում, այլ Սուրբ Հոգու 
միջոցով Տերը կխրատի մեզ, եթե մենք կամենանք, 
մինչև որ ժամանակի ընթացքում զգուշորեն 
կարելի կլինի ասել, որ Նա մեր մեջ է, ինչպես որ 
Հայրն է Նրանում: Երբեմն ես դողում եմ, մտածե-
լով, թե ինչ կպահանջվի, բայց ես գիտեմ, որ միայն 
այս կատարյալ միավորման մեջ է, որ ուրախու-
թյան լրիվությունը կարելի է գտնել» (“That They May 
Be One In Us,” Ensign, Nov. 2002, 73):

Ավարտեք այսօրվա ուսումնասիրությունը` կարդա-
լով և խորհելով 3 Նեփի 19.35–36-ի մասին:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 19 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 26. ՕՐ 4

3 Նեփի 20–22
Նախաբան

Նեփիացիների մեջ Իր ծառայության երկրորդ 
օրվա ընթացքում Հիսուս Քրիստոսը կրկին ժողովր-
դին սպասավորեց հաղորդությունը: Նա վկայեց, 
որ վերջին օրերում Հայրն իրականացնելու է 
Իսրայելի հավաքման ու երկրի բոլոր ազգերին 
օրհնելու Իր ուխտը: Նա նաև բացատրեց, որ վեր-
ջին օրերում Մորմոնի Գրքի առաջ գալը լինելու է 
նշան այն մասին, որ Հայրը սկսել է իրականացնել 
այդ ուխտը: 

3 Նեփի 20.1–9
Փրկիչը կրկին ժողովրդին սպասավորում է 
հաղորդությունը 
Եթե դուք երիտասարդ տղամարդ եք և ունեք 
Ահարոնյան Քահանայություն, խորհեք հետևյալ 
հարցերի շուրջ. Ձեզ համար ի՞նչ է նշանակում 
կարողանալ օգնել հաղորդությունը սպասավորել: 
Ինչպե՞ս եք Տիրոջը ցույց տալիս, որ դուք հասկա-
նում եք այս արարողության սրբազան բնույթը: 

Եթե դուք երիտասարդ կին կամ երիտասարդ 
տղամարդ եք, ով դեռ չունի քահանայություն, խոր-
հեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ի՞նչ եք զգում, երբ 
տեսնում եք արժանի երիտասարդ տղամարդկանց 
հաղորդությունը սպասավորելիս: Ի՞նչ եք անում 
հաղորդության սպասավորման ընթացքում, որը 
ցույց է տալիս, որ դուք հասկանում եք դրա սրբա-
զան բնույթը: 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 20.3–5-ում` 
Նեփիացիների մոտ Իր ծառայության երկրորդ 
օրվա սկզբին Փրկիչը հրաշքով հայթհայթեց հաց 
ու գինի, որպեսզի կրկին սպասավորի հաղորդու-
թյունը: Կարդացեք 3 Նեփի 20.1 և պարզեք, թե Նա 
ինչ խնդրեց ժողովրդին անել նախքան կպատրաս-
տեր ու կբաժաներ հաղորդությունը: Ձեր կարծի-
քով, ձեր սրտում աղոթելն ինչպե՞ս կարող է ազդել 
հաղորդությունից ճաշակելու ձեր ամենշաբաթյա 
փորձառության վրա: 

Կարդացեք 3 Նեփի 20.8: Ուշադրություն դարձրեք, 
որ Նեփիացիներն այդ ժամանակ գինի օգտա-
գործեցին, բայց Եկեղեցու ներկայիս սահմանված 
կարգն է ջուր օգտագործելը (տես ՎևՈւ 27.2): Նաև 
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ են խորհրդանշում 
հացն ու ջուրը: Երբ մենք պարբերաբար ճաշա-
կում ենք հաղորդությունից, մենք ցույց ենք տալիս 
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առանձնահատկություններ էին, անհատական 
հատկանիշներ, թե՞ հոգևոր որակներ: 

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերը և 
ընդգծեք այն մասը, որտեղ նա սահմանում է մեր 
ով լինելը. «Ձեզ կարող է դուր գալ երաժշտու-
թյունը, մարմնամարզությունը կամ դուք կարող է 
հակված լինեք մեխանիկայի նկատմամբ, և մի օր 
դուք կարող եք աշխատել առևտրի բնագավառում, 
արհեստի, կամ արվեստի: Որքան էլ որ այս գործո-
ղությունները կամ աշխատանքները կարևոր լինեն, 
դրանք չեն սահմանում մեր ով լինելը: Առաջինն ու 
ամենակարևորը՝ մենք հոգևոր էակներ ենք: Մենք 
Աստծո որդիներն [ու դուստրերն] ենք և Աբրահամի 
սերունդը» (“Becoming a Missionary,” Ensign կամ 
Liahona, Nov. 2005, 47):

Աբրահամի սերնդից լինել նշանակում է, որ մենք 
կամ բառացիորեն Աբրահամի սերունդներն ենք 
կամ դարձել ենք նրա որդիներն ու դուստրերը` 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի օրենքների ու 
արարողությունների նկատմամբ հնազանդության 
միջոցով: Բոլորը ստանում են միևնույն խոստում-
ներն ու ուխտերը, որ Աստված կապել է Աբրա-
համի հետ: 

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 20.11–13-ում` Փր-
կիչն ուսուցանեց Նեփիացիներին այն ուխտերի և 
խոստումների մասին, որոնք կապվել էին Աբրա-
համի ու նրա սերունդների հետ, ովքեր Իսրայելի 
տունն են: Նա ուսուցանեց, որ Հայրը վերջին 
օրերին իրականացնելու է Իսրայելի տունը 
հավաքելու Իր ուխտը: Կարդացեք 3 Նեփի 
20.13 և ուշադրություն դարձրեք, թե Իսրայելի 
տունը ինչ գիտելիք է ստանալու որպես հավաք-
ման անհրաժեշտ մաս: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է 
այս գիտելիքն անհրաժեշտ: 

Կարդացեք 3 Նեփի 20.25–26 և պարզեք, թե Փրկիչն 
ինչ ուսուցանեց այն մասին, թե Լեքիի սերունդներն 
ինչպես էին օրհնվել այն ուխտի շնորհիվ, որ Հայրը 
կապել էր Աբրահամի հետ: Փրկիչն ընդգծեց, որ 
Հայրն ուղարկել է Իրեն այցելելու Նեփիացիներին և 
նրանց մեղքից փրկելու, «որովհետև [նրանք] ուխտի 
զավակներն [էին]» (3 Նեփի 20.26):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն մասին, թե ինչպես եք դուք օրհն-

վել մկրտության ժամանակ Երկնային Հոր հետ կապած ձեր 
ուխտի միջոցով: Քանի որ դուք մկրտվել եք որպես Եկեղեցու 
անդամ, դուք համարվում եք Աբրահամի սերունդը և դուք 
պատասխանատվություն եք կրում օգնելու իրականացնել 
այն ուխտը, որ Աստված կապել է Աբրահամի հետ:

Կարդացեք 3 Նեփի 20.27 և ընդգծեք այն արտա-
հայտությունները, որոնք ուսուցանում են հետևյալ 
սկզբունքը. Որպես Աբրահամի սերունդ մենք 

մեր կամքը` դարձնելու Փրկչի Քավությունը մեր 
կյանքի մասը:

Ըստ 3 Նեփի 20.8-ի` Հիսուս Քրիստոսն ի՞նչ խոս-
տացավ նրանց, ովքեր ճաշակում են հաղորդու-
թյունից: Մտածեք հաղորդության հացի ու ջրի 
չափաբաժնի մասին: Եթե դուք ֆիզիկապես սոված 
ու ծարավ լինեիք, հաղորդության հացն ու ջուրը 
կբավարարեի՞ն ձեր քաղցն ու ծարավը: Ավելի լավ 
հասկանալու համար, թե ինչպես մենք կարող ենք 
լցվել՝ հաղորդությունից ճաշակելով, կարդացեք 
3 Նեփի 20.9 և ավարտեք այս սկզբունքը. Եթե 
մենք արաժանիորեն ճաշակենք հաղորդու-
թյունից, մենք կլցվենք -----------------------------------.

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դալլին Հ. Օքսի հետևյալ խոսքերը և ընդգծեք 
այն ձևերը, որոնցով, ըստ նրա, դուք կարող եք 
օրհնվել, եթե լցվեք Սուրբ Հոգով. 

«Եկեք ինքներս արժանի լինենք մեր 
Փրկչի խոստումին, որ ճաշակելով 
հաղորդությունից մենք «կհագենանք» 
(3 Նեփի 20.8; տես նաև 3 Նեփի 18.9), 
որը նշանակում է, որ մենք «կլցվենք 
Հոգով» (3 Նեփի 20.9): Այդ Հոգին` 

Սուրբ Հոգին, մեր մխիթարիչն է, մեր ուղղությունը 
գտնողը, մեզ հետ հաղորդակցողը, մեր թարգմա-
նիչը, մեր վկան և մեզ մաքրագործողը. դեպի 
հավերժական կյանք տանող մեր մահկանացու 
կյանքի ճանապարհին մեր անսխալ առաջնորդն 
ու սրբագործողը: 

. . .Գիտակցաբար ու հարգալից կերպով մեր 
մկրտության ուխտերը թարմացնելու փոքր թվա-
ցող արարքից գալիս է ջրով ու Հոգով մկրտության 
օրհնությունների թարմացումը, որպեսզի մենք 
միշտ կարողանանք նրա Հոգին մեզ հետ ունենալ: 
Այս եղանակով մենք բոլորս կառաջնորդվենք, և 
այս եղանակով մենք բոլորս կարող ենք մաքրվել» 
(“Always Have His Spirit,” Ensign, Nov. 1996, 61):

 1. Հիշեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք զգացել եք 
Սուրբ Հոգին հաղորդությունը ճաշակելիս: Մորոնի 4.3 

և 5.2-ում կարդացեք հաղորդության աղոթքները: Ինչպե՞ս է 
ամեն շաբաթ հաղորդությունից ճաշակելն օգնում ձեզ լցվել 
Սուրբ Հոգով: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այդ եղանակներից մի քանիսը:

3 Նեփի 20.10–46
Փրկիչն ուսուցանում է Նեփիացիներին ուխտերի մասին, 
որոնք իրականանալու են վերջին օրերում
Մտածեք ձեր մի քանի ամենակարևոր հատ-
կանիշների մասին: Ինչպիսի՞ հատկանիշների 
վրա եք կենտրոնանում: Դրանք ֆիզիկական 
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ունենք ուխտյալ պատասխանատվություն 
օրհնելու աշխարհի բոլոր մարդկանց:

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ 
խոսքերը կարդալիս ուշադրություն 
դարձրեք, թե մենք` որպես Աբրահամի 
սերունդ, ինչպես պետք է օրհնենք 
աշխարհի մարդկանց: «Դուք և ես, 
այսօր և միշտ պետք է օրհնենք աշ-

խարհի ազգերի բոլոր մարդկանց: Դուք և ես, այսօր 
և միշտ պետք է վկայենք Հիսուս Քրիստոսի մասին 
և հայտարարենք Վերականգնման ուղերձը: Դուք և 
ես, այսօր և միշտ պետք է հրավիրենք բոլորին 
ստանալ փրկության արարողությունները: Ավետա-
րանը հայտարարելը քահանայության մասնակի 
պարտականություն չէ: Դա պարզապես մի գործու-
նեություն չէ, որի մեջ մենք ներգրավվում ենք 
սահմանափակ ժամանակով, կամ մի հանձնարա-
րություն, որը պետք է ավարտենք որպես Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 
անդամներ: Ավելի շուտ միսիոներական աշխա-
տանքը մեր հոգևոր ինքնության և ժառանգության 
դրսևորումն է: Նախասահմանվելով նախաերկրա-
յին կյանքում և ծնվելով մահկանացու կյանքում, 
մենք պետք է իրականացնենք այն ուխտն ու 
խոստումը, որ Աստված կապել է Աբրահամի հետ: 
Մենք այստեղ ենք` երկրի վրա, այս ժամանակա-
հատվածում, որպեսզի մեծարենք քահանայությունը 
և քարոզենք ավետարանը: Ահա, թե ով ենք մենք, և 
այդ պատճառով է, որ մենք այստեղ ենք այսօր և 
միշտ» (“Becoming a Missionary,” 47): 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ կարող եք անել հիմա որպես երիտասարդ՝ աշխար-
հում ուրիշներին օրհնելու համար:

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր ձեզ համար հասկանալը, 
որ դուք Աբրահամի սերնդից եք:

3 Նեփի 21–22
Հիսուս Քրիստոսը ցույց է տալիս Իսրայելի տան 
հավաքման նշանները վերջին օրերում
Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 21–22-ում` Փրկիչը 
Նեփիացիներին շատ բաներ ուսուցանեց վերջին 
օրերի` մի ժամանակահատվածի մասին, երբ ավե-
տարանը վերականգնվելու էր աշխարհում և սրբերը 
պատրաստվելու էին Նրա Երկրորդ Գալստյանը:

 4. Որպեսզի պարզեք, թե Փրկիչն ինչ ուսուցանեց 
վերջին օրերում Իսրայելի հավաքման մասին, ինչպես 

հիշատակված է 3 Նեփի 21–22-ում, կարդացեք հետևյալ 
աղյուսակի ձախ սյունակի սուրբ գրությունների բոլոր հատ-
վածները: Այնուհետև ընտրեք աջ սյունակի հարցերից 

երկուսը, որպեսզի դրանց պատասխանեք սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում: 

Հատվածներ Հարցեր

Կարդացեք 3 Նեփի 
21.1–2, 7: Երբ Մորմոնի 
Գիրքն առաջ գա վերջին 
օրերում, դա նշան կլինի, 
որ Հայրը սկսել է Իսրայելի 
տան հավաքումը:

 ա. Ե՞րբ եք տեսել, որ Մոր-
մոնի Գիրքն առաջնորդի 
(կամ հավաքի) ինչ-որ 
մեկին, ներառյալ ձեզ, 
դեպի Հիսուս Քրիստոսը 
և ավետարանի ուխ-
տերը:

Կարդացեք 3 Նեփի 21.9: 
«Մեծ և զարմանալի գործ» 
արտահայտությունը 
վերաբերում է Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանի 
Վերականգնմանը:

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչն է 
մեծ ու զարմանալի Հի-
սուս Քրիստոսի ավետա-
րանի Վերականգնման 
մեջ:

Կարդացեք 3 Նեփի 21.10–
11 և մտածեք, թե ինչպես 
է այս նկարագրությունը 
համապատասխանում 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին: 

 գ. Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ 
հավատալ Տիրոջ խոսքե-
րին, որոնք առաջ են 
բերվել Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթի կողմից:

Կարդացեք 3 Նեփի 21.22: 
Եթե մարդիկ ապաշխարեն 
և չկարծրացնեն 
իրենց սրտերը, նրանք 
կհամարվեն Իսրայելի տան 
թվում:

 դ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ 
է ապաշխարությունն 
անհրաժեշտ մարդու 
համար, որպեսզի հա-
մարվի Աստծո ուխտյալ 
ժողովրդի մեջ:

Կարդացեք 3 Նեփի 22.7–10 
և ուշադրություն դարձրեք 
այն խոստումներին, որ 
Փրկիչը տվեց Իր ուխտյալ 
ժողովրդին, ովքեր 
վերադառնում են Նրա մոտ` 
Նրա հետ կապած ուխտերը 
մոռանալուց հետո:

 ե. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է 
կարևոր հասկանալ, որ 
Տերը ցուցաբերում է հա-
վերժական բարություն 
և ողորմություն նրանց 
նկատմամբ, ովքեր 
հեռացել են Իրենից:

Խորհեք ինչ-որ մեկի մասին, ում հետ դուք կա-
րող եք կիսվել Հիսուս Քրիստոսի, Մորմոնի Գրքի, 
ավետարանի Վերականգնման և Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթի առաքելության մասին ձեր վկայությամբ, 
որպեսզի օգնեք այդ անձնավորությանը ստանալ 
վերականգնված ավետարանի օրհնությունները: 
Նաև մտածեք, թե ինչպես կարող եք խրախուսել ու-
րիշներին գալ դեպի Տերը, ներառյալ նրանց, ովքեր 
նախկինում հավատարիմ են եղել ավետարանին, 
բայց այժմ հավատարիմ չեն: Կոնկրետ անձնավո-
րության մասին մտածելիս նպատակ սահմանեք, 
որպեսզի գործեք ձեր ստացած մղումներով:
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(3 Նեփի 23.2): Քանի որ դուք ուխտեր եք կապել Տի-
րոջ հետ, դուք Իսրայելի տան մասն եք: Եսայիայի 
խոսքերը ձեզ են վերաբերում: Եվս մեկ պատճառ, 
որի համար մենք պետք է ուսումնասիրենք Եսա-
յիայի խոսքերը, այն է, որ դրանք իրականանալու 
են (տես 3 Նեփի 23.3):

Ուշադրություն դարձրեք, որ 3 Նեփի 23.1-ում 
Հիսուս Քրիստոսը Նեփիացիներին պատվիրեց 
մասնավորապես «ջանասիրաբար խորաքննել 
[Եսայիայի խոսքերը]»:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է մարգարեների խոսքերը կարդալու 
և դրանք ջանասիրաբար խորաքննելու միջև եղած տարբե-
րությունը: 

 բ. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ինչպիսի՞ մե-
թոդներ կարող են օգնել ձեզ արդյունավետ և իմաստալից 
կերպով խորաքննել Եսայիայի ու մյուս մարգարեների խոս-
քերը: (Դուք կարող եք վերանայել Մաս 1. Օր 1–ի դասը` «Ու-
սումնասիրել սուրբ գրությունները», որպեսզի հիշեք սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրման մի քանի կարևոր միջոցներ:) 

Երեց Մերիլ Ջ. Բեյթմենը` Յոթանասունի պատ-
վավոր անդամներից մեկը, նշել է մի քանի օրհ-
նություններ, որոնք գալիս են մեր կյանք, երբ 
մենք փնտրում ենք մարգարեների խոսքերը. «Երբ 
մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները, 
մենք ձեռք ենք բերում մի քանի օրհնություններ: 
Երբ մարդն ուսումնասիրում է Տիրոջ խոսքերը և 
հնազանդվում է դրանց, նա ավելի է մոտենում 
Փրկչին և արդար կյանքով ապրելու ավելի մեծ 
ցանկություն է ձեռք բերում: Գայթակղությանը 
դիմակայելու զորությունը մեծանում է և հոգևոր 
թուլությունները հաղթահարվում են: Հոգևոր վեր-
քերը բուժվում են» (“Coming unto Christ by Searching 
the Scriptures,” Ensign, Nov. 1992, 28):

Կարդացեք 3 Նեփի 23.5 և ուշադրություն դարձրեք 
այն խոստումին, որ Փրկիչը տվեց մեզ բոլորիս, եթե 
մենք ուսումնասիրենք և գործեք ըստ սուրբ գրու-
թյուններում տրված հրավերի: 

 2. Պատկերացրեք, դուք ունեք մի ընկեր կամ ընտա-
նիքի անդամ, ով պարբերաբար ձգտում է ուսումնասի-

րել սուրբ գրությունները: Կիրառելով այն, ինչ սովորել եք 
3 Նեփի 23.1–5-ում, գրեք, թե ինչ կարող եք ասել, որպեսզի 
խրախուսեք այդ անձնավորությանը ջանասիրաբար ուսում-
նասիրել մարգարեների խոսքերը և ունենալ իմաստալից 
փորձառություն սուրբ գրությունների հետ: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 20–22 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 27. ՕՐ 1

3 Նեփի 23
Նախաբան

Եսայիայի խոսքերը մեջբերելուց հետո Հիսուս 
Քրիստոսը պատվիրեց Նեփիացիներին փնտրել 
մարգարեների խոսքերը: Փրկիչը նաև ուղղեց 
Նեփիացիներին՝ գրառումներ կատարելու մեջ 
ջանասեր չլինելու համար: 

3 Նեփի 23.1–5
Հիսուս Քրիստոսը պատվիրում է մարդկանց փնտրել 
մարգարեների խոսքերը
Խորհեք այս վերջին տաս տարիների ընթացքում 
սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու ձեր փոր-
ձառությունների մասին: Գրեք մի քանի խոսք 
կամ կարճ արտահայտություններ այն օրհնու-
թյունները նկարագրելու համար, որոնք եկել են 
ձեր կյանք սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու 
արդյունքում:   
  
 

Այս ցուցակին նայելիս` մտածեք այս օրհնություն-
ներն ինչ կարող են ուսուցանել ձեզ սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրման մասին:

Եսայիայի ուսմունքները մեջ բերելուց հետո (տես 
3 Նեփի 22) Փրկիչը պատվիրեց մարդկանց 
ջանասիրաբար փնտրել Եսայիայի ու մար-
գարեների խոսքերը: Կարդացեք 3 Նեփի 23.1–5 
և պարզեք, թե Փրկիչն ինչու ասաց, որ մենք պետք 
է փնտրենք Եսայիայի ու մարգարեների խոսքերը: 
Կարող եք ընդգծել այն բառերն ու արտահայտու-
թյունները, որոնք օգնում են ձեզ հիշել այն, ինչ 
սովորեցիք: 

Պատճառներից մեկը, որ մեզ պատվիրվել է ուսում-
նասիրել Եսայիայի խոսքերը, այն է, որ «նա խոսել 
է բոլոր բաների առնչությամբ` [Տիրոջ ուխտյալ] 
ժողովրդի վերաբերյալ, որոնք Իսրայելի տնից են» 
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3 Նեփի 23.6–14
Հիսուս Քրիստոսը նախատում է Իր առաքյալներին 
կարևոր իրադարձությունները չգրառելու համար
Կարդացեք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի 
հետևյալ խոսքերը.

«Տեր Հիսուս Քրիստոսն Ինքն է շեշտել 
Նեփիացիներին ու Լամանացիներին 
գրառումներ կատարելու մեծ կարևո-
րության մասին [տես 3 նեփի 23.6–13]:

Ես ուրախ եմ, որ ես չէի, ով նախատ-
վեց, չնայած մեղմորեն ու բարությամբ 

զգացի դա, քանի որ իմ գրառումները ժամանակին 
կատարելու պարտականությունը չէի կատարել: . . .

. . .Հիշեք, Փրկիչը նախատեց նրանց, ովքեր չէին 
գրառել կարևոր իրադարձությունները» (“The Angels 
May Quote from It,” New Era, Feb. 2003, 32, 34–35):

3 Նեփի 23-ի մնացած մասը պարունակում է Նա-
խագահ Քիմբալի նկարագրած պատմությունը, երբ 
Փրկիչը նախատում էր Նեփիացիներին որոշ կա-
րևոր իրադարձություններ իրենց հիշատակարան-
ներում չընդգրկելու համար: Կարդացեք 3 Նեփի 
23.6–11 և պարզեք, թե Նեփիացիներն ինչ չէին 
ընդգրկել: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր կարևոր Նե-
փիացիների համար գրառելՍամուել Լամանացու 
կողմից կատարված մարգարեության իրականաց-
ման մասին: Այդ սուրբ գրությունը Մորմոնի Գրքում 
ունենալն ինչպե՞ս է օգնում մեզ մեր օրերում:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչո՞ւ 

ձեզ համար կարևոր կլիներ գրել ձեր կյանքում տեղի ունեցող 
հոգևոր իրադարձությունների և մղումների մասին:

Եթե վերջին ժամանակներում ձեր կյանքում եղել 
են հոգևոր իրադարձություններ, որոնք դուք գրի 
չեք առել, այժմ կարող եք գրել ձեր անձնական 
օրագրում: Մի հասարակ տետր կամ բլոկնոտ 
բավարար է անձնական օրագիր վարելու համար: 
Կարդացեք 3 Նեփի 23.12–14 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե Փրկիչն ինչ արեց, երբ Նեփիացի-
ները հնազանդվեցին պատվիրանին և գրի առան 
Սամուել Լամանացու մարգարեության իրակա-
նացման մասին: 

Փրկիչը «մեկնաբանեց բոլոր սուրբ գրությունները», 
որը նշանակում է, որ Նա բացատրեց սուրբ գրու-
թյունների նշանակությունը:

Կարդացեք 3 Նեփի 24.1 և ուշադրություն դար-
ձրեք այս հատվածի սկզբի մասի և 3 Նեփի 
23.12–14-ում տեղի ունեցածի միջև եղած նմա-
նություններին: Ուշադրություն դարձրեք, որ երբ 
Նեփիացիները գրի առան այն, ինչ Հիսուս Քրիս-
տոսն ուսուցանեց նրանց, Նա նրանց ավելի շատ 

գիտելիք ու հայտնություն տվեց, մեկնաբանելով 
այդ բաների մասին: 

Համաձայն այն ամենի, ինչ սովորեցիք 3 Նեփի 
23.6–14-ից, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Երբ 
ես գրի եմ առնում սրբազան հուշումները և 
իրադարձությունները, ես հրավիրում եմ 
  
 :

Այլ հնարավորությունների հետ մեկտեղ կարող 
եք ավարտել վերևում նշված սկզբունքը հետևյալ 
կերպ. Երբ ես գրի եմ առնում սրբազան հուշում-
ները և իրադարձությունները, ես հրավիրում եմ 
Տիրոջն ինձ ավելի շատ հայտնություններ տալու:

Ձեր սովորած ճշմարտությունն ավելի լիարժեք 
հասկանալու համար կարդացեք Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի 
հետևյալ երկու մեջբերումները. 

«Խնամքով գրի առնված գիտելիքը 
գիտելիք է` մատչելի անհրաժեշտու-
թյան պահին: Հոգեպես զգայուն 
տեղեկությունը պետք է պահել սուրբ 
վայրում, որը հաղորդում է Տիրոջը, թե 
ինչպես եք դուք գնահատում այն: Այդ 

սովորությունը խթանում է լույս ստանալու ձեր 
հետագա հավանականությունը» (“Acquiring 
Spiritual Knowledge,” Ensign, Nov. 1993, 88): 

«Ապահով տեղում գրի առեք կարևոր բաները, որ 
դուք սովորում եք Հոգուց: Դուք կտեսնեք, որ երբ 
գրի եք առնում թանկագին տպավորությունները, 
հաճախ ստանում եք ավելին: Նաև գիտելիքը, որը 
դուք ձեռք եք բերում, մատչելի կլինի ձեր կյանքի 
ընթացքում» (“To Acquire Knowledge and the 
Strength to Use It Wisely,” Ensign, June 2002, 32):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Տիրոջից ստացած մեր հայտնու-
թյունները գրի առնելը կարող է օգնել մեզ ավելի շատ հայտ-
նություն ստանալ:

 բ. Ինչպե՞ս կարող է մեր կյանքում Տիրոջ ազդեցության մա-
սին գրելու համար ժամանակ հատկացնելն օգնել մեզ 
երախտապարտ զգալ մեր օրհնությունների համար և ար-
տահայտել մեր գոհունակությունը Նրան:

Դուք կարող եք մտահոգվել, որ չեք ունեցել հա-
տուկ կամ սրբազան փորձառություններ, որոնք 
բավականին արժեքավոր կլինեին գրառելու 
համար: Յոթանասունի պատվավոր անդամ՝ 
Երեց Ջոն Հ. Գրոբերգը հղել է այս խոսքը. «Որոշ 
մարդիկ ասում են` գրի առնելու բան չունեմ: 
Հոգևոր ոչ մի բան տեղի չի ունենում ինձ հետ: Ես 
ասում եմ`սկսեք գրի առնել, և հոգևոր բաները 
տեղի կունենան: Դրանք կան միշտ, բայց մենք 
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Մորմոնն այնուհետև ուսուցանեց, որ նրանց, ովքեր 
հավատում են Մորմոնի Գրքին, ավելի մեծ բաներ 
հայտնի կդարձվեն (տես 3 Նեփի 26.9): 

3 Նեփի 24.1–6
Հիսուս Քրիստոսը մեջ է բերում Երկրորդ Գալստի 
վերաբերյալ Մաղաքիային տրված խոսքերը
Երբ Նեփիացիներին պատմեց Մաղաքիայի 
մարգարեություններից, Հիսուս Քրիստոսը դրանք 
բացատրեց կրակի ու օճառի պատկերներով: 
Պատկերացրեք հրաբորբոք կրակ և օճառի կտոր: 
Մտածեք, թե այս երկու առարկան ինչ ընդհանուր 
բան կարող են ունենալ որպես մաքրող ու զտող 
գործոններ: 

Կարդացեք 3 Նեփի 24.2–3: 3 Նեփի 24.2-ում Հիսուս 
Քրիստոսը համեմատվում է զտիչի կրակի ու թա-
փիչի օճառի հետ այն պատճառով, ինչ Նա անե-
լու է Իր Երկրորդ Գալստյան ժամանակ: 3 Նեփի 
24.3-ում Նա համեմատվում է արծաթ զտողի հետ, 
ով մաքրում է արծաթը: Այս հատվածները հաս-
կանալու համար օգտակար է իմանալ, որ արծաթ 
զտելու գործընթացը պահանջում է զտողից պա-
հել արծաթի կտորը կրակի ամենաթեժ մասում` 
խառնույթն այրելով մաքրելու համար: Զտողը 
պետք է ուշադիր հետևի արծաթին, քանի որ եթե 
արծաթը նույնիսկ մի րոպե երկար մնա կրակի 
վրա, այն կկորցնի իր հատկությունը: Թափիչն այն 

ավելի զգայուն ենք դառնում դրանց նկատմամբ, 
երբ գրում ենք» (“Writing Your Personal and Family 
History,” Ensign, May 1980, 48):

Դուք կարող եք սկսել կիրառել այն, ինչ սովորեցիք 
հոգևոր փորձառությունները գրի առնելու մասին, 
հաջորդ շաբաթվա ընթացքում՝ ձեզ հետ ունենա-
լով թուղթ, տետր կամ օրագիր: Գրի առեք ցանկա-
ցած մղում, տպավորություն, փորձառություն կամ 
զգացում, որ ունեցել եք շաբաթվա ընթացքում: 
Նաև գրի առեք, թե ինչպես եք զգում ձեր ստացած 
մղումների համաձայն գործելիս: Այս գործողու-
թյուններն ամբողջովին կատարելուց հետո գրեք 
ձեր փորձառությունների մասին:

Պատմեք ինչ-որ մեկին (ընտանիքի անդամին, 
ընկերոջը կամ Եկեղեցու առաջնորդին) հոգևոր 
փորձառությունները գրառելու ձեր ծրագրի մա-
սին: Կարող եք այդ անձնավորությանը հրավիրել 
միանալ ձեզ` գրի առնելով իր սեփական հոգևոր 
փորձառությունները: Հրավիրելով մեկ ուրիշ 
անձնավորության ձեզ հետ անել այս ծրագիրը` 
դուք կարող եք խրախուսել և միմյանց հաղորդել 
ձեր առաջընթացը: Այնուամենայնիվ, դուք պետք է 
հիշեք, որ անհրաժեշտ չէ և կարող է հարմար չլի-
նել ձեր սրբազան փորձառություններով կիսվելը 
միմյանց հետ: 

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 23 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 27. ՕՐ 2

3 Նեփի 24–26
Նախաբան

3 Նեփի 24–25-ում Հիսուս Քրիստոսն իրակա-
նացրեց Երկնային Հոր պատվիրանը, որն էր 
ժողովրդին Մաղաքիայի որոշ մարգարեություն-
ներից տալը: Մաղաքիան հայտնել էր Իսրայելի 
տան ապաշխարելու և Տիրոջ մոտ վերադառնալու 
անրհաժեշտությունը` ի պատրաստում Փրկչի 
գալստին: Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 26.3-
ում` Հիսուս Քրիստոսը ժողովրդին մեկնաբանեց 
«բոլոր բաները, նույնիսկ սկսած սկզբից, մինչև 
այն ժամանակը, երբ նա պիտի գա իր փառքով»: 
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անձնավորությունն է, ով մաքրում է հագուստը կամ 
սպիտակեցնում է դրանք օճառով: «Ղևիի որդի-
ները» նրանք էին, ովքեր քահանայություն ունեին 
հին Իսրայելում; այս տերմինն այսօր կարող է 
վերագրվել Տիրոջ բոլոր մարդկանց: 

Մտածեք, որ այն, ինչ առաջարկում է այս պատ-
կերավորումը, տեղի է ունենալու Հիսուս Քրիս-
տոսի Երկրորդ Գալստյան ժամանակ: Ձեր սուրբ 
գրություններում`3 Նեփի 24.2–3-ի կողքին կարող 
եք գրել. Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ 
Հիսուս Քրիստոսը զտելու է Իր ժողովրդին: 

Կարդացեք 3 Նեփի 24.5–6 և պարզեք, թե ով է ոչն-
չանալու կամ կործանվելու Փրկչի գալուստի ժամա-
նակ: (Ուշադրություն դարձրեք, որ այս հատվածում 
«Հակոբի որդիներ»-ը Իսրայելի տան Տիրոջ ուխտյալ 
ժողովուրդն են): Այս հատվածներն ուսուցանում 
են սկզբունքը. Հիսուս Քրիստոսը Իր գալստյան 
ժամանակ դատելու է ամբարիշտներին: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալը. Ի՞նչ պետք է անեմ, որ-

պեսզի պատրաստվեմ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուս-
տին: Երբ շարունակեք ուսումնասիրել 3 Նեփի 24–26, այս 
վերնագրի տակ թվարկեք այն, ինչ կսովորեք, որը կօգնի ձեզ 
պատրաստվել Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստին: 

3 Նեփի 24.7–18
Մաղաքիան ուսուցանում է Իսրայելի տանն ինչպես 
վերադառնալ Տիրոջ մոտ
Պատկերացրեք, որ ձեր մտերիմ ընկերը կամ 
ընտանիքի անդամը, կարծես, չի մտահոգվում այն 
մասին, թե ինչպես մարդու գործողությունները 
կարող են ազդել իր վրա Դատաստանի, Երկրորդ 
Գալստի կամ հավերժության ժամանակ: Մտածեք, 
թե ինչ կարող եք ասել, որպեսզի փորձեք օգնել 
այդ անձնավորությանը: Կարդացեք 3 Նեփի 24.7 և 
պարզեք, թե Տերն ինչ ասաց Հակոբի որդիներին, 
ովքեր սկսել էին հեռանալ Նրանից: Ձեր կարծի-
քով, ի՞նչ է նշանակում այն, որ մարդիկ «հեռու [են] 
գնացել» Տիրոջ արարողություններից: 

Եկեղեցում արարողությունը սրբազան, պաշ-
տոնական գործողություն է, որը կատարվում է 
քահանայության իշխանությամբ: Որոշ արարողու-
թյուններ էական են մեր վեհացման համար: Այդ 
արարողությունները կոչվում են «փրկարար արա-
րողություններ»: Դրանք են` մկրտությունը, հաստա-
տումը, Մելքիսեդեկյան Քահանայության կարգումը 
(տղամարդկանց համար), տաճարային օժտումը 
և ամուսնության կնքումը: Այս արարողություննե-
րից յուրաքանչյուրով մենք Տիրոջ հետ մտնում ենք 
կարևոր ուխտի մեջ: Դուք կարող եք այս փրկա-
րար արարողությունները թվարկել ձեր օրագրում` 

հանձնարարություն 1-ի վերնագրի տակ: Մտածեք, 
թե ինչպես են այս արարողությունները մեզ օգնում 
նախապատրաստվել Երկրորդ Գալստին:

Չնայած Տիրոջ ժողովուրդը հեռացել էր ավե-
տարանի արարողություններից և ուխտերից, 
ուշադրություն դարձրեք 3 Նեփի 24.7-ում տրված 
խոստումին, որը Տերը կտար նրանց, եթե նրանք 
վերադառնային դեպի Նա: Դուք կարող եք ընդգ-
ծել այս խոստումը ձեր սուրբ գրություններում, 
որպեսզի հիշեք, որ եթե մենք վերադառնանք 
դեպի Տերը, Նա կդառնա դեպի մեզ:

Կարդացեք 3 Նեփի 24.8–10 և ուշադրություն 
դարձրեք եղանակներից մեկին, որի միջոցով 
Տերը ցույց տվեց Հակոբի որդիներին, որ նրանք 
կարող են վերադառնալ դեպի Նա և այսպիսով 
պատրաստվել Երկրորդ Գալստին: Դուք կարող 
եք տասանորդ վճարելը ներառել ձեր օրագրում 
հանձնարարություն 1-ի վերնագրի տակ:

Կարդացեք Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի հե-
տևյալ խորհուրդը տասանորդ վճարելու մասին. 
«Մենք կարող ենք վճարել մեր տասանորդը: Դա 
այնքան գումարի հարց չէ, որքան՝ հավատքի» (“Let 
Us Move This Work Forward,” Ensign, Nov. 1985, 85): 

Մի պահ խորհեք, թե ինչպես է Տիրոջը տասա-
նորդ և ընծաներ վճարելու ձեր պատրաստակա-
մությունը վկայում Նրա հանդեպ ձեր հավատքի 
մասին: Կարդացեք 3 Նեփի 24.10–12 և ուշադրու-
թյուն դարձրեք նրանց օրհնություններին, ովքեր 
վճարում են լրիվ ու ազնիվ տասանորդ: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպիսի՞ օրհնություններ եք ստացել տասանորդի 
օրենքի նկատմամբ հնազանդ լինելուց:

 բ. Ձեր կարծիքով, ձեր տասանորդն ու նվիրատվություն-
ները վճարելու պատվիրանը պահելն ինչպե՞ս է օգնել ձեզ, 
որպեսզի ինքներդ հոգեպես նախապատրաստվեք Երկրորդ 
Գալստին:

Հին Իսրայելում որոշ մարդիկ դժգոհում էին, որ 
Տիրոջ պատվիրանները պահելը ոչ մի լավ բան չի 
արել իրենց համար: Նրանք զգում էին, որ իրենց 
ջանքերն իզուր էին կամ անիմաստ (տես 3 Նեփի 
24.14): Մյուս կողմից, նրանք վիճում էին, որ 
հպարտներն ու ամբարիշտները «երջանիկ», «հաջո-
ղակ» և «[ազատված]» էին (3 Նեփի 24.15): Այլ կերպ 
ասած, այս մարդիկ պնդում էին, որ ամբարիշտ-
ներն ավելի լավ էին, քան արդարները: Տերն ար-
ձագանքեց այս բողոքներին` ասելով, որ նրանք, 
ովքեր երկյուղում են Տիրոջից և պատկառում են 
Նրա անունից, և նրանք, ովքեր հաճախ հավաք-
վում են միասին, որպեսզի խոսեն մեկը մյուսի հետ, 
կտեսնեն իրենց անունները գրված «հիշատակի 
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[գրքում]» (3 Նեփի 24.16): Նրանք կլինեն նրանք, 
ովքեր պատրաստ են եղել Տիրոջ գալստին, և 
կխնայվեն, ինչպես Նրա սեփական փայփայած 
«գոհարները» (տես 3 Նեփի 24.16–17): Նրանց, 
ովքեր դժգոհում էին, Տերը հրավիրեց սպասել և 
տեսնել վերջնական արդյունքը, երբ նրանք հետո 
կկարողանան «ետ [դառնալ] ու [զանազանել] ար-
դարի ու ամբարիշտի միջև» (3 Նեփի 24.18): Նրանք 
կտեսնեն, որ վերջում արդարները շատ ավելի լավ 
են լինելու: 

3 Նեփի 25
Հիսուս Քրիստոսը մեջ է բերում Մաղաքիայի 
մարգարեությունը, որ Եղիան վերադառնալու է 
նախքան Երկրորդ Գալուստը
Կարդացեք 3 Նեփի 25.1–3 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչու է Երկրորդ Գալուստը օրհնություն 
լինելու նրանց համար, ովքեր հավատարիմ են Հի-
սուս Քրիստոսին: Արմատ բառը 1-ին հատվածում 
վերաբերում է նախնիներին, իսկ ճյուղը` սերունդ-
ներին: Այսպիսով, հաջորդ կյանքում ամբարիշտ-
ները չեն վայելելու իրենց նախնիների կամ իրենց 
սերունդների հետ կնքվելու օրհնությունները: 
Հորթերը, որոնք «[մեծանում են] . . . գոմում» խորհր-
դանշում են երեխաներին, ովքեր պաշտպանված 
են, խնամված և ունեն այն ամենը, ինչ հարկավոր է 
նրանց մեծանալու համար: 

Փրկիչը Նեփիացիների հետ կիսվեց նրանով, ինչ 
Մաղաքիան գրել էր մի իրադարձության մասին, 
որը տեղի էր ունենալու նախքան Երկրորդ Գա-
լուստը և կապված էր լինելու Հին Կտակարանի 
մարգարե Եղիայի հետ: Կարդացեք 3 Նեփի 25.5–6 
և ուշադրություն դարձրեք, թե ըստ Մաղաքիայի ու-
սուցանածի ինչ էր Եղիան անելու է, որպեսզի օգներ 
աշխարհին նախապատրաստվել Տիրոջ գալստին:

Եղիայի երկիր վերադառնալն ավետարանի Վե-
րականգնման էական մասն էր: 1836թ.-ի ապրիլի 
3-ին Կիրթլանդի նոր նվիրագործված տաճա-
րում Եղիան հայտնվեց Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր 
Քաուդերիին (տես ՎևՈւ 110): Նա շնորհեց նրանց 
քահանայության կնքման զորությունը` հնարավոր 
դարձնելով ընտանիքների համար կնքվել սերնդե-
սերունդ: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ են նշանակում «նա 
պիտի հայրերի սիրտը դարձնի դեպի զավակները 
և զավակների սիրտը` դեպի իրենց հայրերը» ար-
տահայտությունները (3 Նեփի 25.6):   
 

Այս հատվածներն ուսուցանում են, որ երբ մեր 
սրտերը դառնում են դեպի մեր հայրերը, 
մենք օգնում ենք նախապատրաստել երկիրը 
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստին:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի փորձառության մասին, որը դուք 

կամ ձեր ընտանիքի անդամներն ունեցել եք և որն օգնել է 
ձեզ դարձնել ձեր սիրտը դեպի ձեր նախնիները: Սա կարող է 
լինել սուրբ տաճարում կնքվելը, ձեր ընտանեկան պատմու-
թյունն ուսումնասիրելը կամ մահացածների համար մկրտու-
թյուններին մասնակցելը: Եթե չեք կարող մտածել որևէ 
փորձառության մասին, գրեք մի կարճ պարբերություն այս 
աշխատանքին մասնակցելու ձեր ցանկության մասին: (Օրա-
գում հանձնարարություն 1-ի տակ կարող եք գրել. Ստանալ 
տաճարային արարողությունները ձեզ և ձեր ընտանիքի հա-
մար, գնալ տաճար և հավաքել ընտանեկան պատմության 
տեղեկություններ:) 

3 Նեփի 26
Ի՞նչ պետք է անել Հիսուս Քրիստոսի հայտնի դարձրած 
ավելի մեծ բաները ստանալու համար
Մենք սովորում ենք 3 Նեփի 26.3-ից, որ Փրկիչն ու-
սուցանել է Նեփիացիներին «բոլոր բաները, որոնք 
պիտի գան երկրի երեսին»: Կարդացեք 3 Նեփի 
26.6–8` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկչի 
քարոզի որ մասը գրի առնվեց Մորմոնի Գրքում: 
Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 26.9–11, որպեսզի պար-
զեք, թե ինչու Մորմոնը չի ներառել ամեն ինչ:

Տերը պատվիրեց Մորմոնին ներառել այդ ուս-
մունքների միայն մի փոքր մասը, որպեսզի փորձի 
մեր հավատքը: 3 Նեփի 26.1–21-ից մենք սովորում 
ենք, որ երբ մենք հավատում ենք նրան, ինչ 
Աստված հայտնի է դարձնում, մենք ինքներս 
նախապատրաստվում ենք ստանալու ավելի 
մեծ հայտնություն: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մեր 
արդեն ստացած ճշմարտություններին հավատալը 
կարևոր է նախքան հավելյալ ճշմարտություն 
ստանալը: (Տես Ալմա 12.9–11:) Ինչպե՞ս կարող ենք 
ցույց տալ, որ մենք հավատում ենք այն ամենին, 
ինչ Տերը հայտնի է դարձնում: 
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 4. Որպեսզի կիրառեք վերևում նշված պարզեցված 
սկզբունքը, ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-

թյան օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ եք 
անում դուք ձեր կյանքում, որպեսզի դրսևորեք ձեր հավատքը 
Մորմոնի Գրքի նկատմամբ:

Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 26-ի մնացած մա-
սում, Մորմոնն ամփոփեց Փրկչի սպասավորումը 
և դրա ազդեցությունը Նեփիացիների վրա: Կար-
դացեք 3 Նեփի 26.13–21 և ընդգծեք, թե մարդիկ 
ինչպես կիրառեցին Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը: 

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 24–26 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 27. ՕՐ 3

3 Նեփի 27
Նախաբան

Իրենց ծառայության վաղ շրջանում` երկրորդ 
օրից հետո, երբ հարություն առած Փրկչը հայտն-
վեց իրենց , տասներկու Նեփիացի առաքյալները 
միասին հզոր աղոթեցին ու ծոմ պահեցին: Հիսուս 
Քրիստոսը կրկին հայտնվեց նրանց և պատաս-
խանեց նրանց հարցին այն մասին, թե Եկեղեցու 
անունը ինչ պետք է լինի: Փրկիչն ուսուցանեց 
նրանց, որ Քավությունն Իր ավետարանի էությունն 
է, և որ Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք 
անբիծ կանգնել Նրա առջև, եթե ապաշխարենք, 
մկրտվենք ու համբերենք մինչև վերջ: Բացի այդ, 
Նա պատվիրեց Իր առաքյալներին լինել Իր նման:

3 Նեփի 27.1–12
Տերն ուսուցանում է տասներկու առաքյալներին, որ Իր 
Եկեղեցին պետք է կրի Իր անունը
Պատկերացրեք, որ դուք ուզում եք բացել նոր 
ակումբ կամ սպորտային թիմ: Որոշեք, թե ինչ-
պիսի ակումբ կամ թիմ եք ստեղծելու և այնուհետև 
ընտրեք անուն ձեր կազմակերպության համար: 
Գրեք ձեր ընտրած կազմակերպության անունը և 
տեսակը.   
  
 

Մտածեք ձեր իմացած մի քանի կազմակերպու-
թյունների և այն մասին, թե ինչ են հուշում իրենց 
անուններն իրենց նպատակի ու մասնակիցների 
մասին:

Տասներկու Նեփիացի առաքյալները շարունակե-
ցին ուսուցանել և մկրտել մարդկանց: Մի առի-
թով նրանք հավաքվել էին ծոմապահությամբ 
ու աղոթքով, երբ Փրկիչը կրկին այցելեց նրանց 
(տես 3 Նեփի 27.1–2): Կարդացեք 3 Նեփի 27.3–7` 
ուշադրություն դարձնելով առաքյալների հարցին 
ու Փրկչի պատասխանին: Դուք կարող եք ընդգծել 
այն պատճառները, որ Հիսուս Քրիստոսը տվեց 
Եկեղեցին Իր անունով անվանելու համար:

Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 27.8–10 և ընդգծեք Փրկչի 
ուսուցանած ցուցիչները Իր ճշմարիտ Եկեղեցու 
համար: Ավարտեք հետևյալ արտահայտությունը 
ձեր ձեռնարկում` ցույց տալով ճշմարիտ Եկեղեցու 
մի քանի հիմնական հատկանիշներ.

Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ Եկեղեցին   
  
 .

Մտածեք, թե ինչու է կարևոր, որ Հիսուս Քրիստոսի 
ճշմարիտ Եկեղեցին ոչ միայն կրում է Նրա անունը, 
այլ նաև կառուցված է Նրա ավետարանի վրա 
(տես 3 Նեփի 27.8–10): Փրկիչը խոստացավ Նե-
փիացիներին, որ եթե Եկեղեցին կառուցված լինի 
Նրա ավետարանի վրա, ապա Երկնային Հայրը 
ցույց կտա Իր գործերը այդ Եկեղեցում (տես 
3 Նեփի 27.10): Մտածեք, թե դուք անձամբ ինչպե՞ս 
եք տեսել, որ Երկնային Հայրը ցույց է տալիս Իր 
գործերը Եկեղեցում: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 

Սրբերի Եկեղեցու անդամ լինելը կարևոր է ինձ համար, քանի 
որ . . .: Այնուհետև գրեք մի կարճ պարբերություն` նկարագրե-
լով այդ արտահայտության վերաբերյալ ձեր մտքերը: Այն 
ամենից, ինչ սովորեցիք 3 Նեփի 27.1–12 ուսումնասիրելիս, 
փորձեք ներառել այնքան պատճառներ, որքան կարող եք:
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3 Նեփի 27.13–22
Հիսուս Քրիստոսը սահմանում է Իր ավետարանը և 
ուսուցանում է այն, ինչ պետք է անենք, որպեսզի 
անբիծ կանգնենք Նրա առջև
Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ ձեզ նկատե-
ցին ինչ-որ բան անելիս, որը դուք գիտեիք, որ սխալ 
էր: Հիշեք, թե ինչ զգացիք, երբ ձեր արածի մասին 
ճշմարտությունը հայտնի դարձավ: Մտածեք հե-
տևյալ հարցերի մասին. Ի՞նչ կզգայիք, կանգնելով 
Տիրոջ առաջ, որպեսզի դատապարտվեիք, եթե ձեր 
կյանքում դեռ լինեին սխալ արարքներ, որոնց հա-
մար դուք չէք ապաշխարել: Ի՞նչ կզգայիք, կանգնե-
լով Տիրոջ առաջ, որպեսզի դատապարտվեիք, եթե 
ձեր կյանքի ընթացքում գործած մեղքերից ապաշ-
խարելու ոչ մի հնարավորություն չլիներ:

Նեփիացիներին ուսուցանելուց հետո, որ Իր Եկե-
ղեցին պետք է կառուցված լինի Իր ավետարանի 
վրա, Փրկիչը շարունակեց ուսուցանել նրանց՝ ինչ է 
Իր ավետարանը: Ավետարան բառը բառացիորեն 
նշանակում է «բարի լուր» կամ «ուրախ լուր»: Եթե 
մենք մեղք գործենք, ավետարանի միջոցով բոլո-
րիս համար դեռ բարի լուր կա:

 2. Կարդացեք 3 Նեփի 27.13–16, 19 և ուշադրություն 
դարձրեք ավետարանի հատվածներին, որոնք բարի 

լուր են բոլորիս համար: Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
հիմքն այն է, որ Նա կատարեց Իր Հոր կամքը` ավարտին 
հասցնելով Քավությունը: Սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերն.

 ա. Փրկիչը վկայեց Իր առաքյալներին, որ եկել է աշխարհ, որ-
պեսզի կատարի Իր Հոր կամքը: Համաձայն 3 Նեփի 27.14-ի` 
ո՞րն էր Երկնային Հոր կամքը Իր Սուրբ Որդու համար:

 բ. Քանի որ Փրկիչը կատարեց Իր Հոր կամքը, ի՞նչ է հասա-
նելի ողջ մարդկությանը (տես հատկապես 3 Նեփի 27.19): 

 3. Որպեսզի գնահատեք այս բարի լուրի վեհու-
թյունը, կարդացեք հետևյալ սուրբ գրությունների 

հատվածներից մեկը կամ մի քանիսը և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք համառոտ բացատ-
րություն այն մասին, թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյունը համարվում նման բարի լուր. 2 Նեփի 9.8–10; Ալմա 
34.14–16; Հելաման 14.15–18:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդը վկայեց այն մասին, թե ինչու է ավե-
տարանը բարի լուր բոլոր մարդկանց համար. 
««Բարի լուրն» այն էր, որ մահից ու դժոխքից հնա-
րավոր էր խուսափել, որ սխալներն ու մեղքերը 
հնարավոր էր հաղթահարել, որ կար հույս, կար 
օգնություն, որ անլուծելին լուծված էր, որ թշնա-
մին հաղթված էր: Բարի լուրն այն էր, որ ամենքի 
գերեզմանը մի օր կարող էր դատարկ լինել, որ 
ամենքի հոգին կարող էր կրկին մաքուր լինել, որ 
Աստծո յուրաքանչյուր զավակ կարող էր կրկին 
վերադառնալ Հոր մոտ, ով նրանց կյանք էր տվել» 

(“Missionary Work and the Atonement,” Ensign, Mar. 
2001, 8, 10): 

Երբևէ լսե՞լ եք ինչ-որ մեկին ասելիս, որ մենք պետք 
է «ապրենք ավետարանով»: Երբ ինչ-որ մեկը հրա-
վիրում է մեզ «ապրել ավետարանով», նա սովորա-
բար հրավիրում է մեզ ապրել սկզբունքներով և 
ստանալ այն արարողությունները, որոնք հրավի-
րում են Հիսուս Քրիստոսի Քավության զորությունը 
դեպի մեր կյանք, այնպես որ մենք կարող ենք 
փրկվել: Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 27.20–21` ուշադ-
րություն դարձնելով, թե մենք ինչ պետք է անենք, 
որպեսզի ստանանք Քավության բոլոր օրհնություն-
ները և պատրաստվենք դատաստանին:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք. Եթե մենք ,----------------------------------- 

ապա մենք կկարողանանք անբիծ կանգնել Հիսուս Քրիս-
տոսի առջև: Ավարտեք այս արտահայտությունը` լրացնելով 
մի սկզբունք 3 Նեփի 27.20–21-ից, որին մենք պետք է հե-
տևենք, որպեսզի անբիծ կանգնենք Տիրոջ առաջ: (Դուք կարող 
եք այս սկզբունքային արտահայտության «եթե» մասի համար 
նշել մի քանի սկզբունք): Այնուհետև սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ 
հարցին. Հենց հիմա ի՞նչ կարող եմ անել իմ կյանքում ավելի 
լիարժեքորեն «ավետարանով ապրելու» համար, որպեսզի 
կարողանամ զգալ Քավության զորությունը և վերջին օրն ան-
բիծ կանգնեմ Աստծո առջև:

Մտածեք, թե ինչպես կզգաք, երբ մի օր կանգնեք 
Հիսուս Քրիստոսի առջև` իմանալով որ դուք մաքր-
վել եք Իր Քավության միջոցով` հնազանդվելով 
սկզբունքներին, պատվիրաններին ու Նրա ավե-
տարանի արարողություններին: 
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3 Նեփի 27.23–33
Հիսուս Քրիստոսը պատվիրում է Իր առաքյալներին 
լինել այնպիսին, ինչպիսին Ինքն է
Ինչպես հիշատակված է 3 Նեփի 27-ում, Հիսուս 
Քրիստոսը պատվիրաններ տվեց Իր տասներկու 
առաքյալներին և ուսուցանեց նրանց իրենց դերի 
մասին` որպես առաջնորդներ ու դատավորներ 
իրենց ժողովրդի համար: Կարդացեք 3 Նեփի 27.27 
և ուշադրություն դարձրեք պատվիրանին, որը Նա 
տվեց առաքյալներին, որպեսզի օգներ նրանց ար-
դարությամբ իրականացնել իրենց դերը: Մի պահ 
մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ. 

• Ինչո՞ւ է կարևոր նրանց համար, ովքեր դատում 
են ուրիշներին, նման լինել Փրկչին: 

• Վերադառնալով 3 Նեփի 27.21-ին, Փրկիչն ի՞նչ 
պատվիրեց առաքյալներին անել:

• Ինչպիսի՞ կապ կա Փրկչի աշխատանքն անելու և 
Նրան նմանվելու միջև:

Կրկին կարդացեք 3 Նեփի 27.21, 27 և ձեր սուրբ 
գրություններում ընդգծեք այն բառերն ու արտա-
հայտությունները, որոնք ցույց են տալիս, որ Տերն 
ակնկալում է Իր առաքյալներից հետամուտ 
լինել Իր աշխատանքին ու դառնալ այնպի-
սին, ինչպիսին Ինքն է:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին, 

որոնք կօգնեն ձեզ կիրառել Փրկչի` Իրեն նմանվելու մասին 
ուսմունքները.

 ա. Ինչպիսի՞ հնարավորություններ ունեի երեկ, որպեսզի 
նմանվեի Փրկչին:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եմ այսօր ավելի նմանվել Փրկչին:

 գ. Փրկչի ո՞ր գործերը կարող եմ անել վաղը դպրոցում կամ 
տանը:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնն 
ուսուցանել է, որ նրանք, ովքեր 
ձգտում են նմանվել Հիսուս Քրիստո-
սին, հասնում են ճշմարիտ մեծության. 
«Ամենավեհ, երանելի և ուրախ մարդը 
նա է, ում կյանքն ամենից շատն է 

մոտենում Քրիստոսի օրինակին: Սա ոչ մի կապ 
չունի երկրային հարստության, իշխանության 
կամ հեղինակության հետ: Վեհության, երանե-
լիության և ուրախության միակ ճշմարիտ փորձու-
թյունն այն է, թե որքան կյանքը կարող է մոտենալ 
Ուսուցչին` Հիսուս Քրիստոսին: Նա է ճիշտ ուղին, 
ամբողջական ճշմարտությունը և լիառատ 
կյանքը» (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 
Ensign, Dec. 1988, 2):

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 27 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 27. ՕՐ 4

3 Նեփի 28.30
Նախաբան

Իր գնալուց առաջ Հիսուս Քրիստոսն Իր տասներ-
կու առաքյալներից յուրաքանչյուրին հարցրեց, թե 
ինչ են փափագում Իրենից: Նրանցից ինը խնդրե-
ցին արագ վերադառնալ Նրա մոտ, երբ երկրի 
վրա իրենց ծառայությունն ավարտվի: Երեքը 
խնդրեցին մնալ երկրի վրա և շարունակել աշխա-
տել ետ բերել հոգիներ դեպի Քրիստոսը, մինչև 
Նա վերադառնա: Տերը հարգեց այս երկու արդար 
ցանկությունները: Մորմոնը որոշ տեղեկություններ 
է տրամադրել երկրի վրա Երեք Նեփիացիների 
սպասավորման վերաբերյալ: 
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Երբ Մորմոնն ամփոփեց Նեփիացիների մեջ Փրկչի 
այցելության մասին իր պատմությունը, նա բա-
ցատրեց, որ Մորմոնի Գրքի առաջ գալը լինելու է 
նշան, որ Տերն իրագործում է Իսրայելի տան հետ 
կապած Իր ուխտը: Ամփոփելով 3 Նեփին` Մոր-
մոնը հիշատակեց Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը` 
հրավիրելով բոլոր մարդկանց ապաշխարել և 
համարվել Իսրայելի տան թվում:

3 Նեփի 28.1–11
Հիսուս Քրիստոսն իրականացնում է Իր տասներկու 
առաքյալների ցանկությունները 
Խորհեք, թե ինչպես կարձագանքեիք, եթե Հիսուս 
Քրիստոսը հայտնվեր ձեզ և հարցներ. «Ի՞նչ ես 
փափագում ինձանից»:

Համառոտ գրեք, թե ձեր արդար ցանկություններից 
ո՞րով կկիսվեիք Նրա հետ:   
 

Կարդացեք 3 Նեփի 28.1–3 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչպես Նեփիացի առաքյալներից ինը 
արձագանքեցին, երբ Տերը հարցրեց նրանց. «Ի՞նչ 
եք փափագում ինձանից»: Ուշադրություն դարձրեք 
նրան, թե ինչ զգաց Փրկիչն իրենց ցանկություն-
ների մասին լսելով: 

Կարդացեք 3 Նեփի 28.4–7 և ուշադրություն դար-
ձրեք, թե ինչ փափագեցին Փրկչից մյուս երեք 
առաքյալները: Ուշադրություն դարձրեք նրան, թե 
ինչ զգաց Փրկիչն այս երեք առաքյալների ցանկու-
թյունների մասին լսելով: Մտածեք, թե ձեր կարծի-
քով, ինչու Տերն ասաց, որ նրանք «ավելի օրհնված» 
են իրենց փափագի շնորհիվ: 

Կարդացեք 3 Նեփի 28.8–10, որպեսզի տեսնեք, թե 
Փրկիչն ինչպես է նկարագրում այն օրհնություն-
ները, որ ստանալու էին Երեք Նեփիացիները` 
շնորհիվ մահկանացու մարդկանց մեջ աշխա-
տելու իրենց փափագի: Կարող եք գրել հետևյալ 
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրության լուսանցքում 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում. Տերն օրհնում է մեզ համաձայն մեր 
արդար ցանկությունների: Կարդացեք Տաներ-
կու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքս-
վելի հետևյալ խոսքերը, որպեսզի տեսնեք արդար 
ցանկությունների կարևորությունը. 

«Այն, ինչ մենք հաստատակամորեն 
փափագում ենք, այն է, ինչ ժամանակի 
ընթացքում, վերջիվերջո, դառնում ենք, 
և այն է, ինչ մենք կստանանք հավեր-
ժությունում . . .

Արդար ցանկությունները պետք է լինեն անդա-
դար, այնուամենայնիվ, Նախագահ Բրիգամ 
Յանգն ասել է, որ «տղամարդիկ ու կանայք, ովքեր 

ցանկանում են տեղ ձեռք բերել սելեստիալ ար-
քայությունում, կտեսնեն, որ նրանք պետք է պայ-
քարեն ամեն օր» (in Journal of Discourses, 11:14)» 
(“According to the Desire of [Our] Hearts,” Ensign, 
Nov. 1996, 21–22):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ 

երկուսին.

 ա. Ե՞րբ եք զգացել Տիրոջ կողմից օրհնված` ձեր արդար 
ցանկություններին համաձայն գործելիս:

 բ. Այսօր ի՞նչ կսկսեք անել ձեր կյանքում արդար ցանկու-
թյուններ սերմանեու համար, որպեսզի կարողանաք արժանի 
լինել Տիրոջ օրհնություններին: 

3 Նեփի 28.12–35
Մորմոնը նկարագրում է Երեք Նեփիացիների 
սպասավորումը
Շատ մարդիկ են լսել առասպելներ, հորինվածք-
ներ և պատմություններ Երեք Նեփիացիների 
ենթադրյալ այցելությունների մասին: Առասպել-
ների վրա հիմնվելու փոխարեն պարզեք, թե սուրբ 
գրություններն ինչ են ասում նրանց առաքելության 
մասին, և ինչպես են նրանք կարողանում «Աստծո 
հրեշտակների պես» զորությամբ սպասավորել 
(3 Նեփի 28.30):

Կարդացեք 3 Նեփի 28.12–17, որպեսզի իմանաք, 
թե ինչ տեղի ունեցավ Երեք Նեփիացիների հետ: 
Ըստ 3 Նեփի 28.15-ի` ո՞րն էր պատճառներից մեկը, 
որ առաքյալները պետք է անցնեին այս փոփոխու-
թյան միջով:   
 

Կարդացեք 3 Նեփի 28.18–23` ուշադրություն 
դարձնելով, թե Տերն ինչպես օրհնեց Երեք Նեփիա-
ցիներին, որպեսզի նրանք կարողանային իրակա-
նացնել իրենց արդար ցանկությունները: Մտածեք, 
թե ինչ են ուսուցանում մեզ այս հատվածները 
Տիրոջ` մեզ օրհնելու պատրաստակամության 
մասին, եթե մենք ապրենք համաձայն մեր արդար 
ցանկությունների: 

Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 28.25–31 և պարզեք, թե 
ովքեր են օգտվել և դեռ կօգտվեն Երեք Նեփիա-
ցիների սպասավորումից: Դուք կարող եք ընդգծել 
այն, ինչ գտնեք:

3 Նեփի 28.36–40
Մորմոնը սովորում է փոխակերպված էակների էության 
մասին
Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք հարց եք 
ունեցել ավետարանի վերաբերյալ կամ կանգնած 
եք եղել դժվարության առաջ: Կարդացեք 3 Նեփի 
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28.36 և ուշադրություն դարձրեք, թե Մորմոնն ինչ 
չհասկացավ Երեք Նեփիացիների ֆիզիկական վի-
ճակի մասին, երբ նրանք ենթարկվեցին փոփոխու-
թյան: Մտածեք հետևյալ հարցի ձեր պատասխանի 
մասին. Ո՞ւմ եք սովորաբար դիմում, երբ ավետա-
րանի վերաբերյալ հարց եք ունենում: Կարդացեք 
3 Նեփի 28.36–37, որպեսզի իմանաք, թե Մորմոնն 
ինչ արեց իր հարցի պատասխանը գտնելու համար:

Ուսումնասիրեք 3 Նեփի 28.37–40 և ուշադրություն 
դարձրեք, թե Մորմոնն ինչ սովորեց այն փոփո-
խության մասին, որը տեղի ունեցավ Երեք Նեփիա-
ցիների մարմինների հետ: Երեք Նեփիացիների 
վիճակը կամ դրությունը կոչվում է «փոխակերպում», 
որը նման է կերպարանափոխմանը, (տես 3 Նեփի 
28.17)միայն թե ունի երկար տևողություն: Փոխա-
կերպված էակները դեռ մահկանացու են, բայց, ինչ-
պես Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն է ուսուցանել, նրանց 
ֆիզիկական մարմինները փոխվել են թելեստիալ 
վիճակից թերեստրիալ վիճակի. նրանք զերծ են 
իրենց մարմինների ֆիզիկական տանջանքներից 
(տես History of the Church, 4:210): Փոխակերպված 
էակներն իրենց ընտրությամբ ու Աստծո կամքով 
կարող են հայտնվել ու անհետանալ (տես 3 Նեփի 
28.27–30): Նրանք օգնում են հոգիներ բերել դեպի 
փրկություն և մնում են փոխակերպված վիճակում 
մինչև Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը, երբ 
կանցնեն մեկ այլ փոփոխության միջով, որպեսզի 
դառնան հարություն առած, փառավորված էակներ 
(տես 3 Նեփի 28.7–8, 39–40):

Մորմոնի փորձառությունից մենք սովորում ենք, 
որ եթե Տիրոջից հասկացողություն խնդրենք, 
կստանանք հայտնություն: Դուք կարող եք 
գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրի առեք մի փորձառություն, երբ դուք կամ 

ինչ-որ մեկը, ում ճանաչում եք, ի սրտե աղոթելու միջոցով 
ձգտել է պատասխան ստանալ Տիրոջից: 

3 Նեփի 29
Մորմոնը վկայում է, որ վերջին օրերում Տերը 
կկատարիի Իսրայելի տան հետ կապած Իր ուխտը 
Մորմոնի Գրքի ժողովրդին Փրկչի այցելության 
մասին գրելուց հետո Մորմոնը մարգարեացավ 
վերջին օրերում Տիրոջ խոստումների կատարման 
մասին: Մտածեք հետևյալ հարցի պատասխանի 
մասին. Ե՞րբ եք իմացել կամ ականատես եղել 
Տիրոջ խոստումների կատարման մասին: 

Կարող եք ընդգծել երբ և այն ժամանակ բառերը՝ 
3 Նեփի 29.1–3 ուսումնասիրելիս: Այս բառերը 

կօգնեն ձեզ պարզել մի իրադարձություն, որը 
նշանակում է, որ վերջին օրերում Տերը պահում է 
Իր խոստումներն Իսրայելի տան հետ: («Այս ասած-
ները» արտահայտությունը 3 Նեփի 29.1-ում վերա-
բերվում է Մորմոնի Գրքի գրություններին:)

3 Նեփի 29.1–3-ից մենք սովորում ենք, որ Մորմոնի 
Գրքի առաջ գալը նշան է, որ Տերը կատարում 
է Իսրայելի տան հետ կապած Իր ուխտը: 

Մորմոնի Գիրքը հավաստիացնում է մեզ, որ Տերը 
նախապատրատում է Իր ժողովրդին Իր գալուն 
(տես 3 Նեփի 29.2): Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնի հետևյալ 
խոսքերը կարդալիս ընդգծեք, թե ինչպես է Մոր-
մոնի Գիրքն օգնում մեզ նախապատրաստվել 
Փրկչի գալուն.

«Մորմոնի Գիրքը շոշափելի մի նշան է, որ Տերը սկսել 
է հավաքել ուխտյալ Իսրայելի Իր զավակներին: . . .

Իսկապես, Տերը չի մոռացել: Նա օրհնել է մեզ և 
մյուսներին աշխարհով մեկ Մորմոնի Գրքով:. . . 
Այն օգնում է մեզ ուխտեր կապել Աստծո հետ: Այն 
հրավիրում է մեզ հիշել Նրան ու ճանաչել Նրա 
Սիրելի Որդուն: Այն ևս մեկ վկայություն է Հիսուս 
Քրիստոսի մասին» («Ուխտեր», Ensign կամ Լիա-
հոնա, նոյ. 2011, 88):

 3. Կարդացեք 3 Նեփի 29.4–6 և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում կատարեք հե-

տևյալ վարժություններից մեկը կամ երկուսը. 

 ա. Ընտրեք երեք հատուկ հատվածներ Մորմոնի Գրքից, 
որոնք, ձեր կարծիքով, կարող են օգնել ինչ-որ մեկին գալ 
դեպի Հիսուս Քրիստոսը: Յուրաքանչյուր հատվածի համար 
գրեք մեկ կամ երկու նախադասություն` բացատրելով, թե ին-
չու ընտրեցիք այդ հատվածը:

 բ. Գրեք մի հատված այն մասին, թե, ձեր կարծիքով, ինչպես 
կարող է Մորմոնի Գիրքն օգնել ինչ-որ մեկին հասկանալ և 
ընդունել հայտնության, մարգարեության ու լեզուների պար-
գևները կամ Սուրբ Հոգու զորությունը: 
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3 Նեփի 30
Տերը հորդորում է հեթանոսներին ապաշխարել ու գալ 
դեպի Նա
Մորմոնն ամփոփեց Փրկչի սպասավորման մա-
սին իր հիշատակարանը` գրելով որոշ հատուկ 
ցուցումներ հեթանոսների վերաբերյալ, որ Նա 
ստացավ Հիսուս Քրիստոսից: Կարդացեք 3 Նեփի 
30.1–2 և փորձեք ընդգծել Փրկչի տված ցուցումները 
հեթանոսներին, որքան որ կարողանաք գտնել 
դրանք: Նաև կարող եք ընդգծել հեթանոսներին 
հասանելի օրհնությունները, եթե նրանք գան 
դեպի Քրիստոսը: Չնայած 3 Նեփի 30.2-ն ուղղված 
է նրանց, ովքեր Եկեղեցում չեն, մենք կարող ենք 
կիրառել Հիսուս Քրիստոսի հրավերը Իր ուխտի 
պահանջներով ապրելու մեր սեփական պատրաս-
տակամությունը չափելու համար: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալը. Եթե մենք գանք դեպի 

Քրիստոսը, մենք կհամարվենք Նրա ժողովրդի թվում: 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, 
թե ինչու է Տիրոջ կողմից օրհնություն «[համարվելը] [Իր] ժո-
ղովրդի թվում, որոնք Իսրայելի տնից են» (3 Նեփի 30.2 ):

 5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 3 Նեփի 28–30 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  

4 Նեփի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
4 Նեփին ուսումնասիրելով դուք ականատեսը 

կլինեք օրհնությունների, որոնք ստանում են այն 

մարդիկ, ովքեր միավորված են Հիսուս Քրիստոսի 

ավետարանով ապրելում: Այս գիրքը հայտնում է, 

որ երկրի ողջ ժողովուրդը դարձի եկավ, երբ Փրկիչն 

իրենց մեջ ծառայություն էր իրականացնում: 

Հնազանդվելով պատվիրաններին նրանք 

վայելում էին խաղաղություն, բարգավաճում 

և զարմանահրաշ հոգևոր օրհնություններ: 

Մորմոնը հայտարարեց. «Անկասկած չէր կարող 

լինել մի ավելի երջանիկ ժողովուրդ այն բոլոր 

ժողովուրդների մեջ, որոնք ստեղծվել էին Աստծո 

ձեռքով» (4 Նեփի 1.16): Դուք նաև կսովորեք 

կարևոր դասեր մեծ ամբարշտության մեջ այդ 

ժողովրդի աստիճանական խրվելու մասին:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը կազմեց և կրճատեց չորս այլ 

հեղինակների հիշատակարանները ստեղծելով 

4 Նեփի գիրքը: Նրանից առաջինը Նեփին էր, որի 

անունով էլ գիրքը կոչվեց: Նեփին Նեփիի որդին 

էր, որը Լեքիի հետնորդների մեջ Իր ծառայությունը 

կատարելիս Տիրոջ կողմից ընտրված 12 

առաքյալներից մեկն էր (տես 3 Նեփի 11.18–22; 

12.1): Մյուս երեք հեղինակներն էին` Նեփիի որդի 

Ամովսը, Ամովսի որդի Ամովսը և Ամովսի եղբայր 

Ամմարոնը (տես 4 Նեփի 1.19, 21, 47):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Բնօրինակ հիշատակարանները, որոնք 4 Նեփիի 

համար աղբյուր ծառայեցին, հավանաբար գրվել 

են մ.թ. 34թ. և մ.թ. 321թ. միջև: Մորմոնը կրճատեց 

այդ հիշատակարանները մ.թ. 345 և մ.թ. 385թթ. միջև 

ընկած ժամանակահատվածում: Մորմոնը չի գրել, 

թե որտեղ էր ինքը գտնվում այս գիրքը կազմելիս:

ՄԱՍ 28. ՕՐ 1

4 Նեփի 1
Նախաբան

Ամերիկաներ Հիսուս Քրիստոսի այցելությունից և 
ծառայությունից հետո մարդիկ կիրառեցին Նրա 
ուսմունքները և վայելեցին միասնության, բար-
գավաճման և երջանկության 200 տարիներ: Որից 
հետո սակայն մարդիկ սկսեցին հպարտանալ 
և դարձան անչափ ամբարիշտ: Շուտով նրանք 
կրկին բաժանվեցին նեփիացիների և լամանա-
ցիների, և 300 տարի անց թե նեփիացիները և թե 
լամանցիները դարձան ամբարիշտ, որոնց մեջ քիչ 
թվով արդարակյաց մարդիկ էին մնացել: 

4 Նեփի 1.1–18
Ողջ ժողովուրդը դարձի եկավ և ապրեց խաղաղ ու 
երջանիկ
Ի՞նչն է օգնում ձեզ իրոք երջանիկ լինել:   
 

Ձեր կարծիքով, ո՞րն է ժամանակավոր երջանկու-
թյուն պարգևող և հարատև երջանկություն բերող 
բաների մեջ տարբերությունը: Կարդացեք 4 Նեփի 
1.16 և գտեք, թե ինչպես էր նկարագրում Մորմոնը 
մարդկանց` Փրկչի այցելությունից հետո: Կարող 
եք նշել` «անկասկած չէր կարող լինել մի ավելի 
երջանիկ ժողովուրդ» արտահայտությունը: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք Չէր կարող լինել մի ավելի երջանիկ 

ժողովուրդ, ապա տակը մի շրջան գծեք, ինչպես տրված է 
գծապատկերում: (Դուք պետք է գրառումներ կատարեք 
շրջանի ներսում և դրսում:) Կարդացեք 4 Նեփի 1.1–2, և 
գտեք, թե ինչ էին անում մարդիկ, որը հնարավոր դարձրեց 
նրանց երջանկությունը: Թվարկեք ձեր գտածը շրջանի մեջ: 

Քանի որ մարդիկ կիրառում էին Փրկչի ուսմունք-
ները, նրանք «բոլորը դարձի էին եկել դեպի Տերը» 
(4 Նեփի 1.2) և մեծ երջանկություն էին վայելում:

Չէր կարող լինել մի ավելի երջանիկ ժողովուրդ
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ 
Գ. Սքոթը բացատրել է, թե որքան փոխկապակցված 
են դարձը և երջանկությունը: Նրա խոսքերը կար-
դալիս ընդգծեք, թե ինչ է նշանակում դարձի գալ.

«Ձեր երջանկությունն այժմ և առհա-
վետ պայմանավորված է ձեր դարձի 
աստիճանից և դրա արդյունքում ձեր 
կյանքում տեղ գտած վերափոխումից: 
Ինչպե՞ս կարող եք իսկապես դարձի 
գալ: Նախագահ [Մարիոն Գ.] Ռոմնին 

նշել է քայլերը, որոնց պետք է հետևեք.

«Պարտադիր չէ, որ Եկեղեցուն անդամակցելը և 
դարձը հոմանիշներ լինեն: Նմանապես` դարձի 
գալը և վկայություն ունենալը նույն բաները չեն: 
Վկայությունը գալիս է, երբ Սուրբ Հոգին անկեղծ 
փնտրողին ճշմարտության մասին վկայություն 
է տալիս: Խորը վկայությունը վառ է պահում 
հավատքը: Այսինքն, այն խթանում է ապաշխա-
րություն և պատվիրաններին հնազանդություն: 
Դարձը ապաշխարության և հնազանդության 
պտուղն է կամ վարձքը» [in Conference Report, 
Guatemala Area Conference 1977, 8–9]:

Այլ կերպ ասած, ճշմարիտ դարձը հավատքի, 
ապաշխարության և հետևողական հնազանդու-
թյան պտուղն է: . . .

Ճշմարիտ դարձը բերում է հարատև երջանկու-
թյան պտուղը, որը կարելի է վայելել անգամ, երբ 
աշխարհը խառնաշփոթի մեջ է և մարդիկ հիմ-
նականում երջանիկ չեն» (“Full Conversion Brings 
Happiness,” Ensign, May 2002, 25–26):

 2. Կարդացեք 4 Նեփի 1.2–3, 5, 7, 10–13, 15–18, և 
փնտրեք բառեր և արտահայտություններ, որոնք նկա-

րագրում են, թե ինչ էին մարդիկ զգում, քանի որ բոլորը 
դարձի էին եկել առ Տերը: Սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում գրեք այդ բառերից և արտահայտու-
թյուններից մի քանիսը նախորդ առաջադրանքի ժամանակ 
նկարած շրջանակից դուրս:

Նեփիացիների աննախադեպ երջանկության և 
բարգավաճման այդ ժամանակաշրջանից կա-
րող ենք սովորել, որ երբ ժողովուրդը դարձի է 
գալիս դեպի Տերը, դա բերում է միասնություն 
և երջանկություն: Կարող եք այu սկզբունքը գրել 
ձեր սուրբ գրություններում` 4 Նեփի 1.16-ի դիմաց 
կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում:

Մտածեք, թե ինչ կլիներ, եթե ձեր շրջապատում 
բոլորն իրոք դարձի եկած լինեին առ Տերը:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.
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 ա. Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ օգուտ կքաղեր ձեր ընտանիքը, 
եթե ձեր ընտանիքում բոլորն ապրեին այնպես, ինչպես 4 Նե-
փիի ժողովուրդն էր ապրում: 

 բ. Մտածեք ձեր կյանքի այն ժամանակահատվածի մասին, 
երբ դուք օրհնվել եք լինելով արդարակեցությամբ միավոր-
ված խմբի մաս, որի օրինակ կարող է լինել` ձեր ընտանիքը, 
քվորումը կամ դասարանը, կամ ընկերների խումբը: Ձեր 
կարծիքով, ի՞նչն էր օգնում այդ խմբին արդարակեցությամբ 
միավորված լինել: Ի՞նչ օրհնություններ ստացաք դուք և ձեզ 
հետ միասին մյուսները:

4 Նեփի 1.19–49
Ամբարշտությունը վերադառնում և տարածվում է, 
մինչև որ ընդամենը մի քանի արդար մարդիկ են մնում
Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կարող է կործանել երջանիկ 
հասարակությունը, ինչպիսին 4 Նեփիում նկա-
րագրված ժողովուրդն էր: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք «Երջանիկ հասարակության կործա-

նումը» և ներքևում մի շրջան գծեք` առաջին առաջադրանքում 
տրված գծապատկերի պես: Կարդացեք 4 Նեփի 1.20, 23–24, 
և գտեք, թե ինչը սկսեց կործանել այդ ժողովրդի երջանկու-
թյունը և խաղաղությունը: Գրեք ձեր գտածը շրջանի մեջ: 

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի 
Բ. Այրինգի հետևյալ խոսքերը կարող եք գրել ձեր 
սուրբ գրության մեջ` 4 Նեփի 1.24-ի դիմաց կամ 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում. «Հպարտությունը միաբանության մեծ թշնամին 
է» (“Our Hearts Knit as One,” Ensign կամ Լիահոնա, 
նոյ. 2008, 70): Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է հպարտու-
թյունը դառնում միաբանության թշնամին:

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր 
Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ խոսքերը պարզաբանում են 
հպարտությունը: Ընդգծեք այն արտահայտություն-
ները, որոնք բացատրում են, թե ինչու է հպարտու-
թյունն այդքան կործանարար:

«Հպարտությունը մեղսագործ է . . . 
որովհետև այն ծնում է ատելություն 
կամ թշնամանք, և Աստծո ու մեր 
մերձավորների հետ շփվելիս մեր մեջ 
ստեղծում է ընդդիմության վիճակ: Իր 
էությամբ հպարտությունը համեմատվե-

լու մեղք է, քանի որ չնայած սկսվում է` «Տես որքան 
հրաշալի եմ ես և որքան մեծ բաներ եմ ես արել» 
արտահայտությամբ, կարծես, միշտ ավարտվում է` 
«Հետևաբար, ես ավելի լավն եմ, քան դու» մտքով:

Երբ մեր սիրտը լցված է հպարտությամբ, մենք 
լուրջ մեղք ենք գործում, քանի որ խախտում 
ենք երկու մեծ պատվիրանները [տես Մատթեոս 
22.36–40]: Աստծուն երկրպագելու և մեր մերձավո-
րին սիրելու փոխարեն, մենք բացահայտում ենք 

մեր երկրպագության և սիրո իրական առարկան՝ 
հայելու մեջ երևացող պատկերը» («Հպարտություն 
և Քահանայություն», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 
2010, 56):

 5. Կարդացեք 4 Նեփի 1.25–27, 30–35, 38–45, և 
փնտրեք խոսքեր և արտահայտություններ, որոնք 

նկարագրում են մարդկանց մեջ հպարտության թողած ազ-
դեցությունները: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում գրեք այդ բառերն ու արտահայտությունները 
շրջանից դուրս` որպես առաջադրանք 4: 

Այդ իրադարձություններից մենք կարող ենք սովո-
րել այն, որ հպարտության մեղքը բաժանում 
է առաջացնում և տանում է դեպի ավելի մեծ 
ամբարշտություն: Դուք կարող եք այս արտահայ-
տությունը գրել ձեր սուրբ գրություններում: Ինչպե՞ս 
կարող է մեկ կամ երկու մարդկանց հպարտությունը 
ազդել ամբողջ խմբի երջանկության վրա:

Դիտարկեք, թե հետևյալ իրավիճակներում ո՞ւմ 
վրա է բացասական ազդեցություն թողնում 
անհատական հպարտությունը:

• Երիտասարդ կանանց դասարանի անդամը 
չի ցանկանում լսել դասը, որը ուսուցիչը պատ-
րաստել է Իմաստության Խոսքին հետևելու 
արդյունքում եկող օրհնությունների մասին: Նա 
այն կարծիքին է, որ ինքն Իմաստության Խոսքի 
մասին կրկին լսելու կարիքը չունի, հետևաբար 
խանգարում է մյուսներին և չի ցանկանում մաս-
նակցել դասին:

• Մի ընկեր մշտապես ծաղրում կամ նսեմացնում 
է խմբի մեկ այլ անդամին, քանի որ նրա 
հագուկապից երևում է, որ նա շատ գումար չունի:

 6. Խորհեք, թե արդյոք ձեր կյանքում կան հպարտու-
թյան տարրեր: Այդ ընթացքում օգտակար կլինի, որ 

վերայանեք Նախագահ Ուխդորֆի խոսքերը: Մտածեք, թե 
ինչպես կարող եք դիմակայել հպարտությանը և օգնություն 
փնտրեք` ձեր ընտանիքում, քվորումում, դասարանում կամ 
ընկերական խմբում միասնությունն ու արդարակեցությունը 
մեծացնելու համար: Ձեր մտքերը և նպատակները գրի առեք 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 4 Նեփի 1 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  

Մորմոն
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մորմոնի գիրքն ուսումնասիրելիս դուք 

արժեքավոր դասեր կսովորեք Մորմոնից, ով 

հավատքով ապրեց որպես Հիսուս Քրիստոսի 

աշակերտ, թեպետ ողջ կյանքում իր աչքի առաջ 

ունեցավ «ամբարշտության և պղծությունների 

մի անվերջ տեսարան» (Մորոմն 2.18): Դուք նաև 

օգուտ կքաղեք` ուսումնասիրելով Մորմոնի 

որդու` Մորոնիի խոսքերը, ով վերջին օրերի 

ընթերցողներին վկայել է` «Հիսուս Քրիստոսը ձեզ 

ցույց է տվել ինձ, և ես գիտեմ ձեր արարքները» 

(Մորմոն 8.35): Ուսումնասիրելով այդ գրվածքները 

կսովորեք, թե որքան կարևոր է ընտրել` ապրել 

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի պատվիրաններով 

և ուխտերով:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորմոնը այս գրքի առաջին յոթ գլուխներում 

ներկայացրել է իր օրերի Նեփիացիների 

և Լամանացիների մեջ ամբարշտության և 

պատերազմների հակիրճ պատմությունը: Նա նաև 

Նեփիի թիթեղների վրա գրի է առել իր կյանքում 

տեղի ունեցած իրադարձությունների «մի լրիվ 

պատմությունը»: (Տես Մորմոն 2.18; 5.9:) Մորմոնը 

«մոտ տաս տարեկան» էր, երբ հիշատակարան 

պահող Ամմարոնը հայտնեց նրան, որ ի վերջո 

նա էր կրելու հիշատակարանները պահելու 

պարտականությունը` գրառելով «բոլոր բաները, 

ինչ [ինքը] կնկատեր այդ ժողովրդի վերաբերյալ» 

(Մորմոն 1.2, 4): Նա 24 տարեկան էր, երբ ստացավ 

Նեփիի թիթեղները և գրեց «մի հիշատակարան` 
Ամմարոնի խոսքերի համաձայն» (Մորմոն 2.17): 

Ավելի ուշ Մորմոնը սկսեց կրճատել Նեփիի մեծ 

թիթեղները, որոնք ընդգրկում էին մարգարեների 

և հիշատակարան գրողների գրվածքները` 
Լեքիից մինչև Ամմարոն: Իր կյանքի վերջին մոտ 

Մորմոնը «թաքցրեց բոլոր հիշատակարանները 

Կումորա բլրում, որոնք վստահվել էին [իրեն] Տիրոջ 

ձեռքով» (Մորմոն 6.6): Այնուհետև նա ղեկավարեց 

Լամանացիների դեմ Նեփիացիների վերջին 

մեծ ճակատամարտը: Մորմոնը մահանալուց 

առաջ պատվիրեց Մորոնիին ավարտել իր 

հիշատակարանը: Մորոնին ավելացրեց 

գրվածքներ, որոնք կազմում են այս գրքի 8-9 

գլուխները:

ՄԱՍ 28. ՕՐ 2

Մորմոն 1–2
Նախաբան

Թեպետ Մորմոնը ապրում էր շատ ամբարիշտ 
ժամանակներում, նա ընտրեց հավատարիմ լինելը: 
Իր հավատարմության շնորհիվ նա կանչվեց հոգ 
տանելու Նեփիացիների հիշատակարանների 
համար: 15 տարեկանում Մորմոնին այցելեց Տերը, և 
նա ճաշակեց և իմացավ Հիսուսի բարության մասին 
(տես Մորմոն 1.15): Նույն տարում Նեփիացիները 
նրան նշանակեցին իրենց զորքերի առաջնորդ 
(տես Մորմոն 2.1): Նա ցանկանում էր օգնել, որ Նե-
փիացիները ապաշխարեին, բայց նրանց դիտավո-
րյալ ապստամբության պատճառով, Տերն արգելել 
էր նրան քարոզել այդ ժողովրդին: Նեփիացիները 
կորցրել էին Սուրբ Հոգու պարգևը և Աստծո այլ 
պարգևները, և Լամանացիների դեմ ճակատամար-
տում ապավինում էին միայն իրենց ուժին: 

Մորմոն 1.1–5
Մորմոնին են հանձնվում սուրբ հիշատակարանները 
Ինչպիսի՞ խոսքերով կցանկանայիք, որ մարդիկ 
ձեզ նկարագրեին:   
 

Երբևէ ձեզ ներկայացրե՞լ են որպես Մորմոն: Ի՞նչ է 
նշանակում ձեզ համար, երբ մեկը ձեզ ներկայաց-
նում է որպես Մորմոն:

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին խոսել է Մորմոն 
մականունի մասին, որը մարդիկ օգտագործում են 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղե-
ցու անդամներին ներկայացնելիս.

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մորմոնը, ամենայն հավանականությամբ, Մորմոն 

1–7-ը գրել է մ.թ. 345թ.-մ.թ. 401թ. (տես Մորմոն 

2.15–17; 8.5–6): Նա ավարտեց իր գրվածքները 

Նեփիացիների և Լամանացիների միջև վերջին 

մեծ ճակատամարտից հետո, Կումորա բլրում 

(տես Մորմոն 6.10–11): Հավանաբար, Մորոնին 

Մորմոն 8–9 գլուխները գրել է մ.թ. 401թ.-մ.թ. 421թ., 

երբ նա թափառում էր իր համար ապահով տեղ 

փնտրելով (տես Մորմոն 8.4–6; Մորոնի 1.1–3):
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«Ճիշտ է, ես երբեմն ափսոսում եմ, որ 
մարդիկ չեն կոչում այս եկեղեցին իր 
իսկական անունով, սակայն ուրախ եմ, 
որ օգտագործում են այնպիսի մակա-
նուն, որը հարգանքի մեծ տուրք է մի 
հրաշալի մարդու և գրքի, որն աշխարհի 

Քավչի մասին մի անզուգական վկայություն է: 

Երբ ճանաչում ես Մորմոն մարդուն` իր խոսքերը 
կարդալու և դրանց մասին խորհելու միջոցով, երբ 
կարդում ես պատմության այս թանկագին գանձա-
րանը, որը կազմվել և պահպանվել է հիմնականում 
նրա կողմից, հասկանում ես, որ Մորմոն բառը չի 
նշանակում վատ համբավ, այլ իրենից ներկայաց-
նում է մեծ բարիք, որը գալիս է Աստծուց» (“Mormon 
Should Mean ‘More Good,’” Ensign, Nov. 1990, 52–53):

Մորմոն մարգարեն ծնվել է այն ժամանակահատ-
վածում, երբ երկրում ապրող գրեթե յուրաքանչյուր 
ոք ապրում էր ամբարշտության մեջ: Այդ ժամա-
նակ Ամմարոն անունով մարգարեին պատվիրվել 
էր պահել բոլոր սուրբ հիշատակարանները (տես 
4 Նեփի 1.47–49): Ամմարոնն այցելեց այն ժամա-
նակ 10 տարեկան Մորմոնին և նրան ուսուցանեց 
հիշատակարանների հետ կապված նրա հետագա 
պարտականությունների մասին: Կարդացեք 
Մորմոն 1.2, և գտեք խոսքեր կամ արտահայտու-
թյուններ, որոնցով Ամմարոնը նկարագրում էր 
պատանի Մորմոնին:

Ամմարոնը Մորմոնին բնութագրեց մեկ բառով` 
լրջամիտ: Լրջամիտ նշանակում է լուրջ, կարևոր, 
արդար կամ բարեպաշտ: Կարող եք այդ բնորո-
շումները գրել ձեր սուրբ գրության լուսանցքում: 
Ինչպիսի թեմաների քննարկման ժամանակ կամ 
կյանքի որ իրավիճակներում պետք է լրջամիտ 
լինել: Կարևոր է հասկանալ, որ լրջամիտ մարդիկ 
կարող են ուրախանալ և ծիծաղել, սակայն նրանք 
հասկանում են, երբ պետք է թեթևամիտ գտնվեն և 
երբ` ավելի լուրջ: 

Ամմարոնը Մորմոնին ներկայացրել է նաև որպես` 
«արագ ընկալող» (Մորմոն 1.2): Ձեր կարծիքով, 
ինչ է նշանակում լինել արագ ընկալող: Տասներ-
կու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. 
Բեդնարը բացատրել է, որ ընկալող բառը սուրբ 
գրություններում երկու իմաստով է օգտագործվում.

Թվացյալ պարզ և թերևս թերագնահատված 
հոգևոր պարգևը` արագ ընկալելու ունակությունը 
(Մորմոն 1.2)— էական կարևորություն ունի ձեր և 
ինձ համար մի աշխարհում, որտեղ այժմ ապրում 
ենք և դեռ ապրելու ենք: . . .

Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այս կարևոր 
հոգևոր պարգևին: Սուրբ գրություններում ընկալել 
բառը ունի երկու կարևոր կիրառում: Մեկը կիրառ-
վում է որպես «տեսնել», ինչպես տրված է Եսայիա 
42.20-ում: . . .

Ընկալել բառի երկրորդ կիրառումն է` «հնազանդվել» 
կամ «պահել», ինչպես տրված է` [Վարդապետություն 
և Ուխտեր 54.6] հատվածում: . . .

Ուստի երբ արագ ենք ընկալում, մենք անմիջա-
պես տեսնում կամ նկատում ենք և հնազանդվում 
ենք: Այդ երկու հիմնական տարրերը` տեսնել 
և հնազանդվելը, կարևոր են արագ ընկալելու 
համար: Իսկ Մորմոն մարգարեն այդ պարգևը 
կիրառելու մի վառ օրինակ է» (“Quick to Observe,” 
Ensign, Dec. 2006, 31–32):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրի առեք ձեր մտքերը, թե ինչպես կարող է 

արագ ընկալելու բնավորության գիծն օգնել ձեզ ձեր ամենօ-
րյա կյանքում:

Կարդացեք Մորմոն 1.3–5, և գտեք Մորմոնին ուղղ-
ված Ամմարոնի հրահանգները: Ինչպե՞ս կարող էին 
Մորմոնի լրջամիտ լինելու և արագ ընկալու գծերն 
օգնել իրեն այդ պատասխանատվություններում: 

Մորմոն 1.6–19
Մորմոնին Տերը թույլ չի տալիս քարոզել` մարդկանց 
կանխամտածված ապստամբության պատճառով
Երբևէ կորցրե՞լ եք ինչ-որ թանկարժեք բան: Դեռևս 
երիտասարդ տարիքում Մորմոնը նեփիացիների և 
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լամանացիների միջև ճակատամարտերի և երկրի 
երեսին մեծ ամբարշտության տարածման ականա-
տեսն է եղել (տես Մորմոն 1.6–13): Մորմոնը գրել 
է, որ նեփիացիների անչափ մեծ ամբարշտության 
պատճառով նրանք կորցրեցին Տիրոջ կողմից 
տրված շատ թանկ պարգևներ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում երկու սյունակ գծեք: Առաջինը վերնագրեք` 

«Նեփիացիների կորցրած պարգևները»: Կարդացեք Մորմոն 
1.13–14, 18, և գտեք, թե ինչպիսի պարգևներ Տերը վերցրեց 
նեփիացիներից: Գրեք ձեր գտածը առաջին սյունակում: Երկ-
րորդ սյունակը վերնագրեք` «Ինչո՞ւ Տերը վերցրեց Իր տված 
պարգևները»: Կարդացեք Մորմոն 1.14, 16–17, 19, և գտեք, 
թե ինչու Տերը նեփիացիներից վերցրեք Իր պարգևները: Գրեք 
ձեր գտածը երկրորդ սյունակում:

Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել, որ 
ամբարշտությունն ու անհավատությունը հե-
ռացնում են Տիրոջ պարգևները և Սուրբ Հոգու 
ազդեցությունը: Թեպետ Նեփիացիների ապս-
տամբությունը չափազանց մեծ էր, այդ սկզբունքը 
նաև վերաբերում է մեզ անհատապես, երբ մենք 
չենք հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին:

Եթե ապրեիք Մորմոնի ժամանակներում, Մորմոն 
1.13–14, 18 հատվածներում նշված Աստծո տված 
ո՞ր պարգևը կորցնելու դեպքում ամենաշատը 
կզղջայիք:   
 

Կարդացեք Մորմոն 1.15, գտեք, թե ինչ էր Մորմոնը 
զգում, երբ մյուս Նեփիացիները կորցնում էին 
Սուրբ Հոգու պարգևը և Աստծո այլ պարգևները: 
Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս էր Մորմոնը կարողանում 
հոգևոր փարձառություններ ունենալ` մեծ ամբարշ-
տության մեջ ապրելու հետ մեկտեղ: 

Մորմոն 2.1–15
Մորմոնը առաջնորդում է նեփիացիների բանակները և 
վշտանում նրանց ամբարշտության համար
Պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ` 30-ամյա 
տղամարդը ապրում է տանը ծնողների հետ և 
չի փորձում աշխատանք գտնել: Փոխարենը, նա 
ապրում է իր ծնողների հաշվին և իր ժամանակը 
վատնում է զբաղվելով անօգուտ գործունեությամբ, 
օրինակ իր ժամանակի մեծ մասը տրամադրում է 
տեսախաղեր խաղալուն: Այս իրավիճակին հա-
կադրեք պատանի Մորմոնին, երբ ուսումնասիրում 
եք Մորմոն 2-ը:

Կարդացեք Մորմոն 2.1–2, և գտեք, թե ինչ պա-
տասխանատվություն էր Մորմոնին տրված և քանի 
տարեկանում նրան տրվեց դա:

Մորմոնի որպես Նեփիացիների բանակ-
ների ղեկավար նշանակվելուց շատ չանցած, 

Լամանացիների բանակը եկավ Նեփիացիների 
վրա այնպիսի ուժով, որ նեփիացիները վախեցան 
և նահանջեցին: Լամանացիները քշեցին նրանց 
քաղաքից քաղաք մինչև նեփիացիները հավաք-
վեցին մի վայրում: Ի վերջո, Մորմոնի բանակը 
դիմակայեց լամանացիներին և ստիպեց նրանց 
փախուստի դիմել (տես Մորմոն 2.3–9):

 3. Կարդացեք Մորմոն 2.10–15, գտեք ինչպիսի հոգևոր 
վիճակում էին գտնվում նեփիացիները` ճակատամար-

տերից հետո: Ապա սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ էին նեփիացիները վշտանում: 

 բ. Ըստ Մորմոն 2.14-ի , ինչպես Մորմոնն իմացավ, որ իրենց 
վիշտը ճշմարիտ ապաշխարության նշան չէր:

 գ. Ի՞նչ տարբերություն եք տեսնում Մորմոն 2.13–14-ում 
նրանց մեջ, ովքեր վշտանում են ի ապաշխարություն, և 
նրանց, ում վիշտը տանում է դեպի նզովք (դադարում են 
առաջադիմել):

Այդ հատվածներն ուսուցանում են, որ մեղքի 
համար ի ապաշխարություն վշտանալը մեզ 
խոնարհ սրտով բերում է Քրիստոսի մոտ: 
Այդ հատվածները նաև լուսաբանում են այն 
սկզբունքը, որ միայն մեղքի հետևանքների հա-
մար վշտանալը տանում է դեպի նզովք (կամ 
դադարեցնում է դեպի հավերժական կյանք 
առաջընթացը):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է նա, ով մեղանչել է, վշտանալ աշխար-
հիկ կերպով, որը տանում է դեպի նզովք: 

 բ. Ինչպե՞ս կարող է մեղանչած մարդը ցույց տալ ապաշխա-
րության հանգեցնող վիշտ:

Խորհեք, թե ինչպես եք արձագանքում, երբ հաս-
կանում եք, որ սխալներ եք գործել կամ մեղանչել 
եք: Եթե գալիս եք դեպի Տերը խոնարհ սրտով և 
ապաշխարում եք, դուք կարող եք խաղաղություն 
ձեռք բերել և Աստծո հետ հաշտվել: 

Մորմոն 2.16–29
Մորմոնը ձեռք է բերում թիթեղները և 
հիշատակարանները` իր ժողովրդի ամբարշտության 
պատմությունը
Երբ Լամանացիների հետ ճակատամարտերը 
շարունակում էին, Մորմոնը հայտնվեց այն բլրի 
մոտ, որտեղ Ամմարոնը պահել էր Նեփիի հիշա-
տակարանները: Նա հանեց Նեփիի թիթեղները 
և սկսեց գրի առնել այն ամենը, ինչ նա մանկուց 
ի վեր տեսել էր այդ ժողովրդի մեջ (տես Մորմոն 
2.16–18): Կարդացեք Մորմոն 2.18–19, և նշեք այն 
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հատվածները, որոնք նկարագրում են այն հոգևոր 
պայմանները, որոնց մեջ մեծացել էր Մորմոնը:

Այն ամենը, ինչ սովորեցիք Մորմոնի մասին, ձեր 
կարծիքով, ինչո՞ւ էր նա վստահ, որ նա «բարձրաց-
վելու էր վերջին օրը» (Մորմոն 2.19): (Այս համատե-
քստում, «բարձրացվել վերջին օրը» նշանակում է 
վեհացվել, հարություն առնել սելեստիալ մարմնով 
և բերվել Աստծո ներկայություն` Նրա հետ հավերժ 
ապրելու համար:)   
 

Մորմոնի կյանքը վկայություն է, որ մենք կարող 
ենք արդար կյանքով ապրել, անգամ ամբա-
րիշտ հասարակության մեջ:

Ուշադրություն դարձրեք հետևյալ խորհրդին. «Դուք 
պատասխանատու եք ձեր կատարած ընտրություն-
ների համար: Աստված հոգ է տանում ձեզ համար 
և կօգնի ձեզ ճիշտ ընտրություններ կայացնել, 
նույնիսկ, եթե ձեր ընտանիքը և ընկերները սխալ 
են օգտագործում իրենց ազատ կամքը: Բարոյա-
կան քաջություն ունեցեք` ամուր կանգնել Աստծո 
կամքին հնազանդվելիս, անգամ եթե միայնակ 
պետք է կանգնեք: Այդպիսով, դուք օրինակ կծա-
ռայեք մյուսների համար» (For the Strength of Youth 
[booklet, 2011], 2):

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի ժամանակահատվածի մասին, երբ 

ականատեսն եք եղել, թե ինչպես է ընկերը կամ ընտանիքի 
անդամը ամուր կանգնում հնազանդվելով Աստծո կամքին, 
անգամ երբ մյուսները այդպես չեն վարվում: Նաև գրեք, թե 
ինչպես կարող է այդ անձնավորության օրինակը և Մորմոնի 
օրինակը օգտակար լինել ձեզ համար:

Երիտասարդ Կանանց կարգախոսն է՝ «Պաշտ-
պանել ճշմարտությունը և արդարակեցությունը»: 
Երիտասարդ կին եք, թե տղամարդ, մտածեք, թե 
ձեր կյանքի որ ոլորտում կարող եք ճշմարտու-
թյունն առավել վճռականորեն պաշտպանել: Տերը 
կօգնի ձեզ, երբ պայքարեք պաշտպանելով ճիշտը, 
անգամ երբ ձեր շրջապատի մարդիկ գուցե այդ-
պես չվարվեն: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոն 1 2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 28. ՕՐ 3

Մորմոն 3–6
Նախաբան

Լամանացիներից իրենց հողերը կրկին վերցնելուց 
հետո, Նեփիացիները պատրաստվեցին ճակա-
տամարտի: Մորմոնը աղերսեց Նեփիացիներին 
ապաշխարել, փոխարենը` նրանք պարծենում էին 
իրենց ուժով և երդվում վրեժխնդիր լինել իրենց 
զոհված եղբայրների համար: Քանի որ Տերը ար-
գելել էր Իր ժողովրդին վրեժխնդրություն փնտրել, 
Մորմոնը հրաժարվեց առաջնորդել նրանց զորքը, 
և նրանք պարտվեցին: Քանի որ Նեփիացիները 
շարունակում էին մնալ ամբարիշտ, Աստված Իր 
դատաստանները թափեց նրանց վրա և Լամանա-
ցիները սկսեցին նրանց բնաջնջել երկրի երեսից: 
Ի վերջո, Մորմոնը վերադարձավ և առաջնորդեց 
Նեփիացիներին ճակատամարտում, բայց քանի 
որ նրանք հրաժարվեցին ապաշխարել, կոտորվե-
ցին Լամանացիների կողմից: Մորմոնը ողբաց, որ 
նրանք կործանվեցին և չկամեցան վերադառնալ 
Հիսուս Քրիստոսի մոտ: Նա մարգարեացավ, որ 
այդ ժողովրդի հիշատակարանը ի հայտ կգա 
վերջին օրերին, և նա խրախուսեց նրանց, ովքեր 
կարդալու էին այն` ապաշխարել և պատրաստվել 
իրենց անձնական դատաստանին` Աստծո առաջ: 

Մորմոն 3–4
Քանի որ Նեփիացիները դառնում են ավելի ու ավելի 
ամբարիշտ, Մորմոնը հրաժարվում է առաջնորդել 
նրանց բանակները, և Լամանացիները սկսում են 
բնաջնջել նեփիացիներին երկրի երեսից
Երբևէ զգացել եք, որ Տերը ցանկացել է, որ դուք 
ինչ-որ բան փոխեք ձեր կյանքում: Արդյո՞ք Նա 
քաջալերել կամ օգնել է ձեզ ինչ-որ բան փոխել 
ձեր կյանքում առանց դա գիտակցելու:

Մորմոնի ժամանակներում Նեփիացիները հաճախ 
չէին գիտակցում կամ գնահատում, թե ինչպես էր 
Տերն ազդում Լամանացիների դեմ մղած իրենց 
ճակատամարտերի վրա: Այն բանից հետո, երբ 
Նեփիացիները դաշինք կնքեցին Լամանացիների 
և Գադիանթոնի ավազակների հետ, Տերը թույլ 
տվեց, որ նրանք 10 տարի ապրեին առանց հակա-
սությունների: Այդ տարիների ընթացքում նրանք 
ֆիզիկապես պատրաստվում էին գալիք հարձա-
կումներին (տես Մորմոն 2.28; 3.1):

Կարդացեք Մորմոն 3.2–3, և գտեք այն կարևոր 
պատճառը, թե ինչու էր Տերը ցանկանում, որ Նե-
փիացիները նախապատրաստվեին Լամանացի-
ների հարձակումներին: Ինչպե՞ս Նեփիացիները 
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արձագանքեցին: Ըստ Մորմոն 3.3-ի, ինչո՞ւ Տերը 
խնայեց Նեփիացիներին իրենց վերջին ճակատա-
մարտերում, չնայած նրանց ամբարշտությանը:  
  
 

Ինչպես հիշատակված է Մորմոն 3.4–8 -ում, ճակա-
տամարտում Տերը երկու անգամ ևս պաշտպանեց 
Նեփիացիներին: Ամբարիշտ Նեփիացի ազգի հետ 
Տիրոջ գործերից մենք կարող ենք սովորել այն 
վարդապետական ճշմարտությունը, որ Իր ողոր-
մածությամբ Տերը մեզ տալիս է բավարար 
հնարավորություններ մեր մեղքերից ապաշ-
խարելու համար: Այդ հնարավորությունները 
վկայում են Աստծո համբերության, բարության և 
Նրա փափագի մասին, որ Նրա բոլոր զավակները 
ապրում են այնպես, որ արժանանան Քավության 
բոլոր օրհնություններին: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին (կարող 

եք պատասխանները գրել ձեր անձնական օրագրում, եթե 
դրանք սուրբ կամ գաղտնի բնույթ են կրում).

 ա. Ինչպե՞ս է Տերը խրախուսում ձեզ, որպեսզի ապաշխա-
րեք, և հնարավորություններ ընձեռում դրա համար: Ի՞նչ է 
սա ուսուցանում ձեզ Նրա բնավորության մասին: 

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի այդ քաջալերանքը չան-
տեսեք և ձեր սրտերը չկարծրացնեք, ինչպես Նեփիացիները 
Մորմոն 3.3-ում:

Ձեր կյանքում փոփոխություններ կատարելու 
նպատակով Տիրոջ կողմից տրված հնարավո-
րությունները և հրավերները կարող են առավել 
հաճախ գալ, քան դուք կարող եք գիտակցել: Օրի-
նակ, նրանք կարող են գալ, երբ դուք ճաշակում 
եք հաղորդությունից կամ Սուրբ Հոգուց հուշում 
եք ստանում ինքներդ ձեզ բարելավելու կամ 
մյուսներին ծառայելու համար: Փնտրելով մնան 
հնարավորություններ և արձագանքելով դրանց` 
արագ փոփոխություններ կատարելով, դուք ձեր 
կյանք կուղղեք Տիրոջ փրկագնող զորությունը: 
Որպեսզի հասկանաք, թե ինչու էին Նեփիացիներն 
ընդդիմանում իրենց հասնելու Տիրոջ փորձերին, 
կարդացեք Մորմոն 3.9–10 և գտեք, թե ինչպես էին 
նրանք գործում ի պատասխան Լամանացիների 
հանդեպ տարած իրենց հաղթանակների: (Կար-
դալիս, օգտակար կլինի իմանալ, որ վրեժխնդիր 
բառը հատված 9-ում նշանակում է վրեժխնդիր 
լինել պատճառված վնասի համար:)

Ինչպե՞ս Նեփիացիներն արձագանքեցին Լա-
մանացիների հանդեպ տարած իրենց հաղթա-
նակներից հետո: Կարդացեք Մորմոն 3.11–13, և 
գտեք ինչպես Մորմոնը վարվեց՝ ի պատասխան 
վրեժխնդրություն փնտրելու բանակի երդմանը: 

Մորմոնը ավելի քան 30 տարի առաջնորդել էր 
Նեփիացի զորքին, չնայած նրանց ակնհայտ ամ-
բարշտությանը: Այդ ժամանակ բանակն առաջնոր-
դելուց Մորմոնի հրաժարվելը ի՞նչ է ուսուցանում 
մեզ վրեժխնդրություն փնտրելու լրջության մասին:  
  
 

Կարդացեք Մորմոն 3.14–16, նշեք այն հատվածները, 
որոնք ներկայացնում են, թե ինչ է Տերն ուսուցանել 
Մորմոնին վրեժխնդրության (կամ վրեժխնդրություն 
փնտրելու) մասին: Այս հատվածներից մենք սովո-
րում ենք այն ճշմարտությունը, որ Տերն արգելում է 
մեզ վրեժխնդրություն փնտրել:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Երբևէ ցանկացե՞լ եք վրեժխնդիր լինել` կատարելով 
տվյալ անձնավորության հանդեպ այն, ինչ նա է արել ձեզ: 
Ինչո՞ւ եք կարծում, որ դա վտանգավոր կամ սխալ պատաս-
խան է: Ձեր կարծիքով, ո՞վ կտուժի ձեր վրեժխնդրությունից: 

 բ. Ինչո՞ւ պետք է թողնենք դատաստանը և վրեժխնդրու-
թյունը Տիրոջ ձեռքում, և ինքներս չկատարենք դա:

Թեպետ գուցե գիտենք, որ պետք է զերծ մնանք 
վրեժխնդրությունից, հաճախ դժվար կլինի հաղ-
թահարել այդ զգացմունքները, երբ դրանք ի հայտ 
գան: Առաջին Նախագահությունից Նախագահ 
Ջեյմս Ի. Ֆաուստի խորհուրդը կարդալիս ընդգծեք 
այն հատվածները, որոնք կօգնեն ձեզ իմանալ, 
ինչ կարող եք անել վրեժխնդրության զգացումը 
հաղթահարելու համար. 

«Մենք պետք է գիտակցենք և ճանա-
չենք զայրույթը: Դրա համար խոնար-
հություն է պահանջվում, սակայն եթե 
մենք ծնկի իջնենք և խնդրենք Երկնա-
յին Հորը ներման զգացումն ունենալու 
համար, Նա կօգնի մեզ: Տերը պահան-

ջում է մեզանից «ներել բոլոր մարդկանց» [ՎևՈւ 
64:.0] մեր բարիքի համար, որովհետև «ատելու-
թյունը կասեցնում է հոգևոր աճը» [Orson F. Whitney, 
Gospel Themes (1914), 144]: Միայն ատելությունից և 
դառնությունից ձերբազատվելու դեպքում Տերը 
սփոփանք կպարգևի մեր սրտերին: . . .

. . . Երբ ողբերգություն է տեղի ունենում, մենք ոչ թե 
պետք է անձնական վրեժխնդրություն փնտրենք, 
այլ պետք է թույլ տանք, որ արդարադատությունն 
իր գործը կատարի և մոռանանք դրա մասին: Հեշտ 
չէ մոռանալ դա և մեր սրտերը կեղեքող զայրույթից 
ազատվել: Փրկիչը մեզ բոլորիս անգին խաղա-
ղություն է առաջարկել Իր Քավությամբ, բայց դա 
կգա միայն այն ժամանակ, երբ թոթափենք բար-
կության, ոխի կամ վրեժխնդրության բացասական 
զգամունքները: Ներելով նրանց, ովքեր «մեր հան-
դեպ մեղանչել են» [Ջոզեֆ Սմիթ թարգմանություն, 
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Մատթեոս 6.13], անգամ նրանց, ովքեր լուրջ 
հանցանք են կատարել, Քավությունը կբերի մեծ 
խաղաղություն և սփոփանք» (“The Healing Power of 
Forgiveness,” Ensign or Liahona, May 2007, 69):

Խորհեք, թե ինչպես կարող եք կիրառել այս խոր-
հուրդը, որպեսզի թոթափեք մյուսների հանդեպ 
տածած ձեր վիրավորանքը, զայրույթը կամ չարա-
կամությունը:

Հրաժարվելով առաջնորդել Նեփիացիների 
բանակները, Մորմոնն իր ողջ ուշադրությունը 
կենտրոնացրեց գրելով նրանց համար, ովքեր 
կկարդային իր խոսքերը վերջին օրերում: Նա ցան-
կացավ, որ մեզանից յուրաքանչյուրն ապաշխարի 
և պատրաստվի` «կանգնելու Քրիստոսի դատաս-
տանի առաջ» (տես Մորմոն 3.18–22):

Կարդացեք Մորմոն 4.1–2, և գտեք, թե ինչ կա-
տարվեց Նեփիացիների բանակի հետ, երբ նրանք 
փորձեցին վրեժխնդիր լինել Լամանացիներից: 
Կարդացեք Մորմոն 4.4, և գտեք, թե ինչու Նե-
փիացիների բանակները չհաղթեցին: Կարդացեք 
Մորմոն 4.5, և բացահայտեք ճշմարտություններ 
ամբարշտության մեջ մնալու հետևանքների մա-
սին: Ի՞նչ գտաք:   
  
 

Այդ ճշմարտություններից մեկն այն է, որ Աստծո 
դատաստանները վրա կհասնեն ամբարիշտ-
ներին: Հաճախ «ամբարիշտների միջոցով է, որ 
ամբարիշտները պատժվում են» (Մորմոն 4.5): 
Ամբարիշտները մերժում են Աստծո օգնությունը և 
հրաժարվում խնդրել Նրա աստվածային պաշտ-
պանությունը: Կարդացեք Մորմոն 4.11–14, 18, և 
գտեք, թե ինչպես են Աստծո դատաստանները 
թափվում Նեփիացիների վրա:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ո՞րն է Նեփիացիների իրավիճակի ամե-
նատխուր մասը Մորմոն 3–4-ում:

 բ. Ինչպե՞ս են միմյանց կապված այսօր ձեր ուսումնասիրած 
վարդապետությունները կամ ճշմարտությունները: (Հաշվի 
առեք ապաշխարության, վրեժխնդրության և Աստծո դա-
տաստանների միջև կապը:) 

Խորհեք, թե ինչ Տերը կկամենար, որ դուք անեիք, 
այս ճշմարտությունները կիրառելու համար: 

Մորմոն 5–6
Մորմոնը որոշում է կրկին ղեկավարել Նեփիացիների 
բանակը, սակայն Լամանացիները հաղթում են, 
Մորմոնը սգում է իր ժողովրդի կործանումը
Կա՞ արդյոք տարբերություն վշտերի մեջ, որոնք 
պայմանավորված են արդարակյաց կյանքով ապ-
րած մարդու մահով և ամբարիտ կյանքով ապրած 
մարդու մահով: Ձեր կարծիքով, ո՞րն է այդ տարբե-
րությունը:

Նեփիացիների բանակներն առաջնորդել հրաժար-
վելուց ավելի քան 13 տարի անց Մորմոնը կրկին 
ստանձնեց ղեկավարությունը: Ինչևէ, նա առաջնոր-
դեց նրանց առանց հույսի նշույլի, քանի որ մարդիկ 
հրաժարվում էին ապաշխարել և Տիրոջ օգնությունն 
աղերսել: Լամանացիների մի քանի հարձակում-
ները ետ մղելուց հետո Նեփիացիները փախուստի 
դիմեցին: Ովքեր չկարողացան արագ նահանջել, 
սպանվեցին: Մորմոնը նամակ ուղարկեց Լամանա-
ցիների թագավորին, խնդրելով, որ ժամանակ տա 
Նեփիացիներին հավաքվել մի վերջին ճակատա-
մարտի համար (տես Մորմոն 5.1–7; 6.1–6):

Կարդացեք Մորմոն 6.7–11, և փորձեք հասկանալ 
Մորմոնի վիշտը, երբ նա իր ժողովրդի կործանման 
ականատեսը եղավ: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է մահը 
սասկալի նրանց համար, ովքեր ամբարիշտ կյան-
քով են ապրում:   
 

 4. Կարդացեք Մորմոն 6.16–22, և սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխա-

նեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ են մարգարեները, ղեկավարները և ծնողները ջա-
նասիրաբար քաջալերում՝ մեզ ապաշխարել: 

 բ. Ինչպե՞ս է ապաշխարության գործում ձեզ օգնում այն 
հույսը, որ Տերը պատրաստ է գրկաբաց ընդունել ձեզ (տես 
Մորմոն 6.17):

Խորհեք, թե ինչի համար Տերը կցանկանար, որ 
դուք ապաշխարեիք այժմ ձեր կյանքում: Կարող եք 
գրել այս մասին ձեր անձնական օրագրում և նպա-
տակներ դնել դա իրականացնելու ուղղությամբ:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոն 3–4 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 28. ՕՐ 4

Մորմոն 7.1–8.11
Նախաբան

Նեփիացիների և Լամանացիների միջև վերջին 
ճակատամարտից հետո Մորմոնը գրեց Մորմոնի 
Գրքի ժողովրդի ապագա սերունդներին, թե որքան 
կարևոր է իմանալ` ովքեր են իրենք և ինչ պետք է 
անեն փրկվելու համար: Իր թշնամիների ապագա 
սերնունդների հանդեպ լցված խորը սիրով Մոր-
մոնն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարա-
նին հետևելու կարևորությունը, որ «ձեզ համար լավ 
լինի դատաստանի օրը» (Մորմոն 7.10): Երբ Մոր-
մոնը մահացավ, Մորոնին միայնակ շարունակեց 
գրել իր ժողովրդի կործանման մասին:

Մորմոն 7
Մորմոնի վերջին վկայության մեջ նա հորդորում 
է Լամանացիների մնացորդին` հավատալ Հիսուս 
Քրիստոսին և հետևել Նրա ավետարանին
Մորմոն 6-ում դուք իմացաք, որ եղան 230 000 
Նեփիացի զոհեր Լամանացիների հետ վերջին 

ճակատամարտում: Պատկերացրեք, որ դուք կեն-
դանի եք մնացել նման մի մեծ ճակատամարտից 
հետո, սակայն ձեր ընկերները և ընտանիքը չկան: 
Ի՞նչ կզգայիք այն մարդկանց սերունդների հան-
դեպ, ովքեր սպանել են ձեր սիրելիներին և հաղթել 
ձեր ազգին: Կարդացեք Մորմոն 7.1–4, և գտեք, թե 
ինչ է Մորմոնը գրել Լամանացիների սերունդներին:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ի՞նչ էր Մորմոնը ցանկանում, որ Լամանացիներն ու իրենց 
սերունդներն իմանային:

 բ. Ինչպե՞ս կհամեմատեիք դա ձեր զգացմունքների հետ, որ 
կարող եք տածել այն ժողովրդի սերունդների հանդեպ, ով-
քեր ենթադրենք սպանել են ձեր ընկերներին և ընտանիքին: 

 գ. Փրկչի ո՞ր գիծն եք տեսնում իր թշնամիներին ուղղված 
Մորմոնի խոսքում:

Մորմոնը շարունակեց գրել Լամանացիների 
սերունդներին: Կարդացեք Մորմոն 7.5–7, և նշեք 
առնվազն երեք ճշմարտություն, որ Մորմոնը հոր-
դորում էր Լամանացիների սերունդներին հավա-
տալ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: 

 2. Ընտրեք ձեր գտած Հիսուս Քրիստոսի մասին 
ճշմարտություններից մեկը և սուրբ գրությունների 
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ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես է առ այդ 
վարդապետություն հավատքն ազդել ձեր կյանքի վրա:

Մորմոնը գուցե արդար համարեր դատապարտող 
խոսքեր գրել Լամանացիների հասցեին, ովքեր 
սպանել էին իր ժողովրդից շատերին, սակայն 
ճշմարտության մասին գիտելիքի շնորհիվ նա 
գրեց, որպեսզի ուսուցանի նրանց, թե ինչ նրանք 
(և մենք) պետք է անենք, որպեսզի դատաստանի 
օրն անմեղ կանգնենք Աստծո առաջ: Կարդացեք 
Մորմոն 7.8–10, և գտեք, ըստ Մորմոնի վկայության, 
ինչ պետք է մարդն անի: Ձեր սուրբ գրություննե-
րում կարող եք ընդգծել դա: 

Այդ հատվածներն ուսուցանում են, որ Տերն առա-
ջարկում է փրկություն բոլորին և կփրկագնի 
նրանց, ովքեր ընդունում են Իր ավետա-
րանի սկզբունքները և ծեսերը: Կարող եք այդ 
սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրություններում: Ուշադ-
րություն դարձրեք, որ Մորմոնն ուսուցանում էր, որ 
այս սկզբունքով ապրելու գիտելիքը ստանում ենք 
ուսումնասիրելով սուրբ գրությունները (տես Մոր-
մոն 7.8): Օգտակար կլինի հասկանալը, որ «այս 
հիշատակարանը» վերաբերում է Մորմոնի Գրքին, 
իսկ «հիշատակարանը, որը պիտի գա Հեթանոսնե-
րին Հրեաներից», վերաբերում է Աստվածաշնչին: 
Նմանապես, Մորմոն 7.9-ում «այս» բառը վերաբե-
րում է Մորմոնի Գրքին, իսկ «այն» վերաբերում է 
Աստվածաշնչին: Կարող եք այդ տարբերությունը 
ընդգծել ձեր սուրբ գրություններում: 

Ավարտելով Մորմոն 7-ը, մի պահ խորհեք գթա-
սիրտ և Քրիստոսանման կարեկցանք դրսևորելու 
Մորմոնի օրինակի շուրջ, երբ նա հույսի և խրա-
խուսանքի ուղերձ գրեց իր ոխերիմ թշնամիների 
սերունդներին:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ձեր մտքերը հետևյալ հարցերի շուրջ. 

Ինչպե՞ս կարող եմ հետևել Մորմոնի օրինակին և այնպես վե-
րաբերվել մյուսներին, ներառյալ նրանց, ովքեր վատ են վե-
րաբերվել ինձ, ինչը կարտացոլի նրանց հավերժական 
արժեքը:

Մորմոն 8.1–11
Մորոնին գրում է իր հոր մահվան, իր ժողովրդի 
կործանման և միայնակ մնալու մասին
Հիշեք այն պահերը, երբ դուք միայնակ եք եղել: 
Ինչպե՞ս եք այդ ժամանակ ձեզ զգացել: Պատկե-
րացրեք, երկար տարիներ միայնակ եք:

Ուշադրություն դարձրեք Մորմոն 7 և 8 գլուխների 
խորագրերում նշված տարեթվերին: Քանի տարի 
էր անցել այն ժամանակից, երբ Մորմոնը գրեց 
իր վերջին խոսքերը գլուխ 7-ում, և երբ Մորոնին 

սկսեց գրել հիշատակարանները գլուխ 8-ում: 
--------------------

Կարդացեք Մորմոն 8.1–2, գտեք, թե ինչ պատահեց 
մեծ ճակատամարտից հետո Կումորայում: Այնու-
հետև կարդացեք Մորմոն 8.3–9 և նշեք արտահայ-
տությունները, որոնք ներկայացնում են Մորոնիի 
պայմանները` իր ժողովրդի կործանումից հետո: 
Խորհեք, թե ինչպես կզգայիք, եթե նման պայման-
ներում հայտնվեիք:

Հիշեք այն պահերը, երբ միայնակ եք ձեզ զգա-
ցել ձեր համոզմունքների կամ չափանիշների 
առումով: Այդ դեպքում Փրկչին հետևելու և Նրա 
պատվիրանները պահելու ձեր վճռականությունը 
մեծացե՞լ է, մնացել է նույնը, թե՞ նվազել է: Ինչո՞ւ:

Կրկին կարդացեք Մորմոն 8.1, 3 և գտեք, թե ինչ 
էր Մորոնին որոշել անել` անկախ իր պայմաննե-
րից: Մորոնիի օրինակը ցույց է տալիս, որ անգամ 
երբ դու միայնակ ես, կարող ես հավատարիմ 
մնալ: Կարող եք այդ ճշմարտությունը գրի առնել 
ձեր սուրբ գրություններում:

Մորմոնի Գրքում կան շատերը, ովքեր Մորոնիի 
պես անգամ միայնակ լինելով հավատարիմ են 
մնում: Աբինադին միայնակ կանգնեց և վկայեց 
Նոյ թագավորի և նրա քահանաների առաջ (տես 
Մոսիա 12–17): Ալման միակ քահանան էր, որ հա-
վատաց Աբինադիի խոսքերին և փորձեց պաշտ-
պանել իրեն (տես Մոսիա 17.1–4):
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Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը պատմել է հետևյալ պատ-
մությունը մի երիտասարդի մասին, ով նախընտրեց 
հավատարիմ մնալ անգամ միայնակ լինելով.

«Դիտարկենք այս երիտասարդի 
օրինակը: Տարիներ շարունակ ես 
տեսել եմ, ինչպես են նրան ծնողները 
մանկուց ուսուցանել՝ անսասան 
ապրել Աստծո պատվիրաններով: 
Օրինակով և ցուցումով նրանք դաս-

տիարակում էին նրան ճշմարտության մեջ` իրենց 
մյուս երեխաների հետ միասին: Նրանք խրախու-
սում էին կարգապահություն և զոհաբերություն` 
արժանավայել նպատակներին հասնելու համար: 
Իր բնավորության մեջ այդ արժանիքները արմա-
տավորելու համար այդ երիտասարդը ընտրեց 
լողը: Վաղ առավոտյան պարապունքները պա-
հանջում էին կարգապահություն և զոհաբերու-
թյուն: Ժամանակի ընթացքում նա հաջողության 
հասավ այդ մարզաձևում: 

Ապա ի հայտ եկան մարտահրավերները, օրինակ` 
լողի առաջնություն կիրակի օրը: Կմասնակցե՞ր 
արդյոք, բացառություն կատարելով կիրակի օրը 
չլողանալու իր օրենքի համար, որպեսզի օգներ 
իր թիմին հաղթել առաջնությունը: Ոչ, նա տեղի 
չտվեց, անգամ հասակակիցների ճնշման ներքո: 
Նրան մականուններով էին կոչում, անգամ ֆիզի-
կապես ճնշում: Բայց նա չհանձնվեց: Ընկերներին 
մերժելու, միայնակության և ճնշման արդյունքում 
եկան թախծի և արցունքների ժամանակներ: Բայց 
նա չհանձնվեց: Նա իր մաշկի վրա էր զգում այն, 
ինչ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է սովորի, Տի-
մոթեոսին ուղղված Պողոսի խորհրդի իսկությունը. 
«Ամենը որ կամենում են աստվածապաշտութեամբ 
ապրիլ Քրիստոս Հիսուսումը, հալածանք պիտի 
կրեն» (Բ Տիմ. 3.12): Տարիներ շարունակ այս ար-
դարակյաց հետևողական ապրելակերպը հարյու-
րավոր ճիշտ որոշումներով միահյուսված, որոնցից 
շատերը մարտահրավերներ պարունակող, զար-
գացրեցին ուժ և ունակություն: Այժմ, որպես մի-
սիոներ, նրան գնահատում են իր հասկակիցները 
աշխատելու ունակության, ճշմարտության մասին 
իր գիտելիքի, իր տոկուն նվիրվածության և ավե-
տարանով կիսվելու նրա վճռականության համար: 
Նախկինում իր հասակակիցների կողմից մերժված 
լինելով նա այժմ դարձել է իր հասկակաիցների 
կողմից հարգված առաջնորդ» (“First Things First,” 
Ensign, May 2001, 8):

Կարդացեք Մորմոն 8.10–11, և գտեք, ինչպես Տերը 
հաստատեց Մորոնիին և Մորմոնին (նախքան 
սպանվելը) դժվար իրավիճակներում: Նախագահ 
Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ հորդորը կօգնի ձեզ 
վճռականորեն հավատարիմ մնալ, անգամ երբ 
միայնակ եք.

«Մեր կյանքում ամեն օր անխուսափե-
լիորեն մեր հավատքը կփորձարկվի: 
Երբեմն մենք մյուսներով շրջապատ-
ված` դեռևս կկանգնենք փոքրամաս-
նության մեջ կամ անգամ միայնակ 
կլինենք այն առումով, թե ինչն է 

ընդունելի և ինչը` ոչ: Արդյոք բարոյական խիզա-
խություն ունե՞նք անվարան պաշտպանելու մեր 
համոզմունքները, անգամ եթե դա անելով մենք 
պետք է կանգնենք միայանակ: . . .

. . . Թող որ մենք միշտ լինենք խիզախ և պատ-
րաստ պաշտպանելու մեր համոզմունքները, 
և եթե այդ ընթացքում մենք պետք է միայնակ 
մնանք, թող որ դա անենք քաջաբար, գիտելիքով 
զորացած, որ իրականում մենք երբեք միայնակ 
չենք, երբ կանգնած ենք մեր Երկնային Հոր կող-
քին» (“Dare to Stand Alone,” Ensign and Liahona, 
Nov. 2011, 60, 67).

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

 ա. Էլ ո՞ւմ եք դուք ճանաչում, ով հավատարիմ կանգնելու 
օրինակ է, անգամ եթե նա պետք է միայնակ կանգնի:

 բ. Ինչպե՞ս է Նախագահ Մոնսոնի հորդորն օգնում ձեզ` որո-
շել հավատարիմ մնալ, անգամ եթե դուք միայնակ եք: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոն 7.1–8.11 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 29. ՕՐ 1

Մորմոն 8.12–41
Նախաբան

Իր ժողովրդի կործանման և իր հոր մահվան 
մասին գրելուց հետո Մորոնին մարգարեացավ 
Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու մասին և զգուշացրեց 
նրանց, ովքեր կդատապարտեին այն: Մորոնին 
տեսավ, որ Նեփիի հիշատակարանը ի հայտ կգա 
մեծ ամբարշտության մի ժամանակահատվածում, 
երբ շատերը Աստծուց առավել կսիրեն աշխարհիկ 
ունեցվածքը: Նա վկայեց, որ Մորմոնի Գիրքը կլինի 
«մեծ արժեքի» (Մորմոն 8.14) վերջին օրերի հոգևոր 
վտագավոր պայմաններում: 
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Մորմոն 8.12–32
Մորոնին վկայում է Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու մասին
Գրեք, թե ձեր կարծիքով որոնք են երբևէ ձեզ 
տրված մեծագույն պարգևները.   
  
 

Մի պահ մտածեք, թե ինչու են այդ պարգևներն 
օրհնություն եղել ձեզ համար:

Կարդացեք Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնի 
հետևյալ խոսքերը. «Ես ուզում եմ խոսել մեր օրե-
րում աշխարհին տրված առավել կարևոր մի 
պարգևի մասին: Այդ պարգևն ավելի կարևոր է, 
քան արդյունաբերության և տեխնոլոգիական 
հեղափոխությունների ժամանակ կատարված 
որևէ հայտնագործություն: Դա իրենից առավել մեծ 
արժեք է ներկայացնում մարդկության համար, քան 
ժամանակակից բժշկության ոլորտում տեղ գտած 
շատ հրաշալի նվաճումներ: Դա առավել մեծ արժեք 
է իրենից ներկայացնում մարդկության համար, 
քան օդանավերի կամ տիեզերանավերի թռիչքների 
իրականացումը: Ես խոսում եմ   
 
պարգևի մասին»:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պարգևի մասին է խոսել Նա-
խագահ Բենսոնը:   
 

Մորոնին ուսուցանել է այդ պարգևի մասին Մոր-
մոն 8-ում: Կարդացեք Մորմոն 8.12–14, և գտեք թե 
որն է այդ պարգևը: «Այս հիշատակարանը» արտա-
հայտությունը վերաբերում է Մորմոնի Գրքին: Մոր-
մոնի Գիրքն է այն պարգևը, որի մասին խոսել է 
Նախագահ Բենսոնը (տես “The Book of Mormon—
Keystone of our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 4): 
Նախագահ Բենսոնի խոսքի վերջում բաց թողնված 
դատարկ մասում գրեք՝ Մորմոնի Գիրքը:

Կրկին անցեք Մորմոն 8.12–14 հատվածներով և 
գտեք, թե ինչ էր Մորոնին ուսուցանում Մորմոնի 

Գրքի արժեքի մասին: Ի՞նչ էր նա ուսուցանում 
թիթեղների ֆինանսական արժեքի մասին: 
Մորոնին բացատրեց` քանի որ Տերը թույլ չէր 
տալու, որ թիթեղները օգտագործվեին ֆինանսա-
կան շահ ստանալու նպատակով, թիթեղների 
վրա գրված հիշատակարանն իրենից մեծ արժեք 
է ներկայացնում:

Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու եղանակը կարող է օգ-
նել մեզ հասկանալ այս գրքի կարևորությունը: Կար-
դացեք Մորմոն 8.15–16, և գտեք, ինչ էր սովորեցնում 
Մորոնին Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալու մասին:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այն, որ Մորմոնի Գիրքը 
կարող էր առաջ բերվել միայն նրա կողմից, ով «պարզ աչ-
քով ուղղված էր միայն [Աստծո] փառքին» (Մորմոն 8.15):

 բ. Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար այն, որ Մորմոնի Գիրքը 
կարող էր առաջ բերվել «Աստծո զորությամբ» (Մորմոն 8.16): 
Ի՞նչ եք զգում Մորմոնի Գրքի հանդեպ, երբ կարդում եք Մո-
րոնիի խոսքերը Մորմոն 8.16-ում:

Մորոնին զգուշացրեց նրանց, ովքեր մեղադրելու 
կամ հակառակվելու էին Մորմոնի Գրքին: Կար-
դացեք նրա զգուշացումները Մորմոն 8.17–22-ում: 
Ինչո՞ւ է ձեզ համար կարևոր իմանալ, որ «Տիրոջ 
հավերժական նպատակները պիտի շարունակվեն, 
մինչև որ բոլոր նրա խոստումները կատարվեն» 
(Մորմոն 8.22):

Մորոնին բացատրել է, որ Տերը ուխտ է կապել 
«սրբերի հետ, ովքեր գնացել են ինձանից առաջ» 
(Մորմոն 8.23)—ներառյալ այնպիսի մարգարե-
ները, ինչպիսիք են` Նեփին, Հակոբը, Ենովսը և 
Ալման: Տերը ուխտել էր, որ Նա առաջ կբերեր այդ 
մարգարեների խոսքերը վերջին օրերում: Մորմոն 
8.23–25 ուսումնասիրելիս գտեք, թե ում համար էին 
այդ մարգարեներն աղոթում:

Այդ մարգարեները աղոթեցին «իրենց եղբայրների 
համար» (Մորմոն 8.24), այսինքն՝ Լամանացիների և 
նրանց հետնորդների համար: Նրանք նաև աղո-
թեցին այն մարդու համար, ով վերջին օրերում «ի 
հայտ էր բերելու այդ բաները» (Մորմոն 8.25; տես 
նաև Մորմոն 8.16), այսինքն՝ Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթի համար, ով ընտրվեց վերջջին օրերում ի 
հայտ բերելու Մորմոնի Գիրքը (տես ՎևՈւ 3.5–10): 
Հնագույն մարգարեներից շատերը քաջատեղյակ 
էին Ջոզեֆ Սմիթի մասին և աղոթում էին, որ նա հա-
ջողությամբ թարգմաներ և հրատարակեր Մորմոնի 
Գիրքը, այդպիսով՝ իրագործելով Աստծո նպատակ-
ները (տես Մորմոն 8.22, 24–25; ՎևՈւ 10.46):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ 
Կ. Փաքերը նշել է, թե ինչ դեր է խաղացել Ջոզեֆ 
Սմիթը Մորմոնի Գիրքն ի հայտ բերելու գործում. 
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«Անմտություն է ենթադրել, թե [Ջոզեֆ 
Սմիթը] գրել է Մորմոնի Գիրքն առանց 
օգնության և առանց ոգեշնչման: 

Պարզապես ճշմարտությունը կայա-
նում է նրանում, որ նա ոչ ավել և ոչ 
պակաս Աստծո մարգարե էր: 

Սուրբ գրությունները գալիս էին ոչ թե Ջոզեֆ 
Սմիթից, այլ նրա միջոցով: Նա խողովակ էր, որի 
միջոցով տրվում էին հայտնությունները: Միևնույն 
ժամանակ հին օրերի և մեր օրերի մարգարեների 
պես նա սովորական մարդ էր: . . .

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն անուսում գյուղացի տղա 
էր: Կարդալով նրա բնագիր նամակները, տեսնում 
ենք, որ ինչ-որ առումով հղկված չէր նրա ուղղագ-
րությունը, քերականությունը և շարահյուսությունը: 

Այն, որ նրա միջոցով հայտնությունները գալիս 
էին ինչ-որ կերպ մաքուր գրական խոսքով, ոչ այլ 
ինչ է, քան հրաշք» (“We Believe All That God Has 
Revealed,” Ensign, May 1974, 94):

Պատկերացրեք, որ դուք Մորոնին եք, ով ապրել է 
մոտ 1600 տարի առաջ և Աստծո զորությամբ կա-
րողացել է տեսնել այսօրվա օրը: Կարդացեք Մոր-
մոն 8.35 և խորհեք այսօրվա հոգևոր պայմանների 
մասին: Այնուհետև կարդացեք Մորմոն 8.26–32, 
որը պարունակում է Մորմոնի Գիրքն ի հայտ գալու 
ժամանակահատվածի, այսինքն` մեր օրերի Մորո-
նիի մարգարեական նկարագրությունը:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրի առեք մեր օրերի Մորոնիի նկարագրու-

թյուններից երկուսը կամ ավելին: Նաև գրեք, թե ձեր կարծի-
քով ինչու են հատկապես այդ նկարագրությունները 
հետաքրքիր և համապատասխան մեր օրերին: 

Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ Նախագահ Էզրա 
Թաֆտ Բենսոնն ուսուցանել է.

«Մենք պետք է Մորմոնի Գիրքը պա-
հենք մեր ուսումնասիրության կիզակե-
տում, [որովհետև] այն գրվել է մեր 
օրերի համար: Նեփիացիները երբեք 
չեն ունեցել այս գիրքը. ոչ էլ հին 
ժամանակներում Լամանացիներն են 

ունեցել: Այն նախատեսված էր մեզ համար: . . .

Մորմոնի Գրքի գլխավոր հեղինակներից յուրա-
քանչուրը վկայել է, որ ինքը գրել է ապագա սե-
րունդների համար: . . .

«Եթե նրանք տեսել են մեր օրը և ընտրել այն, ինչն 
առավել մեծ արժեք կունենար մեզ համար, ապա 
ինչպե՞ս մենք պետք է ուսումնասիրենք Մորմոնի 
Գիրքը: Մենք պետք է շարունակ հարցնենք ինք-
ներս մեզ. «Ինչո՞ւ Տերը ոգեշնչեց Մորմոնին (կամ 

Մորոնիին, կամ Ալմային) ընդգրկել այս կամ այն 
հատվածն իր հիշատակարանում: Ի՞նչ դաս կարող 
եմ ես սովորել դրանից, որը կօգնի ինձ ապրել այս 
օրերում և այս դարաշրջանում» («Մորմոնի Գիրք` 
մեր կրոնի պորտաքարը», 6):

 3. Որպեսզի խորհեք, թե Մորմոնի Գիրքն ինչ արժեք է 
ձեզ համար ներկայացնում, սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ 
հարցերին.

 ա. Մտածեք, թե որքան ճշգրիտ էին ներկայացնում մեր 
օրերը Մորոնիի մարգարեությունները (տես Մորմոն 8.26–32): 
Ի՞նչ են այդ մարգարեություններն ուսուցանում ձեզ մեր օրե-
րում Մորմոնի Գրքի ունեցած արժեքի մասին:

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Մորմոնի Գիրքը, ինչպես Նախա-
գահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնն է ուսուցանել, «մեր օրերում աշ-
խարհին տրված առավել կարևոր մի պարգև» («Մորմոնի 
Գիրք` մեր կրոնի պորտաքարը», 4):

 գ. Ինչպե՞ս կպատասխանեք, եթե ձեր ընկերը հարցնի ձեզ, 
թե ինչո՞ւ է Մորմոնի Գիրքը կարևոր ձեզ համար: 

Մորմոն 8.33–41
Մորոնին տեսնում է վերջին օրերը և դատապարտում է 
մեր օրերի հոգևոր ամբարշտությունը
Հիշեք այն ժամանակը, երբ նկատել եք կարիքավոր 
ինչ-որ մեկի, ով նյութական, էմոցիոնալ կամ հոգևոր 
կարիքի մեջ է եղել: Քննարկեք, ինչ արեցիք կամ ինչ 
կարող էիք անել այդ անձնավորությանն օգնելու 
համար: Մտածեք, ինչու ընտրեցիք օգնել կամ չօգ-
նել այդ անձնավորությանը: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ 
երբեմն մարդիկ չեն օգնում կարիքավորներին:

Կարդացեք Մորմոն 8.36–41, և գտեք Մորոնիի կող-
մից ներկայացրած պատճառները, թե ինչու վերջին 
օրերին մարդիկ չեն օգնելու կարիքավորներին: 
Ձեր սուրբ գրություններում ընդգծեք այդ հատված-
ները: Օգտակար կլինի հասկանալ, որ զարդարել 
նշանակում է «գեղեցկացնել» կամ «հարդարել»: 

Բերեք մի քանի օրինակներ, թե ինչպես են 
երիտասարդներն այսօր սիրում իրեր, որոնք 
գումարով կարելի է գնել, և ձգտում ավելի շատ 
աշխարհիկին, քան Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
աշակերտ լինելուն: Ուսումնասիրեք Մորմոն 
8.38, 41 հատվածները և գտեք ինչպիսի հետևանք-
ներ կունենան մարդիկ իրենց հպարտության, 
ամբարշտության և աղքատներին ու կարիքավոր-
ներին անտեսելու համար:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի սկզբունք, որը կամփոփի Մորմոն 

8.36–41-ից ձեր սովորածը:

Այդ հատվածներում ուսուցանված սկզբունքի 
օրինակ է հետևյալը` Աստված մեզ 
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պատասխանատվության կենթարկի աղ-
քատի և կարիքավորի հանդեպ մեր վերաբեր-
մունքի համար:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Որո՞նք են 

դպրոցում կամ համայնքում երիտասարդների շրջանում առա-
վել տարածված կարիքները` նյութական, սոցիալական, էմո-
ցիոնալ, թե հոգևոր: Այնուհետև մտածեք, թե ինչ կարող եք անել 
հաջորդ շաբաթ որևէ կարիքավորի մասին հոգ տանելու հա-
մար: Գրեք այս նպատակը սուրբ գրությունների ձեր օրագրում: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոն 8.12–41 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 29. ՕՐ 2

Մորմոն 9
Նախաբան

Մորոնին ավարտեց իր հոր հիշատակարանը 
կոչ անելով նրանց, 
ովքեր չեն հավատում 
Հիսուս Քրիստոսին` 
ապաշխարության 
միջոցով դառնալ դեպի 
Աստված: Նա ուսու-
ցանեց, որ Աստված 
հրաշքների Աստված 
է, ով չի փոխվում: Նա 
նաև ուսուցանեց, որ 
հրաշքները դադարում 
են միայն այն ժա-
մանակ, երբ մարդիկ 
դադարում են հավա-
տալ: Նա խրախուսում 
է ողջ մարդկությանը` 
աղոթել Հորը Հիսուս 
Քրիստոսի անունով` 
ստանալու համար  
այն, ինչ անհրաժեշտ  
է իրենց:

Ձեր սովորածը կիրառելու 
համար նպատակներ դնելը 
կարող է օգնել ձեզ գործել 
հավատքով, ավելին սովորել 
ձեր ուսումնասիրած նյութից 
և հոգևոր առաջընթաց 
ապրել: Նպատակներ դնելիս 
փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջ-
նորդությունը: Հավաստիա-
ցեք, որ ձեր նպատակները 
ջանք են պահանջում, բայց 
միևնույն ժամանակ իրատե-
սական և հասանելի են: Գրեք 
հատկապես ինչ եք անելու, 
երբ պլանավորեք և ինչպես 
եք պլանավորում անել դա: 

Նպատակներ դրեք` 
ձեր սովորածը 
կիրառելու համար

Մորմոն 9.1–6
Մորոնին ապաշխարության կոչ է անում նրանց, ովքեր 
չեն հավատում Հիսուս Քրիստոսին
Պատկերացրեք, թե ինչ կմտածեիք և կզգաիք, եթե 
այսօր Աստծո ներկայություն մտնելու լինեիք: Ձեր 
կարծիքով, ինչպե՞ս կզգան ամբարիշտ մարդիկ 
Նրա ներկայությամբ: Կարդացեք Մորմոն 9.1–5 
հատվածները և ուշադրություն դարձրեք, որ Մո-
րոնին նկարագրել է, թե ինչ տեղի կունենա, երբ 
մարդիկ, ովքեր ընտրել են չհավատալ Հիսուս Քրիս-
տոսին, ի վերջո բերվեն Աստծո ներկայություն:

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը բացատրել է, որ 
շատ մարդիկ սխալմամբ հավատում են, որ իրենց 
մեղքերից չապաշխարելու դեպքում անգամ իրենք 
իրենց հանգիստ կզգան Աստծո ներկայությամբ. 

«Առանց ապաշխարության չի կարող 
լինել փրկություն: Մարդն իր մեղքերով 
չի կարող Աստծո արքայություն մուտք 
գործել: Անհնար է, որ մարդն իր մեղքե-
րով մուտք գործի Հոր ներկայություն և 
ապրի Աստծո ներկայության մեջ: . . .

Կարծում եմ, երկրի վրա կան շատ մարդիկ, հավա-
նաբար Եկեղեցում ևս, առնվազն որոշները, ովքեր 
մտածում են, որ կարող են այս կյանքում անել, 
ինչ ուզում են, խախտելով Տիրոջ պատվիրանները, 
և դրա հետ միասին գնալ նրա ներկայություն: 
Նրանք կարծում են, թե հնարավոր է ապաշխարել 
հոգևոր աշխարհում:

Նրանք պետք է կարդան Մորոնիի այս խոսքերը. 
«Մի՞թե դուք կարծում եք, որ պիտի բնակվեք նրա 
[Քրիստոսի] հետ ձեր հանցանքի գիտակցության 
ներքո: Մի՞թե դուք կարծում եք, որ կկարողանաք 
երջանիկ լինել, բնակվելով այն սուրբ Էակի հետ, երբ 
ձեր հոգիները պրկված լինեն հանցանքի գիտակցու-
մից, որ դուք միշտ ոտնահարել եք նրա օրենքները:

Ահա, ես ասում եմ ձեզ, որ դուք կլինեք ավելի 
թշվառ՝ բնակվելով սուրբ և արդար Աստծո հետ, 
նրա առջև ձեր աղտոտվածության գիտակցու-
թյան ներքո, քան դուք կլինեք՝ ապրելով նզով-
ված հոգիների հետ դժոխքում: Քանզի ահա, երբ 
դուք բերվեք՝ տեսնելու ձեր մերկությունն Աստծո 
առջև, և նաև՝ Աստծո փառքը, և՝ Հիսուս Քրիստոսի 
սրբությունը, դա անմար կրակի մի բոց կվառի ձեր 
մեջ» [Մորմոն 9.3–5]» (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:195–96):

 1. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Ձեր կարծիքով, 

ինչո՞ւ չպետք է հետաձգել ապաշխարությունը այս կյանքում, 
մտածելով, թե կարող եք ապաշխարել հաջորդ կյանքում: (Կա-
րող եք ձեր պատասխանում օգտագործել Մորմոն 9.1–5; Ալմա 
12.14; և Ալմա 34.32–34 հատվածներում ձեր սովորածը:)
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Կարդացեք Մորմոն 9.6, և գտեք, թե ինչ պետք է 
«անհավատներն» անեն Մորոնիի նկարագրած 
տառապանքից խույս տալու համար: Կարող 
եք ընդգծել Մորմոն 9.6-ի այն բառերը, որոնք 
նկարագրում են այն մարդկանց վիճակը, ովքեր 
դառնում են առ Աստված և խնդրում Նրա ներո-
ղամտությունը: Այս հատվածից մենք սովորում ենք 
հետևյալը. Եթե ապաշխարենք և կանչենք առ 
Աստված, մենք անբիծ կլինենք, երբ մտնենք 
Նրա ներկայություն: Ցանկության դեպքում կա-
րող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրություննե-
րում կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի քանի նախադասություններ այն 

մասին, թե ձեր պատկերացմամբ ինչպե՞ս կզգայիք ձեզ 
Աստծո ներկայությունում, եթե իմանայիք, որ Փրկչի Քավու-
թյան շնորհիվ մաքուր ու անբիծ եք դարձել:

Ապաշխարության և արդարակեցության շնորհիվ 
դուք կարող եք պատրաստվել հանգիստ զգա-
լու Աստծո ներկայությունում: Մտածեք, թե որն է 
առավել կարևոր բանը, որ կարող եք անել այժմ, 
պատրաստվելով Աստծուն հանդիպելուն: 

Մորմոն 9.7–20
Մորոնին հայտարարում է, որ Աստված հրաշքներ է գործում 
և պատասխանում է հավատարիմների աղոթքներին
Երբևէ եղե՞լ եք հրաշքի ականատեսը կամ վկան: 
Գրեք հրաշք բառի սահմանումը.  
  
 

Աստվածաշնչի բառարանում կամ Սուրբ գրքերի 
ուղեցույցում փնտրեք հրաշք բառը, որպեսզի 
հստակեցնեք և լրացնեք այդ բառի ձեր սահմա-
նումը: Ձեր կարծիքով, ինչու որոշ մարդիկ այսօր 
չեն հավատում հրաշքներին:

Ինչպես հիշատակված է Մորմոն 9.7–8-ում, Մորո-
նին գրեց վերջին օրերի մարդկանց, ովքեր մեր-
ժելու էին, որ Աստված ապրում է, որ Նա տալիս է 
հայտնություններ և որ Նա պարգևներ է թափում 
հավատարիմների վրա: Մորոնին ազդեցիկ 
կերպով ուսուցանեց, որ կա Աստված և Նա նույն 
է` «երեկ, այսօր, և հավիտյանս» (Մորմոն 9.9): Նա 
շարունակում է մարդկանց մեջ հրաշքներ գործել 
բոլոր դարերում: Կարդացեք Մորմոն 9.9–11, 15–19, 
և բացահայտեք, թե ինչ է Մորոնին ուսուցանում 
Աստծո բնույթի մասին, որ օգնի մարդկանց հավա-
տալ, որ Աստված դեռևս հրաշքներ է գործում:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք, թե Մորմոն 9.9–11, 15–19 հատվածներից ինչ 

եք սովորում Աստծո բնույթի մասին: Նաև գրեք հետևյալ հարցի 

ձեր պատասխանը` ի՞նչ են այս հատվածները սովորեցնում ձեզ 
այսօր մարդկանց կյանքում հրաշքներ կատարելու Աստծո 
պատրաստակամության և ունակության մասին: 

Կարդացեք Մորմոն 9.20, և գտեք պատճառները, 
թե ինչու որոշ մարդկանց կյանքում հրաշքներ չեն 
լինում:

Մորմոն 9.9–19-ում հիշատակված Մորոնիի խոս-
քերը սովորեցնում են հետևյալ սկզբունքը. Քանի 
որ Աստված անփոփոխ է, Նա հրաշքներ 
կգործի ըստ Իր զավակների հավատքի: Կա-
րող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրություննե-
րում` Մորմոն 9.19–20 հատվածի կողքին:

Մեր կյանքում Աստծո հրաշալի զորությունը 
բազում եղանակներով կարող ենք զգալ: Վերա-
նայելով սուրբ գրություններում նկարագրված մեծ 
հրաշքները, Քույր Սիդնի Ս. Ռեյնոլդսը, ով ծառայել 
է Երեխաների Միության գերագույն նախագահու-
թյունում, ուսուցանել է. 

«Այս «հզոր հրաշքների» պես նույնքան կարևոր են 
ավելի փոքր «անձնական հրաշքները», որոնք սովո-
րեցնում են մեզ հավատք ունենալ առ Տերը: Դրանք 
գալիս են, երբ մեր կյանքում ընկալում և ականջ 
ենք դնում Հոգու հուշումներին: . . .

Ես հավատում եմ, որ մենք բոլորս կարող ենք 
վկայություն բերել այս փոքր հրաշքների մասին: 
Մենք գիտենք դեպքեր, երբ երեխաները աղոթել 
են կորած իրերը գտնելու համար և գտել են: Մենք 
գիտենք երիտասարդների, ովքեր քաջություն են 
ստանում կանգնելու որպես Աստծո վկաներ և զգում 
են Նրա աջակցող ձեռքը: Մենք գիտենք ընկեր-
ների, ովքեր վճարում են իրենց տասանորդը իրենց 
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վերջին գումարով, և ապա հրաշքով կարողանոմ 
են չվճարել իրենց ուսման վարձը, տան վարձը կամ 
ինչ-որ կերպ ուտելիք են հայթհայթում իրենց ընտա-
նիքի համար: Մենք կարող ենք կիսվել փորձառու-
թյուններով, երբ աղոթքներ են պատասխանվել և 
քահանայության օրհնություններով ձեռք է բերվել 
քաջություն և հանգստություն կամ առողջություն է 
վերականգնվել: Այդ ամենօրյա հրաշքների շնորհիվ 
մենք տեսնում ենք Տիրոջ ձեռքը մեր կյանքում» (“A 
God of Miracles,” Ensign, May 2001, 12):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք ձեր կամ մեկ ուրիշի փորձի մասին, որը հաս-

տատում է, որ Աստված այսօր դեռևս հրաշքների Աստված է:

Մորմոն 9.21–37
Մորոնին ուսուցանում է աղոթքի և Նեփիի 
հիշատակարանի նպատակի մասին
Կարո՞ղ եք հիշել այն պահը, երբ զգացել եք, որ 
ձեր աղոթքից հետո Երկնային Հայրը ձեզ տվել է 
անհրաժեշտ օգնությունը: Կարդացեք Մորմոն 9.21, 
և գտեք, թե ինչ էր Մորոնին ուսուցանում օգնու-
թյան համար Երկնային Հորն աղոթելու մասին: 

Կարդացեք հետևյալ խոսքերը և գտեք, թե ինչ է 
նշանակում աղոթել Քրիստոսի անունով. «Մենք 
աղոթում ենք Քրիստոսի անունով, երբ մեր միտքը 
Քրիստոսի միտքն է, և մեր ցանկությունները Քրիս-
տոսի ցանկություններն են, երբ նրա խոսքը մնում 
է մեզանում (Հովհաննես 15.7): Այնուհետև մենք 
խնդրում ենք այն, ինչ Աստծո համար հնարավոր է 
շնորհել: Շատ աղոթքներ անպատասխան են մնում, 
որովհետև դրանք ամենևին էլ Քրիստոսի անունով 
չեն ասվում. դրանք ոչ մի կերպ նրա միտքը չեն 
ներկայացնում, այլ բխում են մարդկային սրտի 
եսասիրությունից» (Bible Dictionary, “Prayer”):

Քննեք ձեր անձնական աղոթքները` հիմնվելով 
հենց նոր ձեր կարդացածի վրա: Ի՞նչ կարող եք 
անել Հիսուս Քրիստոսի անունով առավել լիարժեք 
աղոթելու համար:

Որպեսի բերեր օրինակն այն մարդկանց, ովքեր 
հավատում էին Փրկչին և կարողանում էին հրաշք-
ներ գործել, Մորոնին մեջբերում է այն խոսքերը, 
որոնք Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանեց Իր Նեփիացի 
աշակերտներին: Ինչպես արձանագրված է Մորմոն 
9.22–25-ում, Փրկիչը պատվիրեց Իր աշակերտներին 
գնալ ողջ աշխարհով մեկ և քարոզել ավետարանը, 
և Նա խոստացավ, որ զարմանահրաշ «նշաններ 
կհետևեն նրանց, ովքեր կհավատան» (Մորմոն 9.24): 
Այնուհետև Մորոնին շարունակեց աղոթքի վերաբե-
րյալ իր ուսուցումները:

 5. Կարդացեք Մորմոն 9.27–29 և պարզեք, թե հա-
վատքով աղոթելու վերաբերյալ ինչ ուսուցանեց 

Մորոնին: Այդ ամենը գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում: Այնուհետև մի քանի նախադասու-
թյամբ նկարագրեք, թե ինչպես կարող եք օգտագործել այդ 
ուսմունքներից մեկը` ձեր աղոթքները բարելավելու համար:

Կարող եք հետևյալ սկզբունքը գրել ձեր սուրբ 
գրության մեջ` Մորմոն 9.27-ի կողքին: Եթե մենք 
աղոթում ենք Երկնային Հորը հավատքով և 
Հիսուս Քրիստոսի անունով, նա մեզ կշնորհի 
այն օրհնությունները, որոնք կօգնեն մեզ գոր-
ծել մեր փրկությունը:

Մորոնին ավարտելով իր խոսքը նա իր մտա-
հոգությունը արտահայտեց, որ վերջին օրերին 
որոշ մարդիկ կմերժեն Մորմոնի Գիրքը, այդ գրքի 
հեղինակների թերությունների պատճառով (տես 
Մորմոն 9.30–34): Կարդացեք Մորմոն 9.35–37 և 
առանձնացրեք Մորմոնի Գրքի նպատակները 
ներկայացնող Մորոնիի խոսքերը:

Քննեք, թե ինչու է Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալը 
լրացուցիչ ապացույց հանդիսանում այն բանի, որ 
Աստված հրաշքների Աստված է և Նա պատաս-
խանում է աղոթքներին: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորմոն 9 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.



338

ՄԱՍ 29. ՕՐ 3

Եթեր 1–2
Նախաբան

Եթերի գիրքը Հարեդացիների պատմության Մորո-
նիի կրճատումն է: Հարեդացիները մի ժողովուրդ 
էին, որ եկել էին Արևմտյան կիսագունդ Լեքիի 
ժողովրդի գալուց դարեր առաջ: Նոյի օրերի Ջր-
հեղեղից հետո, շատ հետնորդները նրանց, ովքեր 
խնայվել էին, դարձան ամբարիշտ: Մարդկանց մի 
խումբը փորձեց կառուցել աշտարակ, որի «գլուխը 
մինչև երկինքը լինի» (Ծննդոց 11.4): Հարեդացի ժո-
ղովրդի պատմությունը սկսվեց Բաբելոնի աշտա-
րակի կառուցումից: Տերը կասեցրեց համատարած 
ամբարշտությունը` խառնելով ընդհանուր լեզուն 
և ցրելով ժողովրդին երկրի երեսին (տես Ծննդոց 
11.5–8; Եթեր 1.33): Եթերի գրքում այս պատմու-
թյունը սկսվում է, երբ Հարեդը և նրա եղբայրը 
Տիրոջ օգնությունն էին փնտրում, երբ Նա խառնեց 
մարդկանց լեզուները Բաբելոնի աշտարակի վրա: 
Տերը պահպանեց Հարեդի, նրա եղբոր և իրենց 
ընտանիքների և ընկերների լեզուն և նրանց 
առաջնորդեց անապատով դեպի խոստացված եր-
կիր: Այնուհետև Տերը հրահանգեց Հարեդի եղբորը 
ութ բեռնանավ կառուցել` իր մարդկանց ծովերով 
տեղափոխելու համար:

Եթեր 1.1–33
Մորոնին արձանագրում է Եթերի տոհմաբանությունը 
ընդհուպ մինչև Հարեդը` Բաբելոնի աշտարակի մոտ
Որպեսզի օգնեմ ձեզ հասկանալ, թե որտեղից է 
եկել Եթերի գիրքը, վերանայեք «Ակնարկ Մոսիա 
7–24» Մաս 12. Օր 1 դասից (էջ 116): Անդրադարձեք 
ճամփորդություն 4-ին, և ուշադրություն դարձրեք, 
թե այդ ճամփորդության ժամանակ ինչ գտան 
Լիմքիի մարդիկ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  

Եթեր
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Եթերի գիրքն ուսումնասիրելիս դուք կսովորեք 

Հարեդացիների մասին, մի խումբ մարդիկ, ովքեր 

ճամփորդել էին Արևմտյան կիսագունդ և մի քանի 

դար ապրել այնտեղ, նախքան Լեքիի ժողովրդի 

ժամանելը: Այս գիրքը կօգնի ձեզ սովորել կարևոր 

սկզբունքներ աղոթքի, հայտնության և առ Հիսուս 

Քրիստոս հավատք գործադրելու և հոգևոր 

գիտելիք ստանալու միջև գոյություն ունեցող 

կապի մասին: Դա նաև կօգնի ձեզ հասկանալ` 
մարդկանց ապաշխարության կոչ անելու գործում 

մարգարեների դերը և այն հետևանքները, որոնք 

ունենում են մարդիկ, ովքեր մերժում են Հիսուս 

Քրիստոսին և Նրա մարգարեներին: 

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորոնին կրճատեց այս գիրքը 24 ոսկե թիթեղներից, 

որոնք կոչվում էին Եթերի թիթեղներ: Դրանք կրում 

էին Եթեր մարգարեի անունը, ով Հարեդացիների 

վերջին մարգարեն էր և գրել էր իրենց պատմության 

հիշատակարանը (տես Եթեր 15.33–34): Մոսիա 

թագավորի օրոք Լիմքիի մարդկանցից մի քանիսը 

հայտնաբերեցին Եթերի թիթեղները, երբ նրանք 

գնացել էին փնտրելու Զարահեմլայի երկիրը (տես 

Մոսիա 8.7–11; Եթեր 1.2): Նեփիացի մարգարեներն 

ու հիշատակարան պահողները Եթերի թիթեղները 

փոխանցել էին միմյանց մինչև որ դրանք հասել 

էին Մորոնիին: Մորոնին գրում է, որ իր կրճատման 

մեջ չի ընդգրկել հիշատակարանի «հարյուրերորդ 

մասն» անգամ (Եթեր 15.33):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Եթերի գիրքը կազմելու համար օգտագործված 

բնօրինակ աղբյուրները գրվել էին Մորոնիի 

կատարած կրճատումից դարեր առաջ: 

Հարեդացիների առաջին հիշատակարանը 

ստեղծվել էր, երբ Հարեդի եղբայրը գրել էր իր 

ստացած տեսիլքի մասին, նախքան իր ժողովուրդը 

կհատեր ծովերը (տես Եթեր 4.1): Մինչև Եթերը 

Հարեդացիներից ուրիշ ոչ մի հիշատակարան գրողի 

մասին չի հիշատակվում (տես Եթեր 13.3; 15.33): 

Մորոնին կրճատեց Եթերի գիրքը (տես Մորմոն 8.3–6; 

Մորոնի 10.1): Մորոնին չի նշում որտեղ էր գտնվում 

ինքը կրճատումը կատարելիս, թեպետ նա գրեց, 

որ Հարեդացիները կործանվել են «այս հյուսիսային 

երկրում» ( Եթեր 1.1), նշելով, որ ինքը գուցե գտնվում 

էր այն երկրում, որտեղ նրանք կործանվել էին:
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Նայեք Եթերի գրքի սկզբնամասը, և վերնագրի 
տակ գտեք գրքի հակիրճ նկարագրությունը: Այս 
նկարագրությունը բացատրում է, որ Հարեդացի-
ների հիշատակարանը վերցվել է Լիմքիի մարդ-
կանց կողմից գտնված 24 ոսկե թիթեղներից: 

Մորոնին ավարտելով իր հոր հիշատակարանը 
վերցրեց Հարեդացիների հիշատակարանը և ստա-
ցավ դրա ավելի հակիրճ տարբերակը` Մորմոնի 
Գրքում ընդգրկելու համար: Կարդացեք Եթեր 1.1–4, 
և գտեք, թե ըստ Մորոնիի, ինչ չի ընդգրկել նա 
Հարեդացիների հիշատակարանի իր տարբերա-
կում: Այնուհետև կարդացեք Եթեր 1.5-ը և գտեք, թե 
այդ պատմության որ մասն է Մորոնին ընդգրկել 
իր հիշատակարանում: Եթեր 1.5-ում նշված աշտա-
րակը վերաբերում է Բաբելոնի աշտարակին: Ինչ-
պես բացատրվում է Եթեր 1.33-ում, Տերը «խառնեց» 
մարդկանց լեզուն, ովքեր փորձում էին աշտարակ 
կառուցել, որպեսզի չհասկանային միմյանց, և Նա 
ցրեց մարդկանց երկրի երեսին:

Ինչպես գրված է Եթեր 1.6–33-ում Եթեր անունով 
մի մարդ է գրել Հարեդացիների հիշատակարանը: 
Մորոնին նշում է Եթերի նախնիներին ընդհուպ 
մինչև Հարեդ անունով մարդը, ով ապրել էր Բաբե-
լոնի աշտարակի ժամանակներում:

Եթեր 1.33–43
Հարեդի եղբայրն աղոթում է օգնության համար, և նրա 
ընտանիքի անդամներն ու ընկերները ողորմածության 
և առաջնորդության են արժանանում
Երբևէ եղե՞լ եք մի երկրում կամ տարածքում, որտեղ 
մարդիկ խոսել են ձեզ համար անհասկանալի լեզ-
վով: Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կզգայիք, եթե չհաս-
կանայիք ձեր շրջապատում օգտագործվող լեզուն: 
Եթե նման իրավիճակում հաղորդակցվելու համար 
ընտրեիք միայն մի քանի մարդկանց, ո՞ւմ կընտ-
րեիք դուք: Այդպիսի իրավիճակում էին հայտնվել 
Հարեդը և նրա եղբայրը, ինչպես նաև նրանց ըն-
տանիքները, ովքեր ապրում էին Բաբելոնի աշտա-
րակի ժամանակներում: Կարդացեք Եթեր 1.33–37, 
և գտեք, թե ում հետ էր ցանկանում հաղորդակցվել 
Հարեդը: Երբ Տերը Հարեդի եղբորը խոստացավ 
չխառնել իրենց լեզուն (տես Եթեր 1.34–35), նա 
աղոթեց իր ընկերների համար (տես Եթեր 1.36–37): 
Ինչպես ցույց է տրվում Հարեդի եղբոր օրինակով, 
հավատքով մարդկանց հատկանշական գծերից 
մեկը իրենց ընկերների համար աղոթելն է, Տիրոջ 
օրհնությունները ստանալու համար: 

Տերն օրհնեց Հարեդի և նրա եղբոր ընտանիքները 
և նրանց ընկերներին, որ նրանց լեզուն չխառնվեր: 
Այնուհետև Հարեդը խնդրեց եղբորը, որ աղոթեր 
Աստծուն և հարցներ Նրան, թե ուր պետք է իրենց 
ընտանիքները գնային: (Տես Եթեր 1.38–40:)

Կարդացեք Եթեր 1.40–43, և գտեք ինչ առաջնոր-
դող հրահանգներ տվեց Տերը Հարեդացիներին 
իրենց ճամփորդության համար: Ձեր կարծիով, 
ինչո՞ւ էր կարևոր Հարեդի և նրա եղբոր համար 
Տիրոջ հրահանգներին հետևելը:

Եթեր 2.1–12
Հարեդացիները սկսեցին իրենց ճամփորդությունը 
դեպի խոստացված երկիր
Կարդացեք Եթեր 2.1–3 և գտեք, թե ինչպես Հա-
րեդացիներն արձագանքեցին իրենց տրված 
հրաhանգներին, որ Տերը տվեց դեպի խոստացված 
երկիր ճամփորդելուն պատրաստվելու համար 
(տես Եթեր 1.41–42): Այնուհետև կարդացեք Եթեր 
2.4–6, և տեսեք, այնուհետև ինչ տեղի ունեցավ: 
Նկատեք, որ Տիրոջ հրահանգներին հնազանդվելու 
շնորհիվ, Հարեդացիները հետագա ցուցումներ 
ստացան Նրա կողմից: Խորհեք, թե ինչ օրհնու-
թյուններ և առաջնորդություն ստացան Հարեդացի-
ները` Տիրոջ հրահանգներին հետևելու շնորհիվ:

Հարեդացիների փրոձից մենք սովորում ենք այս 
սկզբունքը. Երբ մենք հավատքով ենք գործում, 
կարող ենք հետագա առաջնորդություն ստա-
նալ Նրանից: Կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր 
սուրբ գրություններում` Եթեր 2.6-ի կողքին:

Կարո՞ղ եք հիշել Տիրոջ կողմից ստացած որևէ 
տպավորություն կամ հուշում, որ ստացել եք աղո-
թելիս, սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս կամ 
Եկեղեցու ժողովին ներկա գտնվելիս: Ձեր մտքում 
պահելով այդ տպավորությունը կամ հուշումը կար-
դացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ռիչարդ Գ. Սքոթի հետևյալ խոսքերն այն մասին, 
թե ինչպես ենք հաճախ ստանում մեր աղոթքների 
պատասխանները. «Անմիջապես դուք հազվա-
դեպ կստանաք լրիվ պատասխանը: Այն կտրվի 
հատված առ հատված, փոքրիկ փաթեթներով, 
որպեսզի աճեք կարողությամբ: Յուրաքանչյուր 
հատվածին հավատքով հետևելու դեպքում, ձեզ 
կտրվեն այլ հատվածներ, մինչև որ կունենաք լրիվ 
պատասխանը: Այդ ձևը պահանջում է ձեզանից 
հավատալ մեր Հոր պատասխանելու կարողու-
թյանը: Չնայած երբեմն շատ դժվար է, դա բերում է 
էական անձնական աճ» (“Using the Supernal Gift of 
Prayer,” Ensign or Liahona, May 2007, 9):

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ինչպես եք պատասխանել (կամ կա-

րող եք պատասխանել) այդ հոգևոր հուշումին: Կարող եք 
նաև ներառել այդ հուշումին հետևելու արդյունքում ստացած 
ձեր օրհնությունները: 

Ինչպես գրված է Եթեր 2.7–12-ում, Տերը Հարեդի 
եղբորն ասաց, որ երբ ինքն ու իր ընտանիքը 



340

ժամանեն խոստացված երկիր, նրանք պետք է 
«ծառայեն իրեն, ճշմարիտ և միակ Աստծուն, այլա-
պես նրանք պիտի ոչնչացվեն» (Եթեր 2.8):

Եթեր 2.13–15
Տերը հանդիմանեց Հարեդի եղբորը` աղոթքով իրեն 
չկանչելու համար
Կարդացեք Եթեր 2.13–15, և տեսեք, թե ինչ տեղի 
ունեցավ, երբ Հարեդացիները եկան այն մեծ ծովի 
մոտ, որը բաժանում էր երկրները: Նրանք առաջ-
նորդվեցին անապատով Տիրոջ կողմից, որովհետև 
լսում էին Տիրոջը և պահում Նրա պատվիրանները: 
Ինչևէ, Մեծ ծովի մոտ չորս տարի վրաններում 
բնակվելուց հետո Տերը եկավ Հարեդի եղբոր մոտ և 
խրատեց նրան աղոթելում թերանալու համար:

Եթեր 2.14–15 հատվածն օգնում է մեզ սովորել 
հետևյալ սկզբունքները. Տերը դժգոհ է, երբ մենք 
չենք կանչում առ Նա աղոթքով: Տերը ցան-
կանում է, որ մենք պարբերաբար աղոթքով 
կանչենք առ Նա:

Երբ կարդաք Երեց Դոնալդ Լ. Ստահելիի հետևյալ 
խոսքերը, ով ծառայել է որպես յոթանասունի 
անդամ, մտածեք, թե որքան հաճախ եք դուք 
աղոթում. «Մեր կյանքի և մեր վկայությունների 
սնուցման համար կարևոր է ձգտել ներում, հա-
տուկ օգնություն և ուղղություն ստանալ ամենօ-
րյա ջերմեռանդ աղոթքներով: Երբ սկսում ենք 
շտապել, կրկնել, անփույթ կամ մոռացկոտ լինել 
մեր աղոթքներում, մենք միտում ունենք կորցնել 
մտերմությունը Հոգու հետ, որն այնքան կարևոր է 
անընդհատ առաջնորդության համար, որի կա-
րիքը մենք այնքան շատ ունենք, մեր ամենօրյա 
կյանքի դժվարությունները հաջողությամբ հաղթա-
հարելու համար» (“Securing Our Testimonies” Ensign 
or Liahona, Nov. 2004, 39):

Ձեր անձնական օրագրում կամ առանձին թղթի 
վրա գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

• Ձեր կարծիքով, որքա՞ն հաճախակի եք դուք 
աղոթում:

• Ձեր կարծիքով, որքա՞ն անկեղծ եք դուք աղոթում: 

• Ձեր կարծիքով, ձեր անձնական աղոթքներում 
իրո՞ք հաղորդակցվում եք Երկնային Հոր հետ: 
Ինչո՞ւ, և ինչո՞ւ ոչ: 

• Եթե ձեր անձնական աղոթքները բավարարելու 
նպատակով կարողանայիք մեկ փոփոխություն 
կատարել, ո՞րը կլիներ դա:

Ինչպես գրված է Եթեր 2.16-ում Հարեդի եղբայրը 
ապաշխարեց իր մեղքերից և աղոթեց Տիրոջը իր 
ընտանիքի անդամների և ընկերների համար: 
Տերն ասաց, որ ներում է իրեն, սակայն նա պետք 

է շարունակի արդարակեցության մեջ, որպեսզի 
առաջնորդվի դեպի խոստացված երկիր:

Եթեր 2.16–25
Հարեդացիները կառուցեցին բեռնանավեր, որպեսզի 
հատեին օվկիանոսը խոստացված երկիր գնալու համար 
Մտածեք ինչպիսի կարևոր անձնական որոշման 
առաջ եք կանգնած կամ կարող եք կանգնել 
ապագայում, օրինակ` ինչպես հաղթահարել 
դժվար ընտանեկան կամ սոցիալական իրավի-
ճակը, ինչպես առաջադիմել դպրոցում, ում հետ 
ամուսնանալ կամ ինչ մասնագիտություն ընտրել: 
Մտածե՞լ եք ինչպես կարող է Տերը հրահանգներ 
տալ կամ օգնել ձեզ նման իրավիճակում: Եթեր 2-ի 
հիշեցումն ուսումնասիրելիս խորհեք ձեր գտած 
որոշման մասին և փնտրեք սկզբունքներ, որոնք 
կօգնեն ձեզ ստանալ Տիրոջ աջակցությունը:

Կարդացեք Եթեր 2.16–17, և գտեք` Տերն ինչ պատ-
վիրեց Հարեդացիներին անել դեպի խոստացված 
երկիր առաջ գնալու համար: Հարեդի եղբայրը 
երեք խնդիր ուներ բեռնանավերի կառուցվածքի 
առումով: Կարդացեք Եթեր 2.18–19, և նշեք այն 
երեք խնդիրները, որոնք Հարեդի եղբայրը հայտ-
նեց Տիրոջը:

 2. Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք այն, ինչ 
կարդացիք Եթեր 2.16–19-ում, սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրում նկարեք բեռնանավերը այն-
պես, ինչպես դուք եք պատկերացնում: 

Հետևյալ աղյուսակը կօգնի ձեզ բացահայտել, 
ինչպես Տերն օգնեց Հարեդի եղբորը բեռնանա-
վերի հետ կապված խնդիրներում: Ուսումնասիրեք 

Երբ ձեր մտքում պատկե-
րացնեք այն, ինչ տեղի է 
ունենում սուրբ գրության 
պատմության մեջ, այդ 
իրադարձությունները ձեզ 
համար ավելի իրական և 
վառ կդառնան: Պատկերա-
ցումը կօգնի ձեզ ավելի լավ 
վերաբերվել տվյալ սուրբ 
գրության մարդկանց և իրա-
վիճակներին և արդյունքում 
թույլ կտան ձեզ ավելի խորը 
վերլուծել և հասկանալ 
դեպքերը: 

Պատկերավոր 
դարձնել
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է շարունակի արդարակեցության մեջ, որպեսզի 
առաջնորդվի դեպի խոստացված երկիր:

Եթեր 2.16–25
Հարեդացիները կառուցեցին բեռնանավեր, որպեսզի 
հատեին օվկիանոսը խոստացված երկիր գնալու համար 
Մտածեք ինչպիսի կարևոր անձնական որոշման 
առաջ եք կանգնած կամ կարող եք կանգնել 
ապագայում, օրինակ` ինչպես հաղթահարել 
դժվար ընտանեկան կամ սոցիալական իրավի-
ճակը, ինչպես առաջադիմել դպրոցում, ում հետ 
ամուսնանալ կամ ինչ մասնագիտություն ընտրել: 
Մտածե՞լ եք ինչպես կարող է Տերը հրահանգներ 
տալ կամ օգնել ձեզ նման իրավիճակում: Եթեր 2-ի 
հիշեցումն ուսումնասիրելիս խորհեք ձեր գտած 
որոշման մասին և փնտրեք սկզբունքներ, որոնք 
կօգնեն ձեզ ստանալ Տիրոջ աջակցությունը:

Կարդացեք Եթեր 2.16–17, և գտեք` Տերն ինչ պատ-
վիրեց Հարեդացիներին անել դեպի խոստացված 
երկիր առաջ գնալու համար: Հարեդի եղբայրը 
երեք խնդիր ուներ բեռնանավերի կառուցվածքի 
առումով: Կարդացեք Եթեր 2.18–19, և նշեք այն 
երեք խնդիրները, որոնք Հարեդի եղբայրը հայտ-
նեց Տիրոջը:

 2. Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնեք այն, ինչ 
կարդացիք Եթեր 2.16–19-ում, սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրում նկարեք բեռնանավերը այն-
պես, ինչպես դուք եք պատկերացնում: 

Հետևյալ աղյուսակը կօգնի ձեզ բացահայտել, 
ինչպես Տերն օգնեց Հարեդի եղբորը բեռնանա-
վերի հետ կապված խնդիրներում: Ուսումնասիրեք 

Երբ ձեր մտքում պատկե-
րացնեք այն, ինչ տեղի է 
ունենում սուրբ գրության 
պատմության մեջ, այդ 
իրադարձությունները ձեզ 
համար ավելի իրական և 
վառ կդառնան: Պատկերա-
ցումը կօգնի ձեզ ավելի լավ 
վերաբերվել տվյալ սուրբ 
գրության մարդկանց և իրա-
վիճակներին և արդյունքում 
թույլ կտան ձեզ ավելի խորը 
վերլուծել և հասկանալ 
դեպքերը: 

Պատկերավոր 
դարձնել

աղյուսակում տրված սուրբ գրության հատված-
ները և այնուհետև օգտագործեք տեղեկությունը` 
լրացնելով աղյուսակի «Խնդրի լուծում» սյունակում:

Սուրբ 
գրության 
հատվածներ

Բեռնանավերի 
հետ կապված 
խնդիր

Խնդրի լուծում

Եթեր 2.20–21 Օդի կարիք

Եթեր 6.4–9 Ղեկի կարիք

Եթեր 
2.22–3.6

Լույսի կարիք

Ի՞նչ արեց Տերը և ինչ 
Նա պահանջեց Հա-
րեդի եղբորից անել` 
առանձին տարբեր 
խնդիրների համար: 
Յուրաքանչյուր խնդի-
րից և լուծումից մենք 
կարող ենք սովորել մի 
եզակի ճշմարտություն 
այն մասին, թե ինչպես 
է Տերն օգնում մեզ, երբ 
մենք օգնության կարիք 
ունենք: Համեմատեք 
աղյուսակում լրացրած 
լուծումները հետևյալ 
լուծումների հետ.

Օդի կարիք (Եթեր 
2.20–21): Այս խնդիրը 
լուծելու համար Տերն 

ասաց Հարեդի եղբորը, թե ինչ պետք է նա անի: 
Հարեդի եղբայրը հավատք ուներ Տիրոջ հրահանգ-
ներին հետևելու համար:

Ղեկի կարիք (Եթեր 6.4–9): Տերն Ինքը լուծեց այդ 
խնդիրը:

Լույսի կարիք (Եթեր 2.22–3.6): Այս խնդիրը լուծելու 
համար Տերը Հարեդի եղբորը որոշ հրահանգներ 
տվեց: Հարեդի եղբայրը մտածեց լուծման ուղղու-
թյամբ, ըստ իր ունեցած տեղեկության, և այն իրա-
գործելու համար խնդրեց Տիրոջ հավանությունն ու 
օգնությունը: 

Հարեդի եղբոր փորձից ելնելով մենք սովորում ենք 
հետևյալ սկզբունքը. Երբ մեր խնդիրները լուծե-
լու համար ձգտում ենք մեր մասն անել, մենք 

կարող ենք ստանալ Տիրոջ օգնությունը: Խոր-
հելով անձնական որոշման շուրջ, որ մտածել էիք 
քիչ առաջ, ինչպե՞ս կարող է այս սկզբունքը օգնել 
ձեզ օգնություն կամ առաջնորդություն ստանալ 
այդ որոշման վերաբերյալ: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ 
կարող է Տերն ակնկալել ձեզանից ձեր որոշումը 
կայացնելու հարցում:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի պարբերություն` բացատրելով, թե 

ինչ սովորեցիք Հարեդի եղբոր փորձառությունից` աղոթքի և 
ձեր կյանքում Տիրոջ օգնությունն ու ուղղորդումը ստանալու 
վերաբերյալ:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 1–2 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 29. ՕՐ 4

Եթեր–3
Նախաբան

Տերը հարցրեց Հարեդի եղբորը. «Ի՞նչ կկամենաս, 
որ ես անեմ, որ դուք լույս ունենաք ձեր նավերում» 
(Եթեր 2.23): Ի պատասխան, Հարեդի եղբայրը 
խնամքով 16 քար պատրաստեց և խոնարհ աղո-
թեց, որ Տերը դիպչի դրանց, «որ դրանք փայլեն 
խավարում» (Եթեր 3.4): Հարեդի եղբայրն իր մեծ 
հավատքի շնորհիվ տեսավ Փրկչի մատը, երբ Փր-
կիչը դիպչում էր քարերին: Այնուհետև Տերը ցույց 
տվեց Իրեն Հարեդի եղբորը և պատվիրեց նրան 
գրել այն ամենը, ինչ նա տեսավ և լսեց:

Եթեր 3.1–20
Տերը դիպչում է քարերին` լույս ապահովելով 
Հարեդացիների նավերի համար, և Նա ցույց տվեց Իրեն 
Հարեդի եղբորը 
Ի՞նչ օրինակներ կարող եք բերել, ինչի համար 
դուք կամ այլ երիտասարդներ անկեղծորեն աղո-
թել եք: Ընտրեք դրանցից մեկը և գրեք այստեղ.  
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Եթեր 3-ում Հարեդի եղբոր օրինակն ուսումնասի-
րելիս գտեք մտքեր, որոնք կօգնեն ձեզ կամ մի 
ընկերոջ ստանալ Տիրոջ օգնությունը:

Խորհեք նավերի համար լույս ստանալու նպա-
տակով Տիրոջն ասված Հարեդի եղբոր աղոթքի և 
նրան տրված Տիրոջ պատասխանի շուրջ: Վերա-
նայեք Եթեր 2.22–3.1: Այնուհետև գրեք վերնագիր 
հետևյալ նկարներից յուրաքանչյուրի համար, որը 
նկարագրում է, թե իր կողմից ինչ արեց Հարեդի 
եղբայրը լույսի խնդիրը լուծելու համար:

  
 

  
 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե նավերում լույս ունենալու խնդիրը 

լուծելիս Հարեդի եղբոր գործադրած ջանքերի մեջ ինչը 
տպավորվեց ձեզ վրա: Թեև Հարեդի եղբայրը մեծ ջանքեր 
գործադրեց, մտածեք, թե արդյոք նրա հալած քարերը ինչ-
պես հարկն է լույս կտային՝ առանց Տիրոջ օգնության: 

Կարդացեք Եթեր 3.2–5, այնուհետև կատարեք 
հետևյալը.

• Ներկայացրեք կամ ընդգծեք այն արտահայտու-
թյունները, որոնք ցույց են տալիս, որ Հարեդի 
եղբայրը խոնարհ էր և գիտակցում էր իր կախ-
վածությունն Աստծուց: Օգտակար կլինի իմանալ, 
որ «մեր էությունները շարունակ չար են դար-
ձել» արտահայտությունը վերաբերում է երկրի 
վրա մեր մեղսավոր վիճակին: Ադամի անկման 
պատճառով մենք ֆիզիկապես բաժանվել ենք 
Աստծուց: Մենք նաև հակված ենք դեպի մեղքը: 
Առանց աստվածային օգնության մենք երբեք 
չենք կարող վերադառնալ Աստծո ներկայություն: 

• Ներկայացրեք, թե ինչ խնդրեց Հարեդի եղբայրը, 
որ Տերը կատարի:

• Ներկայացրեք կամ ընդգծեք, թե ինչ վկայեց 
Հարեդի եղբայրը Աստծո մասին: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Եթեր 3.1–5-ում ո՞ր փաստն է ապացույց հանդիսանում, 
որ Հարեդի եղբայրը հավատում էր, որ Տերը կարող էր օգնել 
իրեն իր խնդիրը լուծելիս: 

 բ. Ինչպե՞ս կարող է նրա օրինակն օգնել ձեզ` գիտակցել 
ձեր կախվածությունը Տիրոջից, երբ Նրանից օգնություն եք 
խնդրում:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը, որոնք 
ընդգծում են Հարեդի եղբոր հավատքը. «Հիրավի, 
Աստված, ինչպես նաև ընթերցողը մի ապշեցուցիչ 
բան է տեսնում այս մարդու հավատքի անկեղծ 
անմեղության և ավյունի մեջ: «Ահա, ո՛վ Տեր, դու 
կարող ես անել այս» [Եթեր 3.5]: Թերևս սուրբ գրու-
թյուններում մարդու կողմից դրսևորված առավել 
զորեղ և անկեղծ հավատք չի եղել: Որքան էլ 
անվստահ լինի մարգարեն իր կարողության մեջ, 
նա անվստահ չէ Աստծո զորության մեջ» (“Rending 
the Veil of Unbelief,” in Nurturing Faith through the 
Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry 
Symposium [1995], 12):

Կարդացեք Եթեր 3.6, և պատկերացրեք, թե ինչ 
կզգայիք, եթե հայտնվեիք այս հատվածում նկա-
րագրված իրադրության մեջ: 

Կարդացեք Եթեր 3.9 և գտնեք, թե ինչո՞ւ Տերը ցան-
կացավ դիպչել քարերին և ինչու Հարեդի եղբայրը 
տեսավ Տիրոջ մատը: 

Ավարտեք հետևյալ նախադասությունը ցույց տա-
լով, թե ինչ սկզբունք սովորեցիք Եթեր 3 գլխում. 
Երբ մենք խոնարհ կանչում ենք առ Տերը, Նա 
կպատասխանի մեզ ըստ մեր-------------------- և 
Նրա կամքի:
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 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին.

 ա. Անդրադարձեք այս դասի սկզբում ձեր գրած նպատակին, 
ինչի համար դուք կամ մյուս երիտասարդները աղոթում եք: 
Ինչպե՞ս կարող եք հավատք դրսևորել առ Տերը` տվյալ իրա-
վիճակում Տիրոջ օգնությունն ու առաջնորդությունը փնտրելիս: 

 բ. Ձեր կյանքում ի՞նչն է առիթ հանդիսացել, որ դուք համոզ-
վեիք այն սկզբունքի ճշմարտացիության մեջ, որն է` երբ մենք 
խոնարհ կանչում ենք առ Տերը, Նա պատասխանում է մեզ` 
մեր հավատքի և Իր կամքի համաձայն: 

Մի պահ մտքում խորհեք, թե որքան եք վստահում 
Տիրոջը: Կարդացեք Եթեր 3.9–12, և գտեք ու ընդգ-
ծեք այն հատվածը, որը ցույց է տալիս որքան մեծ 
էր առ Տերը Հարեդի եղբոր դրսևորած հավատքը: 

Վերանայեք Եթեր 3.11, և մտածեք, թե արդյոք ու-
նեք բավականաչափ հավատք առ Տերը, որպեսզի 
պարտավորվեք հավատալ և հետևել այն ամենին, 
ինչ Նա կհայտնի ձեզ, անգամ նախքան Նրա 
հայտնություն տալը:

Կարդացեք Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի 
հետևյալ խոսքերը, և ընդգծեք ինչ 
պետք է մենք անենք Հարեդի եղբոր 
պես հավատք գործադրելու համար. 
«Նախապատրաստական հավատքը 
ձևավորվում է անցյալ փորձի հիման 

վրա, ըստ գիտելիքի, որը հիմք է ապահովում 

հավատքի համար: Իսկ փրկագնող հավատքը 
պետք է հաճախ գործադրվի ապագայի փորձառու-
թյունների համար, անհայտը, որը դուռ է բացում 
հրաշքների համար: . . . Հավատքի տեսակը, որ 
ուներ Հարեդի եղբայրը, նախորդում է հրաշքին և 
գիտելիքին: Նա պետք է հավատար նախքան 
Աստված կխոսեր: Նա պետք է գործեր, նախքան 
այդ գործողությունն ավարտելու ունակությունն 
ակնհայտ կդառնար: Նա պետք է նախորոք 
պարտավորվեր գործն ի կատար ածել՝ անգամ 
նախքան իրագործման առաջին փուլը: Հավատքը 
համաձայնվելն է՝ անվերապահորեն և նախորոք, 
անկախ նրանից ինչ պայմաններ կդնի Աստված՝ 
մոտ և հեռու ապագայում» (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 18–19):

Մտածեք Հարեդի եղբոր փորձառությունների 
մասին` սկսած Բաբելոնի աշտարակից: Ո՞ր փոր-
ձառությունները կարող էին օգնել նրան մեծացնել 
իր հավատքը Տիրոջ հանդեպ: Ձեր կարծիքով, 
ինչպե՞ս այդ փորձառությունները պատրաստեցին 
նրան այդ պահին «այդպիսի մեծ հավատք» գոր-
ծադրելու համար (Եթեր 3.9):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կյանքում, ի՞նչ փորձառություն եք ունեցել, որի շնոր-
հիվ ավելացել է Տիրոջ հանդեպ ունեցած ձեր հավատքը:

 բ. Ինչպե՞ս այդ փորձառությունը պատրաստեց ձեզ` ավելի 
մեծ հավատք գործադրել ապագայում:

Կարդացեք Եթեր 3.13–20, և գտեք, ինչ օրհնություն 
ստացավ Հարեդի եղբայրը իր հավատքի շնոր-
հիվ: Ի՞նչ սովորեց Հարեդի եղբայրը Փրկչի մասին 
այս հրաշալի փորձառությունից: Եթեր 3-ից դուք 
կարող եք սովորել ևս մեկ կարևոր սկզբունք. Առ 
Տերը հավատք գործադրելով` մենք էլ ավելի 
կմերձենանք Նրան: Ցանկության դեպքում դուք 
կարող եք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրու-
թյուններում` Եթեր 3.11–20-ի կողքին:

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը մեկնաբանել է Եթեր 
3.15–16-ը և այդ փորձառությունից բխող հնարա-
վոր շփոթությունը. 

«Խնդիրը, որ հակիրճ մեկնաբանություն է պահան-
ջում, բխում է Տիրոջ բացականչությունից` «Երբեք 
որևէ մարդ չի եկել իմ առջև այնպիսի մեծ հա-
վատքով, ինչպես դու. քանզի, չլիներ դա այդպես, 
դու չէիր կարող տեսնել իմ մատը»: Եվ այնուհետև, 
«Ես երբեք ինձ ցույց չեմ տվել մարդուն, որին ես 
եմ ստեղծել, քանզի երբեք մարդը չի հավատացել 
ինձ, ինչպես դու»: [Եթեր 3.9, 15:]

Շփոթության պատճառ կարող է հանդիսանալ 
գիտակցումը, որ Հարեդի եղբորից առաջ ապրող 
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հիմնական շատ (և միգուցե բոլոր) մարգարեներ տե-
սել էին Աստծուն: Ուրեմն, այդ դեպքում ինչպե՞ս ենք 
մենք ընդունում Տիրոջ այդ հայտարարությունը: . . .

Այս հարցը շատ է քննարկվել Վերջին Օրերի Սուրբ 
հեղինակների կողմից, և գոյություն ունեն մի քանի 
հնարավոր բացատրություններ, դրանցից ցանկա-
ցածը կամ բոլորը միասին կարող են լույս սփռել 
այս հատվածի մեծագույն ճշմարտության վրա: Այ-
նուամենայնիվ, դրա վերաբերյալ առանց հավելյալ 
հայտնության կամ մեկնաբանության ցանկացած 
վարկած ինքնին և որպես այդպիսին բավարար և 
լիարժեք չէ: . . .

Ոմանք հավատում են, որ Տերն ի նկատի ուներ, 
որ ինքը նախկինում երբեք չի հայտնվել մարդուն 
այդ աստիճան կամ այդ չափով: Այս տեսությունը 
ենթադրում է, որ աստվածային երևումները վա-
ղեմի մարգարեներին չեն եղել նույնքան «լիարժեք», 
որ երբեք նախկինում վարագույրը չի բարձրացվել, 
այդքան լիարժեքորեն բացահայտելով Քրիստոսի 
բնույթն ու էությունը: . . .

Վերջին և, Հարեդի եղբոր հավատքի առումով, 
ամենահամոզիչ բացատրությունն այն է, որ 
Քրիստոսն ասում է Հարեդի եղբորը. «Ես երբեք 
ինձ ցույց չեմ տվել մարդուն այսպես, առանց իմ 
կամքի, պայմանավորված բացառապես միայն 
ինձ տեսնողի հավատքով»: Որպես կանոն, մար-
գարեները հրավիրվում են Տիրոջ ներկայություն, 
առաջարկություն են ստանում մտնել իր ներկայու-
թյուն Նրա կողմից և միայն Նրա թույլտվությամբ: 
Մյուս կողմից Հարեդի եղբայրը ասես ներխուժել էր 
վարագույրից այն կողմ, ոչ թե որպես անկոչ հյուր, 
այլ գուցե իրականում որպես չհրավիրված մարդ: 
Եհովան ասաց. «Երբեք որևէ մարդ չի եկել իմ առջև 
այնպիսի մեծ հավատքով, ինչպես դու. քանզի, չլի-
ներ դա այդպես, դու չէիր կարող տեսնել իմ մատը: 
. . . Երբեք մարդը չի հավատացել ինձ այնպես, ինչ-
պես դու»: Ակնհայտ է, որ Տերն ինքը կապեց աննա-
խադեպ հավատքն աննախադեպ տեսիլքի հետ: 
Եթե տեսիլքն ինքնին չլիներ առանձնահատուկ, 
այդ դեպքում պետք է հավատքը լիներ այդպիսին, 
և տեսիլքը ստացվեց անզուգական ձևով: Միակ 
միջոցն անչափ մեծ հավատքն էր, որը չհրավիր-
ված մարգարեին տարավ այնտեղ, ուր մյուսները 
կարողացել էին գնալ միայն Աստծո թույլտվու-
թյամբ» (Christ and the New Covenant, 20–23):

Եթեր 3.21–28
Տերը պատվիրում է Հարեդի եղբորը գրել այն, ինչ 
տեսավ և կնքել իր հիշատակարանը
Կարդացեք Եթեր 3.25–26, և ներկայացրեք, թե 
ուրիշ ինչ ցույց տվեց Տերը Հարեդի եղբորը: Ինչ-
պես գրված է Եթեր 3.21–24, 27–28 հատվածներում, 

Տերը պատվիրեց Հարեդի եղբորը գրել այն ամենը, 
ինչ նա տեսել էր իր տեսիլքում և կնքել դրանք: 
Տերը նաև բացատրեց, որ Նա ուղի կպատրաստի, 
որպեսզի ապագայում թարգմանվեն Հարեդի 
եղբոր գրվածքները: Այս մարգարեությունն իրա-
կանանալու ուղիներից մեկն այն էր, որ Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթը ոսկե թիթեղներից թարգմանեց 
Եթերի գիրքը, որը մասը կազմեց Մորմոնի Գրքի, 
որի շնորհիվ Հարեդացիների հիշատակարանը 
հասանելի դարձավ բոլոր մարդկանց:

Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարող եք կիրառել 
ձեր այսօրվա սովորածը և ինչ կարող եք անել առ 
Տերը ձեր հավատքը ցույց տալու համար: Երբ հա-
վատք գործադրեք առ Հիսուս Քրիստոսը, Աստված 
օրհնություններ կթափի ձեր գլխին, ինչպես վար-
վեց Հարեդի եղբոր հետ: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 3 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 30, ՕՐ 1

Եթեր 4–5
Նախաբան

Տերը պատվիրեց Մորոնիին գրել և կնքել Հարեդի 
եղբոր տեսիլքի մասին իր հիշատակարանը: 
Մորոնին բացատրում է, որ այդ գրվածքները 
հայտնի կդարձվեն, երբ մարդիկ Հարեդի եղբոր 
չափ հավատք ունենան: Ինչպես նաև Մորոնին 
մարգարեացավ, որ վերջին օրերին երեք վկաներ 
վկայություն կբերեն Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիու-
թյան մասին:

Եթեր 4.1–7
Մորոնին գրում և կնքում է Հարեդի եղբոր տեսիլքի 
մասին ողջ պատմությունը
Մտածեք ձեր և ձեր ընտանիքի համար հատկա-
պես թանկարժեք մի իրի մասին, որը կուզենայիք 
հեռու պահել փոքր երեխաներից: Ի՞նչ պետք է 
երեխան սովորի կամ անի, որ դուք վստահեք 
նրան այդ իրը: 
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Նմանապես, Տերը արժեքավոր ճշմարտություններ 
ունի մեզ համար պահած, սակայն Նա սպասում 
է, որ մենք դրանք ստանալուն պատրաստ լինենք: 
Եթեր 4-ը ուսումնասիրելիս գտեք, ինչ ուսուցանեց 
Մորոնին, որը կօգնի ձեզ պատրաստվել Տիրոջից 
ավելի մեծ ճշմարտություն և առաջնորդություն 
ստանալուն: 

Ինչպես կարդում եք Եթեր 3-ում, Տերը Հարեդի 
եղբորը տեսիլքով ցույց տվեց երկրի բոլոր բնա-
կիչներին, անցյալ, ներկա և ապագա, և ամեն 
բան՝ երկրի վերաբերյալ: Այդ ժամանակ Հարեդի 
եղբորը պատվիրվեց գրել այն, ինչ տեսավ, և կնքել 
իր գրվածքները: Կարդացեք Եթեր 4.4–5, և գտեք 
Հարեդի եղբորը ցույց տրված բաների Մորոնիի 
նկարագրությունը: Մորոնին գրեց այն, ինչ Հարեդի 
եղբայրը տեսավ և նրան նույնպես Տերը պատ-
վիրեց կնքել տեսիլքը, որն ի հայտ կգար Տիրոջ 
համար իր ուրույն ժամանակին: Այս տեսիլքը նկա-
րագրող հատվածները կազմում են Մորմոնի Գրքի 
այսպես կոչված կնքված բաժինը:

Մորոնին մարգարեցավ՝ հայտնելով, թե ինչպիսի 
պայմանների դեպքում կարող է ի հայտ գալ 
Հարեդի եղբորը տրված հայտնությունը: Կարող 
եք ընդգծել այդ պայմանները Եթեր 4.6–7-ում:

 1. Որպեսզի օգնենք ձեզ խորհել, թե ինչ է նշանակում 
«հավատք գործադրել առ [Տերը], ինչպես Հարեդի եղ-

բայրն արեց» (Եթեր 4.7), վերանայեք Եթեր 1–3–ը և սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում թվարկեք, 
ինչպես էր Հարեդի եղբայրը հավատք գործադրում և Տիրոջը 
վստահում: Նաև ընտրեք և ներկայացրեք ձեզ վրա առավել 
տպավորված օրինակը, և բացատրեք ինչու: 

Ճիշտ ինչպես դուք կվստահեիք թանկարժեք իրը 
երեխային որոշակի պայմաններում միայն, նույն-
կերպ Տերը կիսվում է լրացուցիչ ճշմարտություննե-
րով Իր զավակների հետ այն ժամանակ միայն,երբ 
մենք ցույց ենք տալիս մեր հոգևոր պատրաստվա-
ծությունը, հավատում ենք Նրա կողմից արդեն իսկ 
հայտնված թանկարժեք ճշմարտություններին և 
հավատք ենք գործադրում առ Նա:

Եթեր 4.8–19
Մորոնին ուսուցանում է, թե ինչ պետք է մենք անենք 
լրացուցիչ հայտնություններ ստանալու համար 
Նայեք ձեր սենյակի վարագույրներին: Մտածեք, 
ինչպես է վարագույրը սահմանափակում ձեր 
տեսադաշտը: 

Մորոնին օգտագործեց վարագույրի խորհրդա-
նիշը, որ ուսուցանի այն սկզբունքները, որոնք 
կառավարում են մեր հայտնություններ ստանալու 
չափը: Կարդացեք Եթեր 4.15, և գտեք վարագույր 
բառը պարունակող արտահայտությունը: Նկատեք, 

որ Մորոնին անհավատությունը համեմատում է 
վարագույրի հետ: Ինչպե՞ս է անհավատությունը 
նմանվում վարագույրի:   
  
 

Օգտակար կլինի հասկանալ, որ պատռել բառը 
Եթեր 4.15-ում նշանակում է պոկել: Պատկերացրեք, 
ինչ կլիներ, եթե կարողանայիք պատռել ձեր և 
Տիրոջ գիտելիքի միջև վարագույրը: 

Մորոնին նկարագրում է այն ամենը, ինչն օգնում է 
«պառտել անհավատության այդ վարագույրը» և 
թույլ է տալիս մեզ լրացուցիչ հայտնություն ստա-
նալ: Նա սկսեց զգուշացնելով այն վերաբերմունքի 
համար, որը կանխում է մեր հետագա հայտնու-
թյուն ստանալը: Կարդացեք Եթեր 4.8, և նշեք ինչը 
կարող է պատճառ դառնալ, որ Տերը հետ պահի 
հայտնությունը և «ցույց չտա ավելի մեծ բաներ»:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հակառակվել Տիրոջ 
խոսքին» ( Եթեր 4.8):

 բ. Ինչպե՞ս կարող է երիտասարդն այսօր «հակառակվել 
Տիրոջ խոսքին»:

Մորոնին Տիրոջ իսկ խոսքերով նկարագրեց, ինչ-
պես կարելի է լրացուցիչ հայտնություն ստանալ 
Նրանից: Քննեք Եթեր 4.11, 13–15 հատվածները 
և ընդգծեք այն արտահայտությունները, որոնք 
ուսուցանում են, թե ինչ պետք է անենք Տիրոջ 
հայտնությունը ստանալու համար և ինչպես Նա 
կպատասխանի, եթե մենք կատարենք այդ ամենը:

Հայտնության վերաբերյալ և այն ձեր կյանք հրա-
վիրելու համար ի՞նչ սկզբունքներ դուք սովորեցիք 
այս հատվածներից: Կարող եք այս հատվածներից 
սովորած մեկ սկզբունք գրել ձեր սուրբ գրություն-
ներում՝ Եթեր 4.11-ի կողքին:

Մի կարևոր սկզբունք կարող ենք սովորել Տիրոջ 
խորհրդից այն է՝ երբ մենք մեծ հավատք ենք 
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գործադրում առ Տիրոջ խոսքը, Իր ուրույն 
ժամանակին և եղանակով, Նա կօրհնի մեզ 
լրացուցիչ հայտնություններով:

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում բացատրեք, թե ինչու պետք է հավատքով 

վերաբերվեք արդեն իսկ ստացած Աստծո խոսքին, որպեսզի 
Տերը լրացուցիչ հայտնություններ տա ձեզ: Այնուհետև 1-10 
սանդղակով (10-ը համարելով «շատ արդյունավետ») գնա-
հատեք ինքներդ ձեզ՝ որքանով եք հավատք գործադրում առ 
Տերը՝ փնտրելով և հետևելով Նրա խոսքին հետևյալ ոլորտնե-
րից յուրաքանչյուրում. 

 ա. Ամենօրյա աղոթք

 բ. Հետևել Սուրբ Հոգուց ստացած հուշումներին 

 գ. Աջակցել և հետևել ձեր ճյուղի, շրջանի կամ ցցի ղեկա-
վարներին 

 դ. Ուսումնասիրել Աստծո խոսքը Եկեղեցում կամ սեմինա-
րիայում 

 ե. Սուրբ գրությունների անձնական ուսումնասիրություն

 զ. Հետևել մարգարեների խոսքերին և պատվիրաններով 
ապրել

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք, ինչպես է վերը նշված ոլորտ-

ներից որևէ մեկում Աստծուն հնազանդվելն օգնել ձեզ լրացու-
ցիչ հայտնություններ ստանալ Տիրոջից: 

Խորհեք, ինչպես կարող եք առ Տիրոջ խոսքը հա-
վատք գործադրելու այս սկզբունքը համակցել ձեր 
ջանքերի հետ՝ Տիրոջից լրացուցիչ հայտնություն և 
առաջնորդություն ստանալու համար:

Եթեր 5
Մորոնին հայտարարեց, որ երեք վկաները կտեսնեն 
թիթեղները և վկայություն կբերեն դրանց վերաբերյալ 
Կարդացեք Եթեր 5.1-3: Ի՞նչ գրեց Մորոնին այս 
հատվածներում, որոնք մատնացույց են անում 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին, ով մի օր պետք է թարգ-
մաներ թիթեղների վրա գրված հիշատակարանը: 
Պատկերացրեք, ինչ է զգացել Ջոզեֆ Սմիթը Մոր-
մոնի Գրքի թարգմանության ժամանակ հասնելով 
այս հատվածներին:

Կարդացեք Առաջին Նախագահությու-
նից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգի 
խոսքերը և գտեք Երեք վկաների 
վկայության վերաբերյալ այն արտա-
հայտությունը, որը կտպավորվի ձեզ 
վրա. «Երեք վկաները երբեք չհերքեցին 

Մորմոնի Գրքի մասին բերած իրենց վկայությու-
նից: Նրանք չէին կարող հերքել, քանի որ գիտեին, 
որ այն ճշմարիտ էր: Նրանք զոհաբերություններ 
կատարեցին և դժվարությունների դիմակայեցին 
ավելի, քան մարդկանից շատերը երբևէ կիմանան: 
Օլիվեր Քաուդերին Մորմոնի Գրքի աստվածային 

ծագման մասին նույն վկայությունը բերեց, անգամ 
երբ մահամերձ էր: . . . Նրանց վկայություն էլ ավելի 
զորավոր էր դառնում, երբ երկար ժամանակ 
օտարացած լինելով Եկեղեցուց և Ջոզեֆից, նրանք 
շարունակում էին հաստատել այն ամենը, ինչ 
իրենք տեսել և լսել էին այդ զարմանահրաշ 
փորձառության ժամանակ» (“An Enduring Testimony 
of the Mission of the Prophet Joseph,” Ensign or 
Liahona, Nov. 2003, 90):

Ըստ Եթեր 5.2–3 -ի Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը ար-
տոնված լինելով ի՞նչ պետք է աներ այդ թիթեղ-
ների հետ: 

 5. Այդ երեք տղամարդկանց նման, ովքեր արտոնու-
թյուն ունեին վկայելու ոսկե թիթեղների իրականու-

թյան վերաբերյալ, դուք ևս կարող եք Մորմոնի Գրքի 
ճշմարտացիության վկան լինել: Սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության ձեր օրագրում գրեք ինչպես կարող եք դուք ևս 
Մորմոնի Գրքի վկան լինել: Նաև գրեք ինչպես կարող է Մոր-
մոնի Գրքի ձեր վկայությունն ազդել մյուսների վրա: 

Աղոթքով փնտրեք հնարավորություններ՝ այս 
շաբաթվա ընթացքում Մորմոնի Գրքի մասին որևէ 
մեկի հետ ձեր վկայությամբ կիսվելու համար: 

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.
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 Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 4–5 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 30. ՕՐ 2

Եթեր 6
Նախաբան

Ըստ Տիրոջ պատվիրանների պատրաստվելուց 
հետո, Հարեդացիները նստեցին իրենց նավերը և 
վստահեցին Տիրոջը, որ այդ դժվարին ճամփոր-
դության ընթացքում իրենց ապահով կհասցնի 
խոստացված երկիր: Տերն ուղարկեց քամիներ, որ 
քշեին նավերը ալիքների վրայով, շատ անգամներ 
թաղելով դրանք ծովի խորքերը, բայց միևնույն 
ժամանակ այդ նույն քամիները նրանց առաջ էին 
մղում դեպի խոստացված երկիր: Չնայած Հարեդի 
եղբոր զգուշացումներին, մարդիկ հաստատվելով 
նոր երկրում՝ իրենց համար թագավոր ընտրեցին: 

Եթեր 6.1–12
Տերը քամու միջոցով քշում է Հարեդացիների 
բեռնանավերը դեպի խոստացված երկիր
Լինում են պահեր, երբ դժվար է թվում այն, ինչ Տերն 
է խնդրում անել, օրինակ՝ կիսվել ավետարանով 
ընկերոջ հետ, բարոյապես մաքուր մնալ, բարձր 
չափանիշներով ընկերներ ընտրել և կյանքում ճիշտ 
առաջնահերթություններ սահմանել : Կարո՞ղ եք 
այլ օրինակներ բերել, թե երբ դժվար կլինի անել 
այն, ինչ Տերն է խնդրում:   
  
 

Դեպի խոստացված երկիր Հարեդացիների 
ճամփորդության պատմությունն ուսուցանում է 
սկզբունքներ, որոնք կարող են ուղղորդել ձեզ, երբ 
դժվար կթվա Տիրոջ հրահանգները կատարելը: 
Կարդացեք Եթեր 2.24–25 և գտեք Հարեդացիներին 
ուղղված Տիրոջ զգուշացումը, թե ինչն էր դժվարաց-
նելու դեպի խոստացված երկիր նրանց ճամփոր-
դությունը:

Այդ դժվարություններին դիմակայելու համար Տերը 
պատվիրեց Հարեդացիներին պատրաստել բեռնա-
նավեր, որոնք «ամանի պես անջրանցիկ» կլինեին 
(Եթեր 2.17), և անցքեր կունենային վերին մասում և 
հատակին, որոնք կարող էին բացել օդ ստանալու 
համար: Կարդացեք Եթեր 6.1–4, և ներկայացրեք, 

ճամփորդության դժվարություններին դիմակայելու 
համար էլ ինչ պատվիրեց Տերը Հարեդացիներին: 

Օգտակար կլինի հասկանալ, որ «իրենց հանձնելով 
Տիրոջը՝ իրենց Աստծուն» (Եթեր 6.4) նշանակում է, 
որ Հարեդացիներն Աստծուն վստահեցին իրենց 
անվտանգությունն ու պաշտպանությունը: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչո՞ւ էր դժվար Հարեդացիների համար վստահել Տիրոջն 
այդ իրավիճակում: 

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր կարևոր և պատրաստվելը և 
իրենք իրենց Տիրոջը հանձնելը:

Եթեր 6.5–11 հատվածները կարդալիս փորձեք 
պատկերացնել՝ ինչպես էր ընթանում Հարեդացի-
ների բեռնանավերով ճամփորդությունը: 

 2. Որպեսզի օգնենք ձեզ դուրս գրել ավետարանա-
կան սկզբունքները, որ կարող եք սովորել այս պատ-

մությունից, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս էին Հարեդացիներն առ Տերն իրենց վստահու-
թյունը դրսևորում այդ դժվար ճամփորդության ժամանակ 
(տես Եթեր 6.7, 9):

 բ. Ինչպե՞ս Աստված օրհնեց նրանց իրենց ճամփորդության 
ընթացքում:

Գրեթե մեկ տարի ծովում անցկացնելուց հետո, ի 
վերջո Հարեդացիների ճամփորդությունն ավարտ-
վեց: Կարդացեք Եթեր 6.12, և ներկայացրեք, ինչ-
պես էին նրանք զգում իրենց՝ խոստացված երկիր 
ժամանելով: Ամփոփեք, ինչ սովորեցիք այս դասի 
ընթացքում՝ լրացնելով հետևյալ սկզբունքով նախա-
դասությունը. Երբ մենք վստահում ենք Տիրոջը և 
կատարում Նրա կամքը, Նա   
 .

Կարող եք այդ նախադասությունն ավարտել 
«կուղղորդի մեր կյանքի ընթացքը» արտահայտու-
թյամբ: Այս սկզբունքի վերաբերյալ ձեր հասկա-
ցողությունը խորացնելու համար, անդրադարձեք 
դասի սկզբում թվարկված այն իրավիճակներին, 
երբ մեզ համար գուցե դժվար է անել այն, ինչ Տերը 
խնդրում է: Ինչպես Հարեդացիների դեպքում, Տերը 
պատրաստում է մեզ կյանքի դժվարությունները 
հաղթահարելուն, երբ մենք աղոթում ենք, հետևում 
ենք մարգարեին և պահում ենք պատվիրանները: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, ինչպես կարող է որևէ մեկը առ Տերը 

վստահություն դրսևորել: Հարեդացիների օրինակի վրա հիմն-
վելով, ի՞նչ կարող ենք անել, երբ Տիրոջ կողմից դժվար պատ-
վիրան ենք ստանում: 
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 4. Խորհեք հետևյալ սկզբունքի շուրջ. Եթե մենք 
վստահում ենք Տիրոջը, ձախորդություններն ու 

դժվարությունները կօգնեն մեզ առաջ գնալ և ստանալ 
խոստացված օրհնությունները: (Կարող եք գրել դա ձեր 
սուրբ գրություններում՝ Եթեր 6.5–10-ի կողքին:) Սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք 
հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս եք առաջադիմել և օրհնություն-
ներ ձեռք բերել, անցյալում կամ ներկայում, հավատքով դի-
մակայելով ձեր կյանքի դժվարություններին:

 բ. Ինչպե՞ս կարող եք դժվար իրավիճակներում հայտնվելիս 
ավելի շատ վստահել Տիրոջը և հետևել Նրա ուղղորդումներին: 

Եթեր 6.13–18
Հարեդացիներն ուսուցանեցին իրենց երեխաներին՝ 
խոնարհաբար քայլել Տիրոջ առաջ
Պատկերացրեք, որ դուք Հարեդացիների պես, 
հատել եք օվկիանոսը և ժամանել եք ձեզ համար 
բոլորովին նոր երկիր: Կարդացեք Եթեր 6.13–18, 
և մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ի՞նչը կարող 
է Տիրոջ առաջ խոնարհ քայլելու օրինակ հանդի-
սանալ: Ինչպե՞ս են ձեր ծնողներն ու մյուսները 
քաջալերել ձեզ խոնարհ քայլել Տիրոջ առաջ: Ձեր 
կարծիքով, ո՞րն է խոնարհ քայլելու և բարձրից 
ուսուցանվելու միջև կապը: Ե՞րբ եք զգացել, որ ձեզ 
«սովորեցրել են վերևից» (Եթեր 6.17):

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 6 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 4. ՕՐ 3

Եթեր 7–11
Նախաբան

Թեպետ Հարեդի եղբայրը մարգարեացել էր, որ 
Հարեդացի թագավոր ընտրելը կտանի գերու-
թյան, նրա խոսքերն անմիջապես չիրականացան: 
Հարեդացի առաջին թագավորը՝ Օրիան, արդա-
րությամբ է թագավորում: Սակայն երկու սերունդ 
անց Հարեդ անունով մի մարդ է դառնում թագա-
վոր, որը գաղտնի խմբակցություններ է ստեղծում: 
Թագավորների կառավարման տարիներին Հարե-
դացիներն ունեցան մարգարեներին ականջ դնելու 

ու արդար ապրելու և մարգարեներին մերժելու ու 
ամբարիշտ կյանքով ապրելու մի քանի շրջաններ:

Եթեր 7
Կորիհորը իր հորից զավթում է թագավորությունը, նրա 
եղբայր Սուլեն կրկին վերցնում է այն և մարգարեները 
դատապարտում են ժողովրդի ամբարշտությունը 
Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարող է մարդն իրեն 
զգալ գերության մեջ: Երբևէ ունեցե՞լ եք մեկուսաց-
ված լինելու զգացումներ, սխալ ընտրություններ 
կատարելու պատճառով: Եթեր 7–11 գլուխներն 
ուսումնասիրելիս գտեք մտքեր, որոնք կօգնեն ձեզ 
խույս տալ ֆիզիկական և հոգևոր գերությունից: 

Երբ Հարեդը և նրա եղբայրը ծերացան, Հարեդա-
ցիները ցանկացան թագավոր ունենալ: Հարեդի 
եղբայրը զգուշացրեց ժողովրդին, որ թագավոր 
ունենալը տանում է գերության (տես Եթեր 6.19–23): 
Մարգարեները միշտ մարգարեացել են այն ամենի 
դեմ, ինչը կարող է ֆիզիկական կամ հոգևոր 
գերության հանգեցնել: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մեկ կամ երկու օրինակ, որոնց դեմ 

զգուշացրել են ժամանակակից մարգարեները և ինչպես կա-
րող էր դա ֆիզիկական և հոգևոր գերության տանել:

Չնայած Հարեդի եղբոր զգուշացմանը, ժողովուրդը 
նախընտրեց թագավոր ունենալ: Կարդացեք Եթեր 
7.1–2, որպեսզի իմանաք, թե արդյոք Հարեդի 
եղբոր մարգարեությունն իրականացավ Հարեդի 
որդի Օրիայի օրոք: Մտածեք, թե ինչ կասեիք 
Օրիա թագավորի օրոք ապրող մարդուն, ով չէր 
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հավատում, որ Հարեդի եղբոր մարգարեությունը 
իրականություն կդառնար: 

Երկու սերունդ անց Հարեդի եղբոր մարգարեա-
կան նախազգուշացումն իրականացավ: Կարդա-
ցեք Եթեր 7.3–7, և պարզեք, թե ինչպես էին Կիբը 
և նրա մարդիկ գերության մեջ ապրում Կորիհորի 
օրոք, ում թագավոր լինելու եսասեր ցանկությունը 
պատճառ դարձավ, որ նա ապստամբեր իր հոր 
դեմ: Այդ գերությունը եսասիրության և ապստամ-
բության արդյունք էր:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրի առեք, թե ինչ կասեիք մարդկանց այ-

սօր, ովքեր չեն հնազանդվում մարգարեների խորհրդին, սա-
կայն չեն զգում, որ հոգևոր գերության մեջ են գտնվում: (Ձեր 
պատասխանում կարող եք ընդգրկել այն միտքը, որ ովքեր 
խճճվում են հոգևոր գերության մեջ, հաճախ վերջինն են գի-
տակցում դա: Մեր օրերի մի օրինակ բերեք, որը կարող է 
մարդուն հոգևոր գերության մատնել:)

Հարեդացիների պատմության այդ մասը լուսաբա-
նում է այն սկզբունքը, որ մարգարեների խոս-
քերը մերժելը տանում է գերության: Մտածեք, 
ինչպես եք հոգևոր գերություն զգացել՝ պատվի-
րաններին կամ մարգարեական խորհրդին չհնա-
զանդվելու արդյունքում:

Իր հոր՝ Կիբի դեմ Կորիհորի ապստամբությունը 
շարունակական կռվի ու պատերազմի պատճառ 
դարձավ: Կիբը ծեր հասակում ծնեց իր մյուս որ-
դուն՝ Սուլեին: Երբ Սուլեն մեծացավ, նա կռվեց իր 
ապստամբ եղբոր՝ Կորիհորի դեմ: 

 3. Պատկերացրեք դուք լրագրող եք, որին հանձնա-
րարվել է գրել Սուլեյի պատմությունը: Կարդացեք 

Եթեր 7.8–13, և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում մի կարճ պարբերություն գրեք ներկայացնելով, թե 
ինչին կարևոր տեղ կհատկացնեիք Սուլեյի կյանքի պատմու-
թյունը գրելիս: 

Սուլեյի թագավորության ժամանակ շատ մար-
գարեներ եկան ժողովրդի մեջ և զգուշացրեցին 
նրանց ամբարշտության մասին: Կարդացեք Եթեր 
7.23–25, և ներկայացրեք, թե ինչ մարգարեացան 
մարգարեները և ինչպես արձագանքեց ժողո-
վուրդը: Ինչպե՞ս արձագանքեց Սուլեն: Ինչպե՞ս 
Սուլեն պաշտպանելով մարգարեներին օրհնեց 
իր ժողովրդին:

Կարդացեք Եթեր 7.26–27, և գտեք, ինչ պատա-
հեց, երբ մարդիկ հնազանդվեցին մարգարեների 
խոսքերին: Սուլեն «հիշում էր այն մեծ բաները, որ 
Տերը արել էր իր հայրերի համար» (Եթեր 7.27): 
Երբ հիշում եք այն մեծ բաները, որ Տերն արել է 
ձեզ համար, ապա ամենայն հավանությամբ դուք 
երախտապարտ եք Նրան և ապրում եք արդարա-
կյաց կյանքով:

Այդ դեպքերը վկայում են մի կարևոր սկզբունքի 
մասին. Ապաշխարելով մեր անօրինություն-
ներից, մենք սկսում ենք բարգավաճել: 
Բարգավաճել բառը նշանակում է՝ «հույս» և նաև 
«հաջողություն», և «այն հաճախ օգտագործվում 
է նյութական հաջողության իմաստով, [սակայն] 
պարտադիր չէ, որ դա նշանակի աշխարհիկ նյու-
թական հարստություն, կամ նույնիսկ համեմատա-
բար հարմարավետ, խնդիրներից զերծ կյանք: . . .

«Ճշմարիտ արդարակյացները բարգավաճում են, 
դա նշանակում է, որ նրանք վստահություն ունեն, 
որը գործի է դնում հավատքը և անբարենպաստ 
պայմանները վերածում է բարենպաստ պայման-
ների: Նրանք չեն սպասում, որ Տերը պարգևներ 
տա կամ մերժի, փոխարենը կանչում են Նրան, որ 
առաջնորդի մի ուղով, որն առավել բարենպաստ 
կլինի իրենց համար՝ թե նյութական և թե հոգևոր 
առումով: Նման առաջնորդությունը կարող է բերել 
փոփոխություններ, ինչպիսիք են՝ մասնագիտու-
թյան փոփոխությունը, մեկ այլ թաղամաս տեղա-
փոխվելը, նոր կրթություն կամ հմտություն ձեռք 
բերելը, կամ հարմարվելը իրերին, ինչպիսին դրանք 
կան, որոնք սակայն աշխատում են անձնական 
սահմանափակումների շրջանակում և այլ կերպ են 
հետևում Հոգու ուղղորդմանը» (Alan Webster, “I Have 
a Question,” Ensign, Apr. 1990, 52–53):

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս եք օրհնվել մարգարեների խոսքերին ականջ 
դնելով:

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել մարգարեների խոսքերին ավելի շատ 
ականջալուր լինելու և Տիրոջ օրհնություններին արժանանա-
լու համար, բերեք մեկ օրինակ:

Եթեր 8.1–9.12
Հարեդը և այնուհետև Աքիսը գաղտնի 
խմբակցությունների միջոցով դարձան Հարեդացիների 
թագավորները 
Կարդացեք հետևյալ ցուցակը. ինչ երաժշտություն 
եք լսում, ինչ մտքեր եք փայփայում, ինչպես եք 
ձեզ պահում դպրոցում, ինչ ֆիլմեր եք դիտում, ինչ 
վարք եք դրսևորում ժամադրության ժամանակ, 
ինչ միջոցառումներ եք անցկացնում ձեր ընկեր-
ների հետ, ինչ եք անում, երբ ոչ ոք չկա ձեզ մոտ: 
Ինչո՞ւ է անբարո վարքի տեր մարդը ցանկանում 
իր ընկերներից, ծնողներից կամ ղեկավարներից 
թաքցնել, ինչպես է մասնակցում այդ միջոցառում-
ներին: Ի՞նչ վտանգ կա անօրեն գաղտնի միջոցա-
ռումներին մասնակցելու մեջ: 

Համաձայն Եթեր 8-ի, Սուլեի մահից հետո 
Օմերը թագավորեց, բայց Օմերի որդի Հարեդը 
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«ապստամբեց իր հոր դեմ» (Եթեր 8.2), որը «դրել 
էր իր սիրտը թագավորության վրա և աշխարհի 
փառքի վրա» (Եթեր 8.7): Հարեդի դուստրը մի 
ծրագիր հորինեց իր հոր հետ, որը նրան կվերա-
դարձներ թագավորությունը: Նա գեղեցիկ կին 
էր, և երբ նա պարեց Աքիս անունով մի մարդու 
համար, և նա ցանկացավ կնության առնել նրան: 
Հարեդն ասաց Աքիսին, որ թույլ կտա ամուսնա-
նալ իր դստեր հետ, «եթե դու բերես ինձ իմ հոր՝ 
թագավորի գլուխը» (Եթեր 8.12): Թագավոր Օմերին 
սպանելու համար, Աքիսը գաղտնի խմբակցություն 
կազմեց իր ընկերների հետ: Գաղտնի խմբակցու-
թյուն է կազմվում, երբ երկու կամ ավելի մարդիկ 
երդվում են գաղտնի պահել իրենց անօրինական 
գործողությունները, իրենց գործողությունների 
հետևանքներից խուսափելու համար: 

Կարդացեք Եթեր 8.15–18, և ներկայացրեք խոս-
քեր և արտահայտություններ, որոնք նկարագ-
րում են գաղտնի խմբակցությունների կազմում 
գտնվող մարդկանց դրդապատճառներն ու 
գործելակերպերը:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից երկու-

սին կամ բոլորին.

 ա. Ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ մասնակցում գաղտնի խմբակցու-
թյուններին:

 բ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ հոգևոր կործանման պատճառ կա-
րող է դառնալ այն համոզմունքը, որ կարող ես «ամեն ձևի 
ամբարշտություն» գործել (Եթեր 8.16) կամ «անել այն, ինչ» 
ցանկանում ես (Եթեր 8.17), առանց որևէ հետևանք կրելու:

 գ. Եթեր 8.18-ում ո՞ր արտահայտությունն է ներկայացնում 
գաղտնի խմբակցությունների հանդեպ Տիրոջ վերաբեր-
մունքը: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են նման խմբակցությունները 
համարվում «ամբարիշտ բոլորից առավել»:

Կարդացեք Եթեր 8.20–22, 25 և Եթեր 9.5–6, 11–12, 
գտնելով գաղտնի խմբակցություններին աջակցե-
լու հետևանքները: Ամփոփեք ձեր սովորածը.  
  
  
 

Այս հատվածներում ձեր գտած ճշմարտություննե-
րից մեկը հետևյալն է. Գաղտնի խմբակցություն-
ներին աջակցելը հանգեցնում է անհատների 
և հասարակությունների կործանմանը:

Մորոնին դադար տվեց Հարեդացիների պատե-
րազմների մասին գրելը մեզ հետ խոսելու համար: 
Կարդացեք Եթեր 8.23–24, 26, և գտեք, թե ինչպես 
էր Մորոնին խրախուսում մեր օրերի մարդկանց՝ 
կիրառել գաղտնի խմբակցությունների մասին իր 
զգուշացումները:

Մտածեք հետևյալ հարցերի պատասխանների 
շուրջ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է պետությունը, 
հասարակությունը կամ որևէ այլ խումբ «սոսկալի 
դրության» (Եթեր 8.24) մեջ հայտնվում, երբ այն 
գաղտնի խմբակցություններ ունի իր մեջ: Ինչպե՞ս 
է գաղտնիությունը ուժ տալիս այդ խմբակցու-
թյուններին: Գաղտնի խմբակցությունների մասին 
ճշմարտությունն իմանալն ինչպե՞ս կօգնի մարդ-
կանց խույս տալ այդ չարիքից: 

 6. Կրկին անդրադարձեք դասի այս մասի սկզբում 
տրված գործողությունների ցուցակին: Թեպետ ձեր 

կյանքի այդ ոլորտներում անիրավ ընտրություններ կատա-
րելը պարտադիր չէ որ դասակարգվի որպես գաղտնի 
խմբակցություն, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն վտանգների մասին, որոնք կհետևեն, եթե 
անհատը զբաղվում է այնպիսի գործունեությամբ, երբ ստիպ-
ված պետք է գաղտնիք պահի մյուսներից: 

Եթեր 9.13–11.23
Թագավորները հաջորդում են միմյանց՝ ոմանք 
արդարակյաց են, մյուսները՝ չար
Ինչպես գրված է Եթեր 9–11-ում, շատ թագավորներ 
կառավարեցին Հարեդացիներին, ոմանք արդարա-
կյաց էին, ոմանք էլ՝ ամբարիշտ: Կարդացեք Եթեր 
9.26–35 (Քետի թագավորության ժամանակաշր-
ջան) և Եթեր 11.1–8 (Կոմի և Սիբլոմի թագավորու-
թյան ժամանակաշրջան), և գտեք ապացույց այն 
սկզբունքի ճշմարտացիության մասին, որ մարգա-
րեների խոսքերը մերժելը տանում է գերու-
թյան, որի մասին քննարկվել էր այս դասի սկզբում:

Հիշեք, ինչպես եք որոշել ավելի շատ ուշադրու-
թյուն դարձնել մարգարեների խոսքերին: Գալիք 
օրերին իրագործեք այդ նպատակը և առիթներ 
փնտրեք ձեր վկայությամբ կիսվելու մարգարեների 
խոսքերին հնազանդվելու կարևորության մասին: 
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 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 7–11 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 30. ՕՐ 4

Եթեր 12
Նախաբան

Հարեդացիների պատմության երկար տարիները 
նկարագրելուց հետո, Մորոնին ներկայացրեց 
Եթեր մարգարեի ծառայությունը: Այնուհետև 
Մորոնին դադար տվեց իր պատմական գրառում-
ներում և գրեց այն օրհնությունների մասին, որոնք 
ստանում են նրանք, ովքեր հավատք են գործադ-
րում առ Հիսուս Քրիստոս: Նա նաև մտահոգություն 
հայտնեց: Նա անհանգիստ էր, որ վերջին օրերին 
Մորմոնի Գիրքն ընթերցողները չեն ընդունի այն իր 
և մյուս հեղինակների գրելու թուլության պատճա-
ռով: Տերը խոստացավ Մորոնիին զորացնել բոլոր 
նրանց թուլությունները, ովքեր իրենց կխոնարհեց-
նեն Իր առաջ և հավատք կունենան: 

Եթեր 12.1–4
Եթերը ապաշխարություն է քարոզում Հարեդացիներին 
Ինչո՞ւ է նավակի համար կարևոր խարիսխ ունե-
նալը: Ի՞նչ վտանգների կամ դժվարությունների 
առաջ կկանգնի նավակը, եթե խարիսխ չունենա: 
Նկարում նավակի վրա գրեք Իմ կյանքը: Մտածեք 
հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Եթե նավակը ներկայացնի ձեր կյանքը, ինչի՞ 
կնմանեցնեք ալիքները:

• Եթե մենք համեմատում ենք ալիքները դժվարու-
թյունների և ամբարշտության հետ, ինչպիսին 
կլինի այն մարդու կյանքը, եթե նա խարիսխ 
չունի: (Տես Մորմոն 5.18:)

• Ի՞նչ է Տերը տվել ձեզ, որպեսզի օգնի ապահով 
մնալ ձեր տեղում, ինչը նման է խարսխի: 

Ուսումնասիրելով Եթեր 12-ը գտեք ինչ պետք 
է անեք, որպեսզի լինեք խարսխված նավակի 
պես,- կայուն և հաստատուն, չնայած ձեր դեմ 
բարձրացող ալիքներին և ճնշումներին: Եթեր 12-ը 
սկսվում է մարգարե Եթերին ներկայացնող Մո-
րոնիի խոսքերով: Նրանք ապրում էին այնպիսի 

ժամանաշրջանում, երբ մարդիկ մերժում էին 
մարգարեներին և ապրում էին ամբարշտության 
մեջ: Կարդացեք Եթեր 12.1–3, և գտեք Եթերի 
գործելակերպի մեջ ինչն է ձեզ վրա տպավորվում 
այդ դժվարին պայմաններում: 

Հորդորելով ժողովրդին ապաշխարել, Եթերն 
ուսուցանում էր, թե ինչի համար պետք է հույս 
տածի Աստծուն հավատացող մարդը, ով թեպետ 
շրջապատված է խնդիրներով և ամբարշտու-
թյամբ: Կարդացեք Եթեր 12.4, և նշեք, թե որն է 
այդ հույսը: (Ընթերցելիս օգտակար կլինի իմա-
նալ, որ «մի տեղ Աստծո աջ կողմում» նշանակում է 
վերադառնալ Աստծո ներկայություն և հավերժա-
կան կյանք ստանալ:)

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչպես է «անկասկած» հույս ունենալը 
տարբերվում պարզապես ինչ-որ բան ցանկանալուց:

 բ. Ինչպե՞ս է հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս թույլ տալիս մեզ 
«անկասկած» հուսալ մի տեղի համար՝ Աստծո աջ կողմում: 

 գ. Եթեր 12.4-ում ո՞ր արտահայտություններն են ներկայաց-
նում առ Հիսուս Քրիստոս հույս և հավատ ունեցող մարդու 
արարքները:

Դասի սկզբում նավակի նկարի վրա խարսխի 
վերևում գրեք հավատք և հույս բառերը:

Եթեր 12.4-ն ուսուցանում է այն սկզբունքը, որ երբ 
մենք հույս և հավատք ունենանք առ Հիսուս 
Քրիստոս, մենք ուժ կստանանք լինելու հաս-
տատակամ և կհարստանանք բարի գործերով:

Հիշեք այն պահերը, երը ձեզ համար դժվար է եղել 
լինել հաստատուն (անսասան) և հարստանալ 
բարի գործերով: Նման իրավիճակներում և կյանքի 
ընթացքում կօգնի, եթե առ Տեր Հիսուս Քրիստոս 
ձեր հավատքը մեծացնելու ուղիներ գտնեք շարու-
նակելով ուսումնասիրել Եթեր 12 գլուխը:
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Եթեր 12.5–22
Մորոնին պատմում է հավատքի արդյունքում 
կատարվող հրաշքների և հզոր գործերի մասին

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում ավարտեք հետևյալ նախադասությունը 

նշելով ավետարանական ճշմարտություններից որևէ մեկը, 
որի համար դուք հոգևոր վկայություն եք ցանկանում ստա-
նալ. Ես ցանկանում եմ հոգևոր վկայություն ստանալ . . .

Ոմանք կարծում են, թե իրենք պետք է նախ այդ 
ճշմարտության ապացույցը տեսնեն և դա հաս-
տատվի իրենց համար, և ապա իրենք կապրեն 
դրանով: Եթերը խոսում է այդ դիրքորոշման մասին 
Եթեր 12.5–6-ում: Կարդացեք այդ հատվածները 
և նշեք նրա խորհրդի այն մասերը, որոնք կարող 
եք առանձնացնել ձեզ համար: (Եթեր 12.6-ը սուրբ 
գրության սերտման հատված է:)

Ըստ Եթեր 12.6-ի ի՞նչ պետք է մենք ունենանք 
նախքան Տիրոջից վկայություն ստանալը: Ի՞նչ է 
գալիս ձեր միտքը, երբ մտածում եք «ձեր հավատքի 
փորձության» մասին:

Ոմանք սխալմամբ «ձեր հավատքի 
փորձությունը» միշտ վերագրում են 
դժվարություններին: Տասներկու Առա-
քյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. 
Սքոթը պարզաբանել է, թե ինչ է «ձեր 
հավատքի փորձությունը» նշանակում. 

«Դուք կարող եք սովորել առավել արդյունավետ 
օգտագործել հավատքը կիրառելով Մորոնիի 
կողմից ուուցանված հետևյալ սկզբունքը. «. . . 
Նախքան ձեր հավատքի փորձությունը, դուք 
վկայություն չեք ստանում» [Եթեր 12.6; շեշտադրումն 
ավելացված է]: Ուրեմն, ամեն անգամ փորձելով 
ձեր հավատքը, այսինքն՝ տպավորության ներքո 
արժանավայել գործելով, դուք կստանաք Հոգու 
վկայության հաստատումը: Այդ զգացումները 
կամրացնեն ձեր հավատքը: Այդպես շարունակելով 
ձեր հավատքը կամրանա» (“The Sustaining Power of 
Faith in Times of Uncertainty and Testing,” Ensign or 
Liahona, May 2003, 76):

Կարդացեք սուրբ գրքյան հետևյալ հատվածները 
և գտեք այն օրհնությունները, որ գալիս են հա-
վատքը գործադրելու արդյունքում.

• Եթեր 12.11): Ո՞րն էր օրհնությունը:   
 

• Եթեր 12.12–13: Ի՞նչ օրհնություն ստացան Ալման 
և Ամուղեկը:   
 

• Եթեր 12.19–22, 30–31: Ի՞նչ օրհնություններ 
ստացավ Հարեդի եղբայրը հավատքի շնորհիվ:  
  
  
 

Օգտակար կլինի, եթե ուշադրություն դարձնեք 
հետո և նախքան բառերին Եթեր 12.7, 12, 17, 18 
և 31 հատվածներում:

 3. Եթեր 12-ում սովորածի վրա հիմնվելով սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում ձեր 

խոսքերով գրեք, ձեր կարծիքով ինչ էր Մորոնին ուսուցանում 
Տիրոջից հոգևոր վկայություն ստանալու վերաբերյալ:

Մորոնիի ուսուցանած սկզբունքներից մեկն էր. 
Եթե մենք վկայություն ենք ցանկանում ստա-
նալ, ապա պետք է նախ հավատք գործադ-
րենք առ Հիսուս Քրիստոս:

 4. Կարդացեք հետևյալ իրավիճակները և ապա 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-

րում գրեք, թե ինչպես կարող է մարդը հավատք գործադրել 
առ Տերը նշված երկու կամ ավելի իրավիճակներում. 

 ա. Երիտասարդ աղջիկը ցանկանում է վկայություն ստանալ 
Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության վերաբերյալ: 

 բ. Երիտասարդը մեծապես փափագում է, որ օգնի իր սիրե-
լիներին ստանալ ավետարանը: 

 գ. Երիտասարդ աղջիկը խնդրում է, որ Տերն օրհնի իր հի-
վանդ հորը:

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք այն ժամանակների մասին, երբ դուք կամ ձեր 

ծանոթներից որևէ մեկը հավատք դրսևորելու արդյունքում 
վկայություն է ստացել կամ հրաշքի ականատես է եղել:

Կրկին մտածեք այն սկզբունքի կամ վարդապե-
տության մասին, որի համար կուզենայիք հոգևոր 
վկայություն ստանալ (տես այս դասի հանձնարա-
րություն 2-ը): Նախքան վկայություն ստտանալը 
ինչպե՞ս կարող եք ձեր հավատքը դրսևորել: 

Սուրբ գրությունների սերտում— 
Եթեր 12.6

 6. Եթեր 12.6-ը մտապահելու համար մի քանի ան-
գամ կարդացեք այն, ապա սուրբ գրությունների ու-

սումնասիրության ձեր օրագրում այդ հատվածը գրեք 
այնքան, որ կարողանաք հիշել: Որից հետո համեմատեք ձեր 
գրածը իրական հատվածի հետ: Կրկին այդ հատվածը կար-
դացեք և երկրորդ անգամ գրեք սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության ձեր օրագրում: 

Եթեր 12.23–41
Մորոնին անհանգստանում է, թե ինչպես հեթանոսները 
կարտահայտվեն Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ
Ինչպես գրված է Եթեր 12.23–41-ում Մորոնին 
իր մտահոգությունն արտահայտեց, որ վերջին 
օրերում Մորմոնի Գիրքը ստացողները չեն ընդունի 
այն իր և մյուս գրողների թուլության պատճա-
ռով: Կարդալով Եթեր 12.26–27-ում տրված Տիրոջ 
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պատասխանը գտեք, ինչպես Տերն ասաց, որ թույլ 
բաները կարող են ուժեղ դառնալ: (Եթեր 12.27-ը 
սուրբ գրության սերտման հատված է:)

Սուրբ գրությունները երբեմն ավետարանական 
սկզբունքը շեշտում են օգտագործելով եթե և ապա 
բառերը: Եթե բառը ցույց է տալիս, թե ինչ պետք է 
մենք անենք, և ապա բացատրում է, թե ինչ կպա-
տահի ձեր գործողությունների արդյունքում: Կար-
դացեք Եթեր 12.27, գտեք եթե–ապա սկզբունքը, և 
գրի առեք ստորև:

Եթե մենք   
 , 
ապա Տերը   
 .

learn more about Moroni’s discussion about faith, 
hope, and charity found in Եթեր 12.28–41:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
Եթեր 12.27
Որպեսզի հիշեք Եթեր 12.27 հատվածում տրված 
գաղափարները, թղթի վրա գրեք հետևյալը. Եթե 
. . . գան . . . ցույց կտամ . . . թուլությունը: . . . . . . 
թուլություն . . . տալիս . . . խոնարհ. . . . շնորհը . . . 
բոլոր մարդկանց . . . խոնարհեցնում . . . եթե . . . 
խոնարհեցնեն . . . հավատք . . . թույլ . . . ուժեղ:

Վերընթերցեք Եթեր 12.27-ը՝ նշելով այդ բառերը: 
Անգիր կրկնեք այդ հատվածը նայելով միայն թղթի 
վրա գրված բառերին: Դրեք թուղթը այնպիսի տե-
ղում, որ այսօրվա կամ վաղվա ընթացքում կարո-
ղանաք աչքի անցկացնել (օրինակ, ձեր գրպանում 
կամ սուրբ գրությունների մեջ): Ամեն անգամ թղթի 
կտորը տեսնելիս կրկնեք Եթեր 12.27, մինչև որ 
անգիր կսովորեք այս հատվածը:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 12 և ավարտեցի այս դասը  
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 31. ՕՐ 1

Եթեր 13–15
Նախաբան

Եթեր մարգարեն մարգարեացավ Նոր Երուսաղեմի 
մասին: Նա նաև զգուշացրեց հարեդացի թագավոր 
Կորիանթումրին, որ նրա ժողովուրդը կկործանվի 
ամբարշտության պատճառով, և հորդորեց Կո-
րիանթումրին և նրա ընտանիքին, որ ապաշխարեն: 
Երբ Կորիանթումրը և նրա ժողովուրդը մերժե-
ցին ապաշխարել, երկար տարիներ պատերազմ 
և ամբարշտություն էր մոլեգնում մինչև որ ողջ 
հարեդացի ազգը կործանվեց: Միայն Եթերը և 
Կորիանթումրը գոյատևեցին, որպեսզի Եթերի մար-
գարեության իրագործման ականատեսը լինեին: 

Եթեր 13.1–12
Մորոնին գրի է առնում Նոր Երուսաղեմի և հին 
Երուսաղեմի մասին Եթերի մարգարեությունները
Դիտարկենք այսօրվա այն քաղաքները, որոնք 
իրենց բնորոշող այլ անունով են հայտնի: Օրինակ, 
Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզը հայտնի է որ-
պես Լույսերի քաղաք: Եկեք տեսնենք կկարողանաք 
գտնել քաղաքների համապատասխան մականուն-
ները (պատասխանները տրված են դասի վերջում):

Կահիրե, Եգիպտոս Քամոտ քաղաք

Մանիլա, Ֆիլիպիններ Հազար մզկիթների քաղաք

Չիկագո, ԱՄՆ Հավերժական քաղաք

Մեխիկո, Մեքսիկա Արևելքի մարգարիտ

Հռոմ, Իտալիա Պալատների քաղաք
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Այսօրվա դասը ուշադրությունը հրավիրում է վերջին 
օրերի երկու կարևոր քաղաքների՝ (1) Երուսաղեմի 
(2) Նոր Երուսաղեմի վրա: Վերջին օրերին այդ երկու 
քաղաքները հայտնի կդառնան իրենց արդարակե-
ցությամբ: Եթերը Հարեդացիներին ուսուցանում էր, 
որ երկիրը, որտեղ իրենք ապրում էին, Նոր Երուսա-
ղեմ կորչվող ապագա քաղաքի տարածքն էր:

Կարդացեք Եթեր 13.2–8: Տերը Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթին հայտնեց, որ Եթեր 13.6-ում նշված Նոր 
Երուսաղեմը, կառուցվելու էր ԱՄՆ-ի Միսսուրի 
նահանգի Ջեքսոն գավառում (տես ՎևՈւ 57.1–4; 
84.1–4): Ի՞նչ ասաց Եթերն այդ քաղաքների մասին 
Եթեր 13.3, 5-ում: Մտածեք, թե ինչպիսին պետք 
է լիներ կյանքն այդ քաղաքում: Ուսումնասիրեք 
Եթեր 13.10–11 հատվածները, որպեսզի իմանաք, 
թե ովքեր են ապրելու Նոր և Երուսաղեմում և հին 
Երուսաղեմում (որը կդառնա սուրբ քաղաք, երբ 
կրկին կառուցվի Տիրոջ համար, տես Եթեր 13.5):

Նոր Երուսաղեմի մյուս անունն է՝ Սիոն (տես Մով-
սես 7.62; Հավատո հանգանակ 1.10): Գուցե մենք 
չապրենք Երուսաղեմում կամ Նոր Երուսաղեմում, 
բայց Եկեղեցու բոլոր անդամները կարող են ձգտել 
հաստատել Սիոնը: Մենք կարող ենք բնակվել 
սուրբ վայրերում, ներառյալ՝ Աստծո սելեստիալ 
արքայությունում, մաքուր դառնալով Հիսուս Քրիս-
տոսի Քավությամբ:

Եթեր 13.13–15.34
Հարեդացիները մերժում են Եթերին և համառորեն 
մնում են ամբարշտության և պատերազմների մեջ, 
մինչև կործանվում են
Կարդացեք Եթեր 13.13–19, և գտեք Եթերի օրե-
րում ինչ պայմաններում էր գտնվում Հարեդական 
հասարակությունը: Ուսումնասիրեք Եթեր 13.20–22 
հատվածները, և գտեք ինչ ուղերձ հղեց Եթերը 
Կորիանթումրին և ինչպես Կորիանթումրն ու իր 
մարդիկ պատասխանեցին:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ըստ ձեր դիտարկման, մեր օրերում ինչպե՞ս են մարդիկ 
կարծրացնում իրենց սրտերը և մերժում Տիրոջ ծառաներին: 

 բ. Ի՞նչ կանեք հավատքում ամուր մնալու և մարգարեների 
խոսքերին ուշք դարձնելու համար:

Ինչպես գրված է Եթեր 13.23–14.20 հատվածում, 
Կորիանթումրը ճակատամարտեր տվեց մի քանի 
մարդկանց հետ, ովքեր փորձում էին իրենից 
խլել թագավորությունը, նրանց թվում էին՝ Սա-
րեդը, Գաղաադը և Լիբը: Ի վերջո, ողջ Հարեդացի 
ազգն ընդգրկվեց պատերազմում: Կորիանթումրի 
վերջին թշնամին Սիզն էր: Այդ պատերազմների 
արդյունքում Հարեդացիների կործանման չափը 

մանրամասն տրված է Եթեր 14.21–25 և Եթեր 15.1–2 
հատվածներում:

Կարդացեք Եթեր 15.3–6 և բացահայտեք, թե ինչ 
փորձեց անել Կորիանթումրը, որպեսզի ժողովրդի 
մնացած մասին փրկի կործանումից: Մտածեք, 
թե ինչու Սիզը հրաժարվեց Կորիանթումրի առա-
ջարկից և ինչու երկու կողմի բանակների մարդիկ 
հրաժարվեցին հանձնվել (տես նաև Եթեր 14.24):

Կարդացեք Եթեր 15.12–17, և գտեք Հարեդացի-
ների իրավիճակը նկարագրող մանրամասներ: 
Ձեր կարծիքով, ի՞նչն է նրանց վիճակի մեջ առա-
վել ողբերգական կամ վշտալի: Հիշեք, որ Եթերը 
երկար տարիներ ապաշխարության կոչ էր անում 
ժողովրդին (տես Եթեր 12.2–3; 13.20): Կարդացեք 
Եթեր 15.18–19, և ներկայացրեք այն հետևանք-
ները, որոնք գալիս են ապաշխարության կոչ անող 
Տիրոջ նախազգուշացումները մերժելու արդյուն-
քում: Ձեր կարդացածի վրա հիմնվելով լրացրեք 
հետևյալ նախադասությունը. Եթե մենք մերժում 
ենք ապաշխարության կոչ անող Տիրոջ նախազ-
գուշացումները, ապա   
  
 .

Վերևում տրված դատարկ տարածքում կարող 
եք գրել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք մերժում 
ենք ապաշխարության կոչ անող Տիրոջ նա-
խազգուշացումները, Նրա Հոգին կհեռանա և 
սատանան կտիրի մեր սրտերին:

 2. Օգտագործելով Եթեր 15.19-ը և դրանում պարու-
նակվող սկզբունքը, բացատրեք, թե ինչու են սխալ 

ստորև տրված փաստարկները, որ ինչ-որ մեկը գուցե բերի 
այսօր ապաշխարելուց հրաժարվելու համար. 

 ա. Ես գիտեմ, որ ֆիլմերը, որ դիտում եմ, համահունչ չեն Եկե-
ղեցու չափանիշներին, սակայն չեմ կարծում դրանք ինձ վրա 
ազդեցություն են գործում:

 բ. Ընկերներիս հետ ոգելից խմիչք վայելելն այդքան էլ վատ 
չէ: Մենք պարզապես զվարճանում ենք:

 գ. Դա մի փոքր պոռնոգրաֆիա է: Այնպես չէ, որ ես գնում եմ 
դուրս և անբարոյական վարք եմ դրսևորում: Բացի այդ, ես 
կարող եմ ցանկացած պահի հրաժարվել դրանից:

 դ. Ես այժմ ապաշխարելու կարիք չունեմ: Կարող եմ սպասել 
մինչև միսիա գնալը կամ տաճարում ամուսնանալը:

Եթեր 15.20–32 –ը պատմում է, ինչպես Հարեդա-
ցիների երկու բանակներ կռվեցին միմյանց հետ, 
մինչև որ միայն նրանց ղեկավարները՝ Կորիան-
թումրը և Սիզը մնացին: Այնուհետև Կորիանթումրը 
սպանեց Սիզին:

Հարեդացիների պատերազմը մի վառ օրինակ է 
այն բանի, թե ինչ է պատահում մարդկանց հետ, 
երբ նրանք հավաքական կերպով մերժում են 
ապաշխարություն հորդորող Աստծո կրկնվող 
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ջանքերը: Գուցե չապաշխարելով մենք չկանգնենք 
անմիջական ֆիզիկական կործանման առաջ, 
բայց մեզ կկեղեքեն մեղավորության զգացում-
ները, եթե մերժենք ապաշխարելու Տիրոջ նախազ-
գուշացումները: 

Խորհեք Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենի 
հետևյալ խոսքերի շուրջ. «Ես վկայում 
եմ, որ Փրկիչը կարող է և պատրաստ է 
ներել մեր մեղքերը: Բացի այն քչերից, 
ովքեր ընտրում են ուրացությունը, 

նրանից հետո, երբ գիտեն լրիվությունը, չկա մեղք, 
որ չներվի: Ինչպիսի հրաշալի արտոնություն է 
բոլորիս համար թողնել մեր մեղքերը և գալ դեպի 
Քրիստոսը: Աստվածային ներողամտությունն 
ավետարանի ամենաքաղցր պտուղներից է, որը 
մեր սրտերից հանում է մեղավորության և ցավի 
զգացումը և այն փոխարինում ուրախությամբ և 
խղճի հանգստությամբ» («Ապաշխարեք . . . որ ես 
կարողանամ բժշկել ձեզ», Ensign կամ Լիահոնա, 
նոյ. 2009, 40–41):

Քննեք ձեր գործերը, որոնք գուցե խոչընդոտում են 
ձեր կյանքում Սուրբ Հոգու ազդեցությանը: Ինչպե՞ս 
կարող եք Հիսուս Քրիստոսի Քավության զորու-
թյանն ապավինելով անհրաժեշտ փոփոխություն-
ներ կատարել, որոնք կօգնեն ձեզ ստանալ Հոգին 
և դիմակայել սատանայի ուժին: 

Եթեր 13–15-ից մենք սովորում ենք, որ զայրույթը 
և վրեժխնդրությունը մեզ ստիպում են այն-
պիսի ընտրություններ կատարել, որոնք 
վնաս են պատճառում մեզ և մյուսներին: 
Կարդացեք կամ վերընթերցեք հետևյալ հատված-
ները և նշեք բառերը կամ արտահայտությունները, 
որոնք ուսուցանում են այդ ճշմարտությունը.Եթեր 
13.27; 14.24; 15.6, 22, 28:

Մտածեք, թե անզուսպ զայրույթը ինչ հետևանք-
ներ կարող է ունենալ ընտանեկան կամ այլ 

հարաբերությունների վրա: Հիշեք ձեր կյանքից մի 
իրավիճակ, երբ ձեզ անհրաժեշտ է եղել թողնել 
զայրույթը և վրեժխնդրությունը:

Երբ կարդաք Յոթանասունի պատվավոր անդամ 
Երեց Դեյվիդ Ի. Սորենսենի հետևյալ խոսքերը, 
գտեք ինչպես կարող եք հաղթահարել զայրույթը 
կամ վրեժխնդրության ձգտումը. «Երբ ինչ-որ մեկը 
վիրավորում է մեզ կամ նրան, ում մասին մենք հոգ 
ենք տանում, զավը կարող է անհաղթահրելի թվալ: 
Կթվա ցավը կամ անարդարությունը ամենակա-
րևոր բանն է աշխարհում և մենք ստիպված ենք 
վրեժխնդրություն փնտրել: Սակայն Քրիստոսը՝ խա-
ղաղության իշխանը, ուսուցանում է մեզ առավել լավ 
ուղին: Կարող է շատ դժվար թվալ ներել մեկին, ով 
վնաս է պատճառել մեզ, բայց երբ ներում ենք, մենք 
բաց ենք դառնում ավելի լավ ապագայի համար: 
Այլևս մեկ ուրիշի զանցանքը չի ղեկավարում մեր ու-
ղին: Երբ ներում ենք մյուսներին, դա ձերբազատում 
է մեզ մեր կյանքը տնօրինելուց: Ներում նշանակում 
է անցյալի խնդիրներն այլևս չեն թելադրում մեր 
ճակատագիրը, և մենք կարող ենք կենտրոնանալ 
ապագայի վրա, երբ Աստծո սերը կպարուրի մեր 
սրտերը» (“Forgiveness Will Change Bitterness to Love,” 
Ensign or Liahona, May 2003, 12):

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ե՞րբ եք 

դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը ներելու արդյունքում 
բժշկվել և ազատություն զգացել: 

Դուք կարող եք զայրույթն ու վրեժխնդրությունը 
հաղթահարել, եթե դառնաք դեպի Հիսուս Քրիս-
տոսը և Նրա Քավության միջոցով ստանաք 
ներման և սփոփանքի զորությունը: Հիշեք, որ 
աղոթքով դիմեք Տիրոջը, որպեսզի նման իրավի-
ճակներում ստանաք ձեզ անհրաժեշտ օգնությունը:

 4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եթեր 13–15 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

Դասի սկզբում տրված համապատասխանեց-
ման վարժության պատասխաններն են՝ Կահիրե, 
Եգիպտոս (Հազար մզկիթների քաղաք); Մանիլա, 
Ֆիլիպիններ (Արևելքի մարգարիտ); Չիկագո, ԱՄՆ 
(Քամոտ քաղաք); Մեխիկո, Մեքսիկա (Պալատների 
քաղաք); Հռոմ, Իտալիա (Հավերժական քաղաք):
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  

Մորոնի
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մորոնիի գիրքը ուսումնասիրելիս կարող եք 

ուժ ստանալ Մորոնիի ազդեցիկ օրինակից և 

վկայությունից: Ինչպես նաև Մորոնիի և նրա 

հոր՝ Մորմոնի ուսմունքներից, կսովորեք Հիսուս 

Քրիստոսի Եկեղեցու հիմնական ծեսերի և 

գործելակերպի, անկեղծ միտումով արդար 

գործեր կատարելու կարևորության, բարին 

և չարը զանազանելու, հավատքի, հույսի և 

գթության միջև կապի մասին: Նաև կկարդաք 

աղոթքի վերաբերյալ Մորոնիի հորդորը, որ 

ինքներդ իմանաք Մորմոնի Գրքի ճշմարտացի 

լինելու մասին և «գաք Քրիստոսի մոտ և 

կատարելագործվեք նրանում» (Մորոնի 10.32):

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մորոնին գրեց այս գիրքը, որը ներառում է իր 

խոսքերը, Իր աշակերտներին ուղղված Հիսուս 

Քրիստոսի խոսքերը (տես Մորոնի 2), և իր հոր՝ 

Մորմոնի խոսքերը (տես Մորոնի 7–9): Մինչև 

Նեփիացիների կործանումը, Մորոնին նրանց 

մեջ ծառայում էր որպես զորաբանակի և 

Եկեղեցու ղեկավար (տես Մորմոն 6.12; Մորոնի 

8.1): Մորմոնի Գրքի մյուս հիմնական գրողների և 

կազմողների պես Մորոնին Փրկչի վկան էր: Նա 

վկայեց. «Ես տեսել եմ Հիսուսին, և . . . նա խոսել 

է ինձ հետ՝ երես առ երես» (Եթեր 12.39): Մորոնին 

հավատարիմ էր իր վկայությանը և ընդգծել է իր 

պատրաստակամությունը՝ մեռնել, քան ուրանալ 

Քրիստոսին (տես Մորոնի 1.1–3):

1823 թվականին՝ Մորմոնի Գրքի հիշատակարանը 

կազմելուց 1400 տարի անց, Մորոնին հայտնվեց 

Ջոզեֆ Սմիթին, որպես հարություն առած էակ և 

նրան տեղեկացրեց, որ այդ հիշատակարանը 

պահվում է Ջոզեֆ Սմիթի տան մոտ գտնվող 

բլուրում: Այդ ժամանակ և հաջորդող 

տարիների ընթացքում Մորոնին նաև Ջոզեֆ 

Սմիթին հրահանգնեց «այն մասին, թե ինչ էր 

պատրաստվում անել Տերը, և թե ինչպես ու ինչ 

ձևով էր նրա թագավորությունը կառավարվելու 

վերջին օրերին» (Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.54):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանաբար, Մորոնին գրել և ավարտին է 

հասցրել այս գիրքը մ.թ. 401 և մ.թ. 421 թվականների 

միջև (տես Մորմոն 8.4–6; Մորոնի 10.1), երբ նա 

թափառում էր իր կյանքի համար անվտանգ վայր 

փնտրելով (տես Մորմոն 1.1–3):

ՄԱՍ 31. ՕՐ 2

Մորոնի 1–5
Նախաբան

Եթերի թիթեղների կրճատումը ավարտելուց հետո 
Մորոնին բացատրել է, որ նա «չէր կարծում, որ 
կգրեր ավելին» (Մորոնի 1.1): Սակայն, նա պահ-
պանվել էր «գրելու մի քանի բան ևս, որպեսզի 
գուցե դրանք արժեքավոր լինեն» նրանց համար 
վերջին օրերում (Մորոնի 1.4): Մորոնի 1–5-ը հաս-
տատում է Մորոնիի հավատարմությունը Հիսուս 
Քրիստոսին: Դա նաև հակիրճ ներկայացնում է 
հրահանգները ավետարանի կարևոր արարո-
ղությունների համար՝ ներառելով հաղորդության 
սպասավորումը:

Մորոնի 1
Մորոնին թափառում է իր կյանքի համար ապահով 
վայր փնտրելով և շարունակում է գրել
Յոթանասունի պատվավոր անդամ Երեց Դեյվիդ 
Ի. Սորենսենը պատմել է մի երիտասարդ աղջկա 
մասին, ով իր համոզմունքները պաշտպանելու 
քաջություն դրսևորեց.

«Թոռնիկս՝ Ջենիֆերը մի օր հրավիրվեց իր դպրոցա-
կան ընկերների հետ ճաշի և կինոդիտման: Բոլոր 
աղջիկները համաձայնեցին գնալ ֆիլմ դիտելու, 
Ջենիֆերն էլ ցանկություն հայտնեց գնալու: Սակայն 
այն աղջիկը, ով գնաց խմբի համար ֆիլմի տոմսերը 
գնելու, վերադարձավ չնախատեսված մեկ այլ ֆիլմի 
տոմսերով: Նա ասաց. «Հրաշալի ֆիլմ է, բացի այդ 
16 տարեկանից բարձր տարիքի համար է»: 

Ջենիֆերն անակնկալի գալով չհավատաց, որ 
իրավիճակն այդքան կտրուկ կարող էր փոխվել: 
Բայց բարեբախտաբար նախքան այդ վիճակում 
կհայտնվեր նա փոխեց կինոդիտման գնալու իր 
միտքը: Նա կարողացավ հաստատուն մնալ և ասել 
իր ընկերներին. «Ես չեմ կարող գնալ նման ֆիլմ 
դիտելու: Ծնողներիս դա դուր չէր գա»: Որին աղ-
ջիկները պատասխանեցին. «Դե լավ, ծնողներդ եր-
բեք չեն իմանա»: Սակայն Ջենիֆերը շարունակեց. 
«Դե, իրականում կարևոր չէ ծնողներս կիմանան, 
թե ոչ: Ես պարզապես նման ֆիլմեր չեմ դիտում»: 

Ընկերները սրտնեղեցին և փորձեցին նրան 
համոզել: Նրանք ասացին, որ նա «փչացնում էր 
ամեն բան»: Երբ նա տեղի չտվեց, նրանք տոմսն 
ու մանրը շպրտեցին նրա երեսին և գնացին ֆիլմը 
դիտելու: Ցավալի էր այդ երեկո միայնակ մնալ 
և մերժվել ընկերների կողմից: Բայց դա կարևոր 
պահ էր Ջենիֆերի և մեր ընտանիքի համար: Նա 
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ձեռք բերեց վստահություն, արժանապատվություն 
և հոգևոր ուժ» (“You Can’t Pet a Rattlesnake,” Ensign, 
May 2001, 42):

Կարդացեք Մորոնի 1.1–3, և գտեք, թե ինչպես Մո-
րոնին միայնակ կանգնեց իր հավատքի համար: 
Մորոնին և Երեց Սորենսենի թոռնիկը երկուսն 
էլ ծառայում են օրինակ, թե ինչպես կարող են 
անհատները պաշտպանել այն, ինչը համարում 
են ճշմարիտ: Դուք նույնպես կարող եք ամեն 
օր կատարել թվացյալ փոքր որոշումներ, որոնք 
կդրսևորեն ձեր հավատքը, հնազանդությունը և 
Քրիստոսին հետևելու ցանկությունը: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն պահի մասին, երբ ընտրել եք 

պաշտպանել ձեր համոզմունքները կամ հնազանդորեն 
դրսևորել ձեր հավատքը:

Մտածեք, թե ինչպես կարող եք ավելի լավ պաշտ-
պանել ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս: Կար-
դացեք Մորոնի 1.4-ը բացահայտելու համար, թե 
ինչու Մորոնին որոշեց գրել մի քանի բան ևս: Մենք 
ի՞նչ կարող ենք սովորել Մորոնիի օրինակից և 
շարժառիթից ավելին գրելու նրանց հետնորդներին, 
ովքեր փնտրում էին զրկել նրան կյանքից: Դուք ի՞նչ 
կգրեիք ձեր իսկ հետնորդներին, որը օրհնություն 
կլիներ նրանց համար: Ուսումնասիրելով Մորոնի 
2–5-ը խորհեք, թե ինչ առումով են Մորոնիի գրվածք-
ներն «արժեքավոր» ձեզ համար (Մորոնի 1.4):

Մորոն 2
Մորոնին գրում է հրահանգներ Սուրբ Հոգու պարգևները 
շնորհելու վերաբերյալ 
Մտածեք որպես Եկեղեցու անդամ հաստատվելու 
և ձեռնադրությամբ Սուրբ Հոգու պարգևը ստա-
նալու ձեր փորձառնության մասին: Դուք ինչ եք 
հիշում այդ արարողությունից: Կարդացեք Մորոնի 
2.1–3, և խորհեք, թե ինչպես է Սուրբ Հոգու պարգևն 
օրհնություն եղել ձեր կյանքում:

Այս հատվածներում ուսուցանվող ավետարանական 
սկզբունքը հետևյալն է. Պատշաճ քահանայական 
իշխանություն կրող արժանի անդամները 
կարող են ձեռնադրման միջոցով Սուրբ Հոգու 
պարգևը շնորհել մկրտված անդամներին:

Մորոնի 3
Մորոնին գրի է առնում հրահանգները անհատներին 
քահանայության պաշտոններին կարգելու համար 
Դուք երբևէ տեսե՞լ եք ինչ-որ մեկի քահանայու-
թյան իշխանության գծի գրառումը: Այդ գրառումը 
ցույց է տալիս, թե ով է այդ մարդուն կարգել 
որպես քահանա և ով է իր հերթին կարգել այդ 

մարդուն և այդպես շարունակ մինչև Հիսուս 
Քրիստոս: Միգուցե դուք ունեք ձեր քահանյության 
իշխանության գծի գրանցումը կամ տեսել եք ձեր 
եղբորինը կամ հորինը: Խորհեք իշխանության 
գիծը ուղիղ մինչև Հիսուս Քրիստոս հասնելու 
հնարավորության կարևորության մասին, երբ կար-
դում եք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ հայտարարությունը. 

«Աստվածային իշխանությամբ գործելը 
պահանջում է ավելին, քան պարզա-
պես հասարակական համաձայնա-
գիրն է: Այն չի կարող առաջանալ 
կրոնական ուսուցմամբ կամ մի խումբ 
մարդկանց լիազորությամբ: Ոչ, Աստծո 

լիազորված աշխատանքում պետք է լինի ավելի 
մեծ զորություն, քան այն, ինչ մարդիկ արդեն 
ունեն համայնքներում, փողոցներում կամ ճեմա-
րաններում՝ մի փաստ, որը բազմաթիվ ազնիվ 
կրոնասեր հետազոտողներ իմացել և բացահայտ 
խոստովանել են սերունդներ շարունակ՝ հանգեց-
նելով Վերականգման: . . .

. . .Մենք Հիսուս Քրիստոսի վերականգված 
Եկեղեցում կարող ենք հետևել իշխանության 
քահանայության գծին, որը գործադրվում է ծխի 
նորագույն սարկավագի կողմից մինչև եպիսկո-
պոսը, որը նախագահում է նրան և մարգարեն, 
որը նախագահում է մեզ բոլորիս: Այդ գիծը չընդ-
հատվող շղթայով ետ է գնում մինչև սպասավորող 
հրեշտակներ, ովքեր եկել էին անձամբ Աստծո 
Որդու կողմից՝ կրելով այս անզուգական պարգևը 
երկնքից» (“Our Most Distinguishing Feature,” Ensign 
or Liahona, May 2005, 44):

Ամեն ոք, ով ստանում է Ահարոնյան կամ Մել-
քիսեդեկյան քահանայություն, կարգվում է նաև 
քահանության պաշտոնի, որն իր մեջ ներառում 
է որոշակի պարտականություններ: Կարդացեք 
Մորոնի 3.1–4, և գտեք, թե ինչպես են անհատները 
կարգվում քահանայության պաշտոնի, ներառյալ 
քահանայի կամ ուսուցչի պաշտոնը:

Կարող եք հետևյալ ճշմարտությունները գրել ձեր 
սուրբ գրություններում՝ այս հատվածների կողքին. 
Անհատները կարգվում են քահանայության 
պաշտոնի համապատասխան իշխանություն 
ունեցողների կողմից ձեռնադրմամբ:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր անհատի համար քահա-
նայության պաշտոնին կարգվել արդեն իսկ քահանայություն 
կրողի կողմից:

 բ. Ինչպե՞ս է քահանայության իշխանություն ունենալը Եկե-
ղեցում կամ ընտանիքում արժեքավոր ձեզ համար: 
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Մորոնի 4–5
Մորոնին բացատրում է՝ ինչպես պետք է սպասավորել 
հաղորդությունը

 3. Մտածեք հաղորդության խորհրդանիշների մասին 
և հաղորդությունը ճաշակելու ձեր փորձառության 

մասին: Այնուհետև կատարեք հետևյալը սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

 ա. Լավագույնս հիշելով գրի առեք հաղորդության աղոթքնե-
րից մեկը՝ հացի կամ ջրի համար:

 բ. Վերանայելով այդ սուրբ աղոթքները (տես Մորոնի 4.3; 
5.2) և ստուգելով, թե դուք ինչ եք գրել այս առաջադրանքի 
առաջին մասում, գրեք հաղորդության աղոթքներից մեկի այն 
մասի մասին, որն առանձնանում է ձեզ համար և բացատ-
րեք, թե ինչու է աղոթքի այդ մասն իմաստալից ձեզ համար: 

Մորոնին իր հիշատակարանում ընդգրկել է 
աղոթքներ հաղորդության սպասավորման հա-
մար, որովհետև նա զգում էր, որ դրանք կարող էին 
«արժեքավոր լինել» մարդկանց համար «ինչ որ մի 
օր՝ ապագայում» (Մորոնի 1.4): Կարդացեք Մորոնի 
4.1–3 և 5.1–2, և գտեք այն արտահայտությունները, 
որոնք բացատրում են, թե ինչն են ներկայացնում 
հաղորդության հացը և ջուրը: Կարդալիս օգ-
տակար կլինի հիշել, որ այժմ Եկեղեցին, Ջոզեֆ 
Սմիթին տրված վկայության արդյունքում, գինու 
փոխարեն հաղորդության ժամանակ օգտագոր-
ծում է ջուր (տես ՎևՈւ 27.2):

Ամփոփեք հաղորդության նպատակը լրացնելով 
այս արտահայտությունը. Հաղորդության խորհր-
դանիշներն օգնում են մեզ հիշել   
 .

Մտածեք, թե ինչու է Փրկչի մարմինը և արյունը 
կարևոր մեզ համար:

Փրկչի կրած ֆիզիկական տառապանքը, մահը 
և Հարությունը և Նրա կեղեքող հոգևոր տառա-
պանքը, որը դրսևորվեց Նրա արյան հեղումով, 
հնարավոր դարձրեց մեղքերի թողությունը բոլոր 
նրանց, ովքեր հավատք են գործադրում առ Նա 

և աղոթում են: Հաղորդության խորհրդանիշ-
ներն օգնում են մեզ հիշել Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությունը:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք այս հարցերից որևէ մեկին 

կամ երկուսին.

 ա. Հաղորդության ժամանակ Փրկչի Քավության մասին անկեղ-
ծորեն խորհելն ինչպե՞ս է ձեզ օգնել կամ հոգեպես ամրացրել: 

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել հաղորդության ժամանակ Փրկչի Քա-
վությունը հիշելու վրա ավելի լավ կենտրոնանալու համար: 

Օգնելու համար հասկանալ, թե ինչ եք խոստանում 
կատարել հաղորդությունը ճաշակելիս, վերանա-
յեք Մորոնի 4.3 և լրացրեք հետևյալ աղյուսակը.

Ինչ եմ ուխտում 
կատարել

Իմ կարծիքով, 
ինչ է 
նշանակում 
պահել ուխտի 
այս մասը 

Ինչ կարող եմ 
անել ուխտի 
այս մասն 
ավելի լավ 
պահելու 
համար

1.

2.

3.

Մենք նաև Մորոնի 4.3-ից սովորում ենք, որ 
հավատարմորեն պահելով հաղորդության մեր 
ուխտը՝ մենք միշտ կարող ենք Տիրոջ Հոգին մեզ 
հետ ունենալ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյ-
վիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ խոսքերն ընթերցելիս 
մտածեք, ինչպես եք զգացել Սուրբ Հոգու պար-
գևը իր նշած եղանակներով. «Մեր մահկանացու 
ճամփորդության ընթացքում Տիրոջ Հոգին կարող է 
լինել մեր ուղեկիցը և կօրհնի մեզ՝ առաջնորդելով, 
հրահանգելով և հոգևոր պաշտպանություն ապա-
հովելով» (“That We May Always Have His Spirit to Be 
with Us,” Ensign or Liahona, May 2006, 31):
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Խորհեք Փրկչի Քավության մասին, երբ ընդունում 
եք հաղորդությունը Կիրակի օրը: Փորձեք պահել 
աղյուսակում ներկայացված ուխտի մասերը, որ-
պեսզի Տիրոջ Հոգին միշտ լինի ձեզ հետ:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության 

տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 1–5 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 31. ՕՐ 3

Մորոնի 6
Նախաբան

Մորոնին մոտեցավ թիթեղների վրա իր գրառում-
ների ավարտին բացատրելով մարդու մի քանի 
հատկանիշներ, որոնք անհրաժեշտ են մկրտու-
թյանը նախապատրաստվելու համար: Այնուհետև 
նա ընդգծեց այն պարտականությունները, որոնք 
ունեն Եկեղեցու անդամները մյուս անդամների մա-
սին հոգ տանելու համար: Մորոնին նաև բացատ-
րում է Եկեղեցու ժողովների նպատակը և ընդգծում 
է Սուրբ Հոգու ազդեցության ներքո Եկեղեցու 
ժողովների անցկացման անհրաժեշտությունը: 

Մորոնի 6.1–3
Մորոնին սահմանում է մկրտության պահանջները
Պատկերացրեք դուք ունեք յոթ տարեկան քույր 
կամ եղբայր, ում ութ տարեկանը կլրանա մի քանի 
ամսից: Ձեր ծնողները խնդրել են ձեզ՝ ընտանեկան 
երեկոյի ժամանակ մկրտությանը նախապատ-
րաստվելու վերաբերյալ դաս մատուցել:

 1. Եթե այդ դասն այժմ մատուցելու լինեիք, ինչ կու-
սուցանեիք, որպեսզի օգնեիք ձեր եղբորը կամ քրոջը 

մկրտվելուն նախապատրաստվելիս: Ձեր մտքերը գրեք սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Հաղորդության աղոթքներն իր հիշատակարանում 
ընդգրկելուց հետո (տես Մորոնի 4–5), Մորոնին 
ավելացրեց մկրտության արարողությանը վերա-
բերող հրահանգ: Քննեք Մորոնի 6.1–3 և գտեք 
մկրտության պահանջները: Կարող եք սուրբ գրու-
թյուններում նշել ձեր առանձնացրած պահանջները:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում, որ նրանք, 
ովքեր ուզում էին մկրտվել, պետք է առաջ բերեին 
«վայել պտուղ, որ նրանք դրան արժանի էին» (Մո-
րոնի 6.1):   
  
 

Խորհեք, թե ինչ է նշանակում մինչև մկրտվելը 
ունենալ «կոտրված սիրտ և ապաշխարող հոգի» 
(Մորոնի 6.2): Ինչպես գրված է Մորոնի 6.1–3-ում, 
Մորոնին բացատրել է, որ մկրտության միջոցով 
մենք ուխտ ենք կապում վերցնել մեզ վրա 
Հիսուս Քրիստոսի անունը և ծառայել Նրան 
մինչև վերջ: Դուք ի՞նչ եք անում Հիսուս Քրիս-
տոսին ծառայելու ձեր հաստատակամությունը 
պահպանելու և ամրացնելու համար: 

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում նկարագրեք որոշ ուղիներ, որ դուք փորձել 

եք ձեր մկրտությունից ի վեր Հիսուս Քրիստոսին ծառայելու ձեր 
հաստատակամությունը պահպանելու և ամրացնելու համար: 

Մորոնի 6.4
Մորոնին բացատրում է ինչպես հոգ տանել և հոգևոր 
սնուցում ապահովել Եկեղեցու անդամների համար
Ներկայացնելով պահանջները, որոնք նախքան 
մկրտվելն անհատները պետք է բավարարեին, 
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Մորոնին բացատրեց, թե ինչպես էին նոր 
մկրտվածները հավատարիմ մնում իրենց ուխտե-
րին: Կարդացեք Մորոնի 6.4, և գտեք, թե օգնելու 
նպատակով ինչ էր արվում, որպեսզի նորադարձ-
ները մնային հավատարիմ:

Ամփոփեք, թե ինչ սովորեցիք Մորոնի 6.4-ից Եկե-
ղեցու մյուս անդամների հանդեպ ձեր պարտակա-
նությունների մասին:   
  
 

Ի՞նչ օրհնություններ է Մորոնի 6.4-ը ցույց տալիս, 
որ կգան Աստծո խոսքով սնուցվելու արդյունքում: 

Մի կարևոր ճշմարտություն, որը ուսուցանվում է 
Մորոնի 6.4-ում այն է, որ մենք Եկեղեցու մյուս 
անդամներին հիշելու և հոգեպես սնուցելու 
պարտականություն ունենք:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդը վկայել է մմիմյանց Աստծո խոսքով 
սնուցելու կարևորության մասին. «Մարդկանց 
մեծամասնությունը եկեղեցի չի գալիս ուղղակի մի 
քանի նոր ավետարանական փաստերի կամ հին 
ընկերներին տեսնելու համար, չնայած այդ ամենը 
կարևոր է: Նրանք գալիս են հոգևոր փորձառնւ-
թյուն փնտրելով: Նրանք խաղաղություն են ուզում: 
Նրանք ուզում են, որ իրենց հավատքն ամրանա և 
իրենց հույսը նորոգվի: Նրանք, կարճ ասած, ուզում 
են սնուցվել Աստծո բարի խոսքով, ամրանալ 
երկնքի զորությամբ: Մեզանից յուրաքանչյուրը, ով 
կանչված է խոսելու, ուսուցանելու կամ ղեկավարե-
լու, պարտավորվածություն ունի օգնելու տրամադ-
րել դա մեր կարողության լավագույն չափով» (“A 
Teacher Come from God,” Ensign, May 1998, 26):

Դուք երբևէ մտածե՞լ եք մեծ թվով մարդկանց 
մասին, ովքեր աղոթել են ձեզ համար, դասեր են 
պատրաստել, խրախուսել են ձեզ և ձեր գործու-
նեությունը Եկեղեցում և օգնել են ձեզ հաղթահա-
րել դժվարությունները: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք երկու կամ երեք մարդկանց մասին, 

ովքեր ձեզ հիշել են իմաստալից ձևով կամ հոգեպես սնու-
ցել են ձեզ:

Մոտ ժամանակներս ընտանիքի անդամի կամ ըն-
կերոջ հետ քննարկեք, թե ինչպես եք դուք օրհնվել, 
որովհետև ինչ-որ մեկը հիշել է ձեզ կամ սնուցել 
Աստծո խոսքով: 

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի 
Բ. Այրինգը պատմել է մի պատմություն իրենց 
ծխից մի սարկավագի մասին, ով հասկացել էր իր 
քվորումի մյուս անդամների հանդեպ իր պարտա-
կանությունների կատարման անհրաժեշտությունը. 

«Նրա քվորումից մեկն ապրում էր իմ 
տան մոտ: Այդ հարևան տղան երբեք 
չէր հաճախում քվորումի ժողովներին և 
ոչինչ չէր արել քվորումի անդամների 
հետ: Նրա խորթ հայրն անդամ չէր, 
իսկ մայրը եկեղեցի չէր հաճախում:

Նրա սարկավագների քվորումի նախագա-
հությունը հանդիպեցին Կիրակի առավոտյան 
խորհրդի ժամանակ: . . . Նրանց նախագահական 
հանդիպման ժամանակ այդ 13-ամյա հովիվները 
հիշեցին այդ տղայի մասին, ով երբեք չէր հաճա-
խել: Նրանք խոսեցին այն մասին, թե որքան շատ 
կարիք ուներ նա այն ամենի, ինչ իրենք ստացել 
էին: Նախագահն իր խորհրդականին հանձնարա-
րեց, որ գնա այդ մոլորված գառնուկի ետևից:

Ես ճանաչում էի այդ խորհրդականին, և գիտեի, որ 
նա ամաչկոտ էր, և ես գիտեի նաև որքան բարդ 
առաջադրանք էր տրվել նրան, այնպես որ իմ 
դիմացի պատուհանից ես հիացմունքով հետևում 
էի, երբ խորհրդականը հազիվ քայլելով գնում էր 
իմ տան մոտով, բարձրանալով դեպի այն տղայի 
տունը, ով երբեք եկեղեցի չէր հաճախել: Այդ հովվի 
ձեռքերն իր գրպանում էին: Նա դանդաղ քայլում 
էր այնպես, ինչպես դուք կքայլեիք, եթե վստահ 
չլինեիք, որ ուզում եք գնալ այնտեղ, ուր գնում եք: 
Մոտավորապես 20 րոպե անց նա կորած սարկա-
վագի հետ իջնում էր փողոցով ներքև: Այդ տեսա-
րանը կրկնվեց մի քանի Կիրակի ևս: Այնուհետև 
այդ տղան, որ կորած էր և գտնվեց, տեղափոխվեց: 

. . . Տարիներ անց ես ցցի համաժողովին էի մաս-
նակցում, մեկ մայրցամաք հեռու այն սենյակից, 
որտեղ այդ նախագահությունը հավաքվել էր 
խորհրդի: Մի սպիտակահեր տղամարդ մոտեցավ 
ինձ և հանգիստ ասաց. «Տարիներ առաջ թոռնիկս 
ձեր ծխում է ապրել»: Մեղմորեն նա պատմեց ինձ 
այդ տղայի կյանքը: Եվ ապա հարցրեց, արդյոք 
կարող եմ գտնել այն սարկավագին, ով դանդաղ 
քայլել էր այդ փողոցն ի վեր: Եվ նա խնդրեց շնոր-
հակալություն հայտնել նրան և ասել, որ իր թոռ-
նիկը, որն արդեն մեծացել է, դեռ հիշում է նրան» 
(“Watch with Me,” Ensign, May 2001, 38–39):

Մտածեք որոշակի մարդկանց մասին, ում Տերը 
կցանկանար, որ դուք «հիշեիք» կամ «սնուցեիք»: 
Ծրագրեք մի ձև, որ դուք կարողանաք նրանց հոգե-
պես սնուցել: Գրեք նրանց անունը մի թղթի վրա և 
դրեք այնպիսի տեղում, որը կօգնի ձեզ հիշել նրանց:

Մորոնի 6.5–9
Մորոնին ներկայացնում է Եկեղեցու ժողովների 
նպատակը և նրանց անցկացման կարգը 
Պատկերացրեք դուք դեռահասի ծնող եք, ով 
վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ասել է, 
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որ չի ցանկանում եկեղեցի հաճախել, որովհետև 
դա անիմաստ և ձանձրալի է: Մտածեք, ինչ ոգևո-
րիչ խոսքեր կասեիք ձեր երեխային, որպեսզի նա 
հաճախեր եկեղեցի և հասկանար կանոնավոր 
հաճախելու ճիշտ պատճառները: 

Իր հիշատակարանում, Մորոնին ոգեշնչվեց նկա-
րագրելու, որ Եկեղեցու անդամները հանդիպեցին 
միասին իր օրերում: Ուսումնասիրեք Մորոնի 6.5–6, 
և գտեք, ինչպես կարող եք լրացնել հետևյալ հայ-
տարարությունը. Որպես Եկեղեցու անդամներ 
մենք պետք է հաճախ հանդիպենք միասին, 
որպեսզի   
  
 .

Տասներկու Առաքյալներից Երեց Դալլին Հ. Օուքսը 
կարդաց մի նամակից հատված, որտեղ իր ընկերը 
ներկայացնում էր, ինչպես էր փոխել եկեղեցի հա-
ճախելու հանդեպ իր վերաբերմունքը.

«Մի իմաստուն ընկեր ասաց.

«Տարիներ առաջ ես փոխեցի եկեղեցի 
հաճախելու հանդեպ իմ վերաբեր-
մունքը: Այլևս եկեղեցի գնում եմ ոչ թե 
իմ օգտի, այլ մյուսների մասին մտա-
ծելու համար: Ես առիթ եմ փնտրում 

միայնակ նստած մարդկանց բարևելու, այցելունե-
րին ողջունելու . . . կամավոր հանձնարարություն-
ներ կատարելու համար: . . .

Այսինքն, ամեն շաբաթ ես գնում եմ եկեղեցի ոչ թե 
պասսիվ, այլ ակտիվ լինելու, և մարդկանց կյան-
քին դրական լիցքեր հաղորդելու նպատակով: 
Հետևաբար, Եկեղեցու ժողովներին մասնակցելը 
դառնում է շատ ավելի հաճելի և նպատակային»: 

Այս ամենը լուսաբանում է հավերժական 
սկզբունքը, որ մենք ավելի երջանիկ և բավարար-
ված կզգանք մեզ, երբ գործենք և ծառայենք ոչ 
թե ստանալու, այլ տալու նպատակով» (“Unselfish 
Service,” Ensign or Liahona, May 2009, 96):

Կարող եք վերևում տրված մեջբերումը լրացնել 
հետևյալ գաղափարներով:

Որպես Եկեղեցու անդամներ, մենք պետք է 
հաճախ հանդիպենք, որպեսզի.

• Ծոմ պահենք և աղոթենք:

• Հոգևոր առումով զորացնենք միմյանց:

• Ճաշակենք հաղորդությունից՝ ի հիշատակ 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի:

Անդրադարձեք ձեր ունեցած այն փորձառություն-
ներին, որոնք ձեզ սովորեցրել են ձեր ծխի կամ 
ճյուղի անդամների հետ միասին աղոթելու կարևո-
րության մասին: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող է եկեղեցու հանդեպ ձեր վերաբերմունքը 
փոխվել, եթե հաճախում եք միմյանց հոգեպես ամրացնելու 
ցանկությամբ:

 բ. Ինչո՞ւ է արժեքավոր ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի հա-
ղորդությունը հաճախ ճաշակելը:

 գ. Ինչպե՞ս վերևում նշված նպատակների համար եկեղեցի 
գնալը կօգնի «պահել [ձեզ] ճշմարիտ ուղու վրա» (Մորոնի 6.4):

Կարդացեք Մորոնի 6.7–8, և գտեք, թե Մորոնիի 
օրերում Եկեղեցու անդամներն ինչին էին «խիստ 
հետևում» կամ այլ խոսքով, ինչին էին հատուկ 
ուշադրություն դարձնում: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է 
կարևոր, որ մեկս մյուսին սովորեցնենք, խրախու-
սենք խուսափել և ապաշխարել մեղքից: 

Մորոնին վկայել է, որ որքան հաճախ որ մենք 
ապաշխարենք և ներում փնտրենք անկեղծ միտու-
մով, մենք կներվենք: Կարող եք նշել այս ճշմար-
տությունը Մորոնի 6.8-ում:

Մորոնին եզրափակել է այս գլուխը ուսուցանե-
լով, թե ինչպես պետք է անցկացվեն Եկեղեցու 
ժողովները: Կարդացեք Մորոնի 6.9, և պարզեք, 
թե ովքեր պետք է անցկացնեն Եկեղեցում մեր 
ժողովները: Մտածեք այն պահերի մասին, երբ 
դուք հատկապես զգացել եք Սուրբ Հոգու ազդեցու-
թյունը Եկեղեցու ժողովի ժամանակ:

Իչպե՞ս կարող է վերաբերել ձեզ այն սկզբունքը, որ 
Եկեղեցու ժողովները պետք է անցկացվեն Սուրբ 
Հոգու զորությամբ: Եթե ձեզ խնդրում են խոսել կամ 
դաս վարել Եկեղեցու ժողովի ժամանակ, ինչպե՞ս 
դուք կկարողանաք վստահ լինել, որ այն ինչ 
ասում եք նպաստում է Սուրբ Հոգու ուղղորդմանը և 
ազդեցությանը ժողովի ընթացքում: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մի ծրագիր, թե դուք ինչ մոտեցում եք 

ցուցաբերելու Եկեղեցու ձեր առաջիկա կիրակնօրյա ժողովին: 
Կարող եք ներառել եղանակներ, թե ինչպես հրավիրեք Սուրբ 
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Հոգին ձեր երկրպագության մեջ և ինչպես կարող եք հիշել և 
սնուցել մյուսներին ձեր ներկայությամբ:

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 6 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 31. ՕՐ 4

Մորոնի 7.1–19
Նախաբան

Մորոնին գրեց տարիներ առաջ իր «սիրելի եղբայր-
ներին» հղած իր հոր՝ Մորմոնի քարոզը (Մորոնի 
7.2): Այս դասը ներկայացնում է Մորոնի 7-ում 
տրված Մորմոնի քարոզի առաջին մասը: Այն 
անդրադառնում է անկեղծ միտումով արդար գործեր 
կատարելու վերաբերյալ նրա ուսմունքներին և բա-
ցատրում է, թե ինչպես կարող ենք բարին տարբերել 
չարից: Հաջորդ դասին դուք կուսումնասիրեք Մո-
րոնի 7-ում տրված Մորմոնի քարոզի մնացած մասը: 

Մորոնի 7.1–10
Մորմոնը Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին ուսուցանում 
է գործերի և միտումի մասին
Դուք երբևէ հայտնաբերե՞լ եք, որ ինչ որ մի բան 
այնքան լավը չի ներքուստ, որքան երևում է ար-
տաքուստ: Մի օրինակ կարող է լինել ինչ-որ միրգ 
ինչպիսին է խնձորը, որը թթու է կամ շատ հասած: 
Թվարկեք ձեր մտածած մեկ կամ մի քանի այլ 
օրինակներ.   
  
 

Դիտարկեք, արտաքուստ լավ երևացող այդ 
օրինակները, որոնք սակայն իրականում լավը 
չեն, ինչպես կարող են համեմատվել մարդկանց 
արտաքին տեսքի և ներքին մղումների հետ: 
Մորոնին գրել է իր հոր Մորմոնի խոսքերը, որոնք 
վերաբերում են մեր սրտերի վիճակին, երբ մենք 
անում ենք արդար գործեր: Կարդացեք Մորոնի 
7.2–3-ը հասկանալու համար, թե ում էր Մորմոնը 
դա հասցեագրում:

Մորմոնը դիմում է իր եղբայրներին, որոնց հետ 
խոսում է որպես «Քրիստոսի խաղաղ հետևորդ-
ներ» (Մորոնի 7.3): Ուսումնասիրեք Մորոնի 7.4–5 
հայտնաբերելու համար, թե ինչպես Մորմոնը 
գիտեր, որ այդ Նեփիացիները Փրկչի իրական 
աշակերտներն էին: 

Կարծում եք, որ մարդը կարո՞ղ է պարզապես 
ձևացնել, որ նա արդարամիտ է: Ինչո՞ւ և ինչու ոչ:

Մորմոնը անդրադարձել է այս խնդրին Մորոնի 
7.6– ում: Այս հատվածը ուսումնասիրելիս դուք 
կուզենաք նշել «անկեղծ միտում» արտահայտու-
թյունը: Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դալին Հ. Օուքսի բացատրությունը կարող է օգնել 
ձեզ հասկանալ ինչ է նշանակում ունենալ անկեղծ 
միտում: Ընդգծեք բացատրության այն մասերը, 
որոնք առանձնանում են ձեզ համար: 

«Մենք պետք է ոչ միայն անենք այն, ինչ ճշմարիտ 
է: Մենք պետք է գործենք ճշմարիտ դրդապատ-
ճառներով: Ժամանակակից տերմինն է՝ բարի 
մղումներով: Սուրբ գրությունները հաճախ այդ 
համապատասխան մտածելակերպով մոտեցումը 
ներկայացնում են սրտի ողջ նվիրվածություն կամ 
անկեղծ միտում խոսքերով:

Սուրբ գրությունները հստակեցնում են, որ Աստ-
ված հասկանում է մեր մղումները և կդատի մեր 
գործերը համապատասխանաբար» (Pure in Heart 
[1988], 15):

Մորմոնը նկարագրում է արդյունքներն այն մար-
դու համար, ով ուզում է կատարել լավ գործեր 
առանց անկեղծ միտումի: Փնտրեք Մորոնի 7.7–10, 
և տեսեք ինչ է լինում, երբ մենք անում ենք արդար 
գործեր առանց անկեղծ միտումի: Այս հատված-
ներից մենք սովորում ենք, որ լավ գործերի 
համար օրհնված լինելու համար, մենք պետք 
է դրանք անենք սրտի անկեղծ միտումով: 
Անկեղծ միտումը ներառում է բարի գործեր անելը՝ 
ի սեր Աստծո և ուրիշների: 

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ 

տարբերություն եք դուք նկատել, երբ ճիշտ բան եք արել լավ 
մտադրությամբ ի տարբերություն նրա, որ լավ բան եք արել 
եսասիրությունից դրդված: 
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 2. Որպեսզի ձեզ օգնենք ավելի լավ հասկանալ այն 
սկզբունքը, որ լավ գործերի համար օրհնված լինելու 

համար մենք պետք է դրանք անենք սրտի անկեղծ միտումով, 
դիտարկեք հետևյալ սցենարը. Մի ընկեր, ով կարդում է Մոր-
մոնի Գիրքը ձեզանից օգնություն է խնդրում հասկանալու հա-
մար Մորոնի 7.9-ը և ասում է. «Ես կարդացել եմ, որ եթե 
աղոթում ես առանց անկեղծ միտումի, «դա նրան ոչ մի օգուտ 
չի տա, քանզի Աստված այդպիսի ոչ մեկին չի ընդունում»: Ես 
հաճախ զգում եմ, որ ես չեմ աղոթում անկեղծ միտումով: 
Պե՞տք է արդյոք ես թողնեմ աղոթելը»: Սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե դուք ինչպես 
կպատասխանեիք այդ հարցին և բացատրեք, թե ինչու դուք 
այդպես կպատասխանեիք:

Նախագահ Բրիգամ Յանգը տվել է այս օգտակար 
խորհուրդը, թե ինչպես կարող ենք ձեռք բերել ան-
կեղծ միտումով աղոթելու ցանկություն. «Կարևորն 
այն չի, թե դուք կամ ես զգում եմ, որ արժե աղոթել, 
երբ աղոթելու ժամանակը գալիս է, ապա աղոթեք: 
Եթե մենք աղոթելու ցանկություն չենք զգում, ապա 
պետք է աղոթենք այնքան մինչև ցանկություն 
կունենանք» (Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young [1997], 45):

Մտածեք, թե ինչպես կարող էր Նախագահ Յանգի 
խորհուրդը աղոթքից բացի վերաբերել նաև այլ 
պատվիրաններին: Հաճախակի ճիշտ բաներ անելը 
ցանկություն է առաջացնում հնազանդվելու այդ 
պատվիրանին ճիշտ պատճառներով: 

 3. Որպեսզի կիրառեք Մորմոնի ուսմունքները ան-
կեղծ միտումով բարի գործեր կատարելու կարևորու-

թյան մասին, ընտրեք հետևյալ պատվիրաններից մեկը. ծոմ, 
տասանորդ վճարել, ծառայել ուրիշներին, ուսումնասիրել 
սուրբ գրությունները, պատվել ծնողներին, մնալ բարոյապես 
մաքուր: (Բարոյապես մաքուր մնալը ներառում է համացանց 
կամ սոցիալական ցանցեր օգտագործելիս առաքինի մնալը: 
Դա նաև ներառում է զերծ մնալ այն ամենից, ինչը կարող է 
բերել սեռական մեղքի:) Այնուհետև սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ 
հարցերին.

 ա. Դուք ինչպե՞ս օրհնվեցիք, երբ ձգտեցիք անկեղծ միտու-
մով հնազանդվել այդ պատվիրանին:

 բ. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք ձեր հասակակիցներին, թե ինչ-
պես հնազանդվել այդ պատվիրանին անկեղծ միտումով:

Մորոնի 7.11–19
Մորմոնը ուսուցանում է՝ ինչպես տարբերել բարին չարից
Ինչպե՞ս կարող ենք ասել ինչ-որ բան չար է՝ 
առանց այն փորձելու: Մորմոնը մեզ խորհուրդ է 
տալիս, որը նման իրավիճակում կօգնի մեզ: 

 4. Կարդացեք Մորոնի 7.11–13, և փնտրեք ինչպես 
տարբերել բարին չարից: Կարող եք նշել ձեր համար 

առանձնացող արտահայտությունները: Ամփոփեք, թե ինչ սո-
վորեցիք այս հատվածներից ավարտելով հետևյալ 

արտահայտությունները սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-
թյան ձեր օրագրում. 

 ա. Այն ինչ Աստծուց է . . .

 բ. Այն ինչ գալիս է չարից . . .

Մորմոնը հաստատել է, որ Աստված մեզ շարու-
նակհրավիրում և հրապուրում է բարին կատարել: 
Նկատեք, որ ըստ Մորոնի 7.12-ի, չարը նույնպես 
հրավիրում և հրապուրում է մեզ: Մի քանի ձևեր 
մտածեք, որոնցով չարը ձեզ հրավիրում և հրապու-
րում է՝ ի մեղք:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը քննարկել է 
սատանայի շարժառիթները, որոնք 
փորձում են հրապուրել մեզ շարունակ 
անել այն, ինչ չար է. «Սատանան կամ 
Լյուցիֆերը կամ ստերի հայրը, ինչպես 

կկամենաք նրան անվանել, իրական է՝ չարի 
իրական մարմնացում: Նրա շարժառիթները, բոլոր 
դեպքերում, չարակամ են, և նա պրկվում է փրկագ-
նող լույսի՝ ճշմարտության մտքի անգամ հայտնվե-
լուց: Թիվ երկու՝ նա հավիտյանս դեմ է Աստծո 
սիրուն, Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը և խաղա-
ղության և փրկության աշխատանքին: Նա պայքա-
րում է դրանց դեմ՝ երբ և որտեղ որ կարող է: Նա 
գիտի, որ ի վերջո նա պիտի պարտվի և դուրս 
գցվի, սակայն նա մտադիր է իր հետ վերցնել 
որքան կարող է շատերի» (“We Are All Enlisted,” 
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2011, 44):

 5. Բարին չարից տարբերելու Մորմոնի ուսմունքները 
կիրառելուն ձեզ օգնելու համար, սուրբ գրությունների 

ուսումնասիրության ձեր օրագրում թվարկեք ձեր սիրելի հե-
ռուստաշոուները, երգերը, երաժշտական խմբերը, Համա-
ցանցի կայքերը, ծրագրերը, տեսախաղերը կամ անձնական 
ունեցվածքը: (Դուք կուզենաք ձևափոխել այս ցուցակը ըստ 
ձեր հետաքրքրությունների:) Դասի ընթացքում դուք կանդրա-
դառնաք ձեր օրագրի այս նշումներին: 

Կարդացեք Մորոնի 7.15–17, և գտեք ճշմարտու-
թյունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ որևէ 
բան գալիս է Աստծուց, թե չարից:

Քրիստոսի հոգին նաև կոչվում է Քրիստոսի Լույս 
(տես Մորոնի 7.18): Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը՝ 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահը, 
տվել է հետևյալ բացատրությունը, որը կարող է 
օգնել ձեզ ավելի լավ հասկանալ Քրիստոսի Լույսը.

«Սուրբ Հոգին և Քրիստոսի Լույսը 
տարբեր են միմյանցից: Չնայած դրանք 
սուրբ գրություններում նկարագրված 
են նույն բառերով, դրանք երկու տար-
բեր և զատ էություններ են: . . .

Որքան շատ ենք մենք իմանում Քրիստոսի Լույսի 
մասին, այդքան շատ ենք հասկանում կյանքի 
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մասին և այդքան շատ խորը սեր ենք ունենում 
մարդկության հանդեպ:

Անկախ նրանից, թե այդ ներքին լույսը, ճշտի և 
սխալի մասին այդ գիտելիքը կոչվում է Քրիստոսի 
Լույս, բարոյական զգացում, թե խիղճ, այն կարող 
է մեզ ուղղորդել չափավորելու մեր արարքները,- 
եթե չզսպենք կամ լռեցնենք այն: . . .

Ամեն ազգի, դավանանքի կամ մաշկի գույնի յու-
րաքանչյուր տղամարդ, կին կամ երեխա, անկախ 
իրենց ապրելու վայրից, իրենց համոզմունքնե-
րից կամ զբաղմունքից, իրենց ներսում ունեն 
Քրիստոսի անմար Լույսը: Այս առումով, բոլոր 
տղամարդիկ հավասարապես են ստեղծվել: Յու-
րաքանչյուրի մեջ Քրիստոսի Լույսը վկայություն է, 
որ Աստված անաչառ է անձերի հանդեպ» (“The 
Light of Christ,” Ensign, Apr. 2005, 8–10):

Եկեղեցու մկրտված անդամները ևս ունեն Սուրբ 
Հոգու պարգևը, որն օգնում է նրանց տարբերել 
բարին չարից: Նախագահ Փաքերն ուսուցանել է. 
«Սուրբ Հոգին կարող է աշխատել Քրիստոսի Լույսի 
միջոցով» (“Light of Christ,” 10):

Փնտրեք Մորոնի 7.18–19 գտնելու համար Մորմոնի 
խորհուրդը, թե ինչպես կարող ենք արձագանքել 
մեր մեջ գտնվող Քրիստոսի Լույսին: Կարող եք 
նշել այդ հատվածներում գտնվող այն բառերը կամ 
արտահայտությունները, որոնք ցույց են տալիս, 
որ երբ մենք ջանասիրաբար փնտրում ենք 
հետևել Քրիստոսի Լույսին, մենք կարող ենք 
տարբերել բարին չարից:

Վերադարձեք առաջադրանք 5-ում սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում 
պատրաստած ցուցակին: Ուշադիր մտածեք ձեր 
ցուցակի կետերի մասին և «ջանասիրաբար քննեք 
Քրիստոսի լույսով» ( Մորոնի 7.19) պարզելու հա-
մար արդյոք այդ կետերը գալիս են Աստծուց: Օգ-
տակար կլինի մտածել հետևյալ հարցերի մասին. 

• Որքանո՞վ են այս բաները դրդում ձեզ՝ կատա-
րել բարի գործեր, հավատալ Քրիստոսին, սիրել 
Աստծուն և ծառայել Նրան: 

• Սրանցից որևէ մեկը համոզո՞ւմ է ձեզ «գործել 
չարիք, . . . չհավատալ Քրիստոսին, . . . ուրանալ 
Նրան, [կամ] չծառայել Աստծուն» ( Մորոնի 7.17):

• Դուք զգո՞ւմ եք, որ ձեր կյանքից պետք է 
հեռացնեք այս կետերից որևէ մեկը: Եթե այո, 
ապա ինչպե՞ս դուք դա կանեք: 

Մորմոնը առաջարկել է խոստում, որ երբ դուք 
ընտրեք վերացնել ձեր կյանքից այն, ինչը բարի չէ, 
և ձգտեք «որդեգրել այն ամենը, ինչ բարի է», դուք 
կդառնաք «Քրիստոսի զավակ» ( Մորոնի 7.19):

 6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 7.1–19 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 32. ՕՐ 1

Մորոնի 7.20–48
Նախաբան

Ինչպես գրված է Մորոնի 7.20–48-ում, Մորմոնը 
շարունակեց իր քարոզը ժողովարանում ուսուցա-
նելով իր ունկնդիրներին, թե ինչպես «որդեգրել 
այն ամենը, ինչ բարի է» (Մորոնի 7.20–21, 25): Նա 
բացատրեց հավատքի, հույսի և գթության կարևո-
րությունը: Նա եզրափակեց իր քարոզը աղեր-
սելով, որ իր ունկնդիրներն աղոթեն Հորը իրենց 
սրտի ողջ կորովով գթության պարգևի համար, 
որը Մորմոնը սահմանել է, որպես «Քրիստոսի 
մաքուր սեր» (Մորմոն 7.47):

Մորոնի 7.20–39
Մորմոնն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի հավատքի 
մասին
Վերանայեք Մորոնի 7.12–13, և խորհեք, թե դուք 
նախորդ դասի ընթացքում ինչ սովորեցիք բարին 
չարից տարբերելու մասին: Նախատեսված դաշ-
տում թվեք բարի բաների օրինակները (որոնք 
գալիս են Աստծուց և համոզում են մեզ հավատալ 
Քրիստոսին) և չար բաները (որոնք համոզում են 
մեզ չհավատալ Աստծուն և չծառայել Քրիստոսին):

Բարի բաներ Չար բաներ

Նկատեք, որ Մորմոնը մեզ խրախուսել է՝ «որդեգրել 
այն ամենը, ինչ բարի է» (Մորոնի 7.19): Խորհեք, թե 
ինչ է նշանակում որդեգրել այն ամենը, ինչ բարի է:
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Մորմոնը իր ունկնդիրներին տալիս է կարևոր 
հարց, որին ինքը հետո պատասխանում է: Կար-
դացեք Մորոնի 7.20-ը և գտեք հարցը, որը Մորմոնը 
պատրաստվում էր պատասխանել: Այնուհետև 
փնտրեք Մորոնի 7.21–26-ը՝ այդ հարցի պատաս-
խանը գտնելու համար:

Նայելով Մորոնի 7.21, 25, նշեք այն բառերը կամ 
արտահայտությունները, որոնք սովորեցնում են 
այս սկզբունքը. Գործադրելով հավատք առ 
Հիսուս Քրիստոս, մենք կարող ենք որդեգրել 
այն ամենը, ինչ բարի է:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ըստ Մորոնի 7.22–26-ի՝ ի՞նչ ուղիներով է Երկնային Հայրն 
ուզում օգնել մեզ կառուցել հավատք առ Հիսուս Քրիստոսը:

 բ. Ե՞րբ է ձեր հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս օգնել ձեզ որ-
դեգրել այն ամենը, ինչ բարի է կամ օգնել ձեզ վանել չարը:

Մորմոնը շարունակել է նկարագրել բարի բաները, 
որոնք գալիս են նրանց, ովքեր հավատք են գոր-
ծադրում առ Հիսուս Քրիստոս: Կարդացեք Մորոնի 
7.32–34, և այս հատվածներից յուրաքանչյուրում 
նշեք առնվազն մեկ օրհնություն, որն առ Հիսուս 
Քրիստոս հավատք ունենալու արդյունք է: 

 2. Մտածեք և աղոթեք մի բանի մասին, որով դուք 
կգործադրեք ավելի մեծ հավատք առ Հիսուս Քրիս-

տոս: Երբ արդեն ունեք նպատակ ձեր մտքում, ապա գրեք 
այն սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում: 
Այդ նպատակը կարող է լինել մի ինչ-որ յուրահատուկ բան, 
որը կօգնի ձեզ հետևել մարգարեների խոսքերին (տես Մո-
րոնի 7.23), աղոթել ավելի մեծ հավատքով (տես Մորոնի 
7.26), կամ ապաշխարել մի մեղքից (տես Մորոնի 7.34): Գրե-
լով ձեր նպատակը, ընդգրկեք որոշակի մանրամասներ, թե 
ինչպես եք դուք պատրաստվում այն իրականացնել: Նաև 
գրեք, թե ինչպես է այդ նպատակը բարին բերելու ձեր կյանք:

Մորոնի 7.40–43
Մորմոնն ուսուցանում է հույսի մասին
Քարոզում, որ գրված է Մորոնի 7-ում, Մորմոնն 
առանձնացնում է հավերժական կյանքի համար 
անհրաժեշտ երեք աստվածային սկզբունքներ: 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. 
Ռասսել Բալլարդն ուսուցանել է, որ «այդ երեք 
սկզբունքները ձևավորում են այն հիմքը, որի վրա 
մենք կարող ենք կառուցել մեր կյանքի կառույցը»: 
Նա ասել է, որ այդ երեք սկզբունքները «միասին 
մեզ համար ապահովում են եռոտանի աթոռի 
ոտքերի պես ամուր հենարան» (“The Joy of Hope 
Fulfilled,” Ensign, Nov. 1992, 33):

Հետևյալ նյութը կօգնի ձեզ գտնել Մորմոնի 
առանձնացրած երեք սկզբունքները: Առաջին 
սկզբունքը դա հավատքն է, որը դուք հենց նոր 
ուսումնասիրեցիք Մորմոն 7.20–39-ում: Պիտակ 
փակցրեք վերևում տրված աթոռի ոտքերից մեկին՝ 
Հավատք առ Հիսուս Քրիստոս: Գտեք, թե ինչ է 
ներկայացնում երկրորդ ոտքը՝ կարդալով Մորոնի 
7.40: Գրեք այդ սկզբունքը աթոռի մյուս ոտքին:

Կարդացեք Մորոնի 7.41–42, և բացահայտեք, թե 
ինչ է մեզ ուսուցանել Մորմոնը, որի համար պետք 
է հույս ունենանք: (Մորոնի 7.41-ը սուրբ գրության 
սերտման հատված է:) Կարող եք աթոռի երկրորդ 
ոտքի պիտակի վրա ավելացնել «հավերժական 
կյանքի համար» արտահայտությունը, այնպես որ 
այն դառնա՝ «Հույս հավերժական կյանքի համար»: 

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր 
Ֆ. Ուխդորֆը խոսել է Մորմոնի նշած հույսի մասին.

«Հույսը Հոգու պարգև է: Հույսն է, որ 
Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ և Նրա 
Հարության զորությամբ, մենք կբար-
ձրանանք դեպի հավերժական կյանք և 
դա առ Փրկիչ հավատքի շնորհիվ: . . .

Հույսը ոչ թե գիտելիք է, այլ կենդանի 
վստահություն, որ Տերը կկատարի մեզ տված Իր 
խոստումը: Դա վստահությունն է, որ եթե այժմ 
ապրենք Աստծո օրենքներով և Նրա մարգա-
րեների խոսքերով, մենք կստանանք ցանկալի 
օրհնություններ ապագայում: Դա հավատալն է և 
ակնկալելը, որ մեր աղոթքները կպատասխանվեն: 
Այն դրսևորվում է վստահության, լավատեսության, 
խանդավառության և համբերատար հաստատա-
կամության միջոցով» («Հույսի անսահման զորու-
թյունը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 21–22):

Մի սկզբունք, որը մենք սովորում ենք Մորոնի 7.40–
42-ում այն է, որ. Եթե մենք ցուցաբերենք հա-
վատք առ Հիսուս Քրիստոս, ապա կունենանք 
հույս, Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով 
բարձրացվելու դեպի հավերժական կյանք:

Կարդացեք Մորոնի 7.43-ը և բացահայտեք այն 
հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են մարդուն 
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հավատք և հույս ունենալու համար, որի մասին 
խոսել է Մորմոնը: 

Լինել «հեզ և սրտով խոնարհ» նշանակում է լինել 
իրոք խոնարհ, մեղմ և հնազանդ Տիրոջ կամքին: 
Ինչո՞ւ եք կարծում, որ հեզությունը և սրտի խոնար-
հությունը անհրաժեշտ են առ Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությունը հավատք և հույս ունենալու համար: 

 3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ինչպես է ձեզ հույս տվել հա-

վատքն առ Հիսուս Քրիստոս և Նրա Քավությունը: 

Մորոնի 7.44–48
Մորմոնն ուսուցանում է գթության մասին
Նորից անդրադարձեք դասի սկզբի աթոռի սխե-
մային: Կարդացեք Մորոնի 7.44-ը և բացահայտեք 
Մորմոնի ուսուցանած երրորդ սկզբունքը: Աթոռի 
վերջին ոտքի վրա գրեք այդ վերջին սկզբունքը:

Ինչպես գրված է Մորոնի 7.44–48-ում, Մորմոնը 
տվել է գթության հզոր բացատրություն: Կարդացեք 
Մորոնի 7.45–47-ը և նշեք գթությունը նկարագրելու 
համար Մորմոնի օգտագործած բառերը և ար-
տահայտությունները: (Մորոնի 7.45, 47–48-ը սուրբ 
գրության սերտման հատված է:) Որպեսզի ավելի 
խորը հասկանաք, թե ինչ էր ուսուցանում Մորմոնը, 
կարող եք այս սահմանումներից մի քանիսը գրել 
ձեր սուրբ գրություններում. «երկայնամիտ» նշա-
նակում է համբերատար տոկալ, «չի նախանձում» 
նշանակում է չարակամ չէ, «փքված չէ» նշանակում 
է խոնարհ և հեզ է, «չի որոնում իրենը» նշանակում 
է առաջին տեղում դնել Աստծուն և մյուսներին, «չի 
գրգռվում հեշտորեն» նշանակում է անմիջապես չի 
բարկանում, և «հավատում է ամեն բանի» նշանա-
կում է ընդունում է ողջ ճշմարտությունը: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին 

կամ մի քանիսին.

 ա. Հիմնվելով Մորոնի 7.45–47-ի սահմանումի վրա, ձեր կար-
ծիքով, ինչո՞ւ է գթությունն այն մեծագույն հոգևոր պարգևը, 
որ մենք կարող ենք ստանալ: 

 բ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում՝ գթությունը երբեք չի 
խափանվում:

 գ. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ ենք մենք ոչինչ, եթե չունենք գթու-
թյուն:

Ա Կորնթացիս 13-ում տրված գթության վերաբե-
րյալ Պողոս Առաքյալի ուսմունքը հիշատակելուց 
հետո, Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դալլին Հ. Օուքսը բացատրել է. «Պատճառը, որ 
գթությունը երբեք չի խափանվում և գթությունը 
ավելի մեծ է, քան բարություն դրսևորող մեծագույն 
գործերը, նա մեջբերել է, որ գթությունը՝ «Քրիստոսի 

մաքուր սերը» (Մորո. 7.47), գործողություն չէ, այլ՝ 
վիճակ կամ գոյության կերպ: Գթությանը հասնում 
են գործերի հաջորդականությամբ, որը հան-
գեցնում է դարձի: Գթությունն այն է, ինչ մարդը 
դառնում է: Այսպիսով, ինչպես Մորոնին է հայտա-
րարել, «եթե մարդիկ չունենան գթություն, նրանք 
չեն կարող ժառանգել» այն տեղը, որը պատրաստ-
վել է նրանց համար Հոր ապարանքներում (Եթեր 
12.34; շեշտադրումն ավելացված է)» (“The Challenge 
to Become,” Ensign, Nov. 2000, 34.):

Կարդացեք հետևյալ իրավիճակները և մտածեք, 
թե դուք ինչպես կարձագանքեիք, եթե չունենայիք 
գթության պարգևը և ինչպես կարձագանքեիք, եթե 
լցված լինեիք գթությամբ.

• Դպրոցում մյուս աշալկերտները ձեզ կամ մեկ 
ուրիշին ծաղրում են: 

• Դուք ունեք եղբայր կամ քույր, ով ձեզ հաճախ 
ջղայնացնում է: 

• Դուք այնքան էլ չեք հավանում ձեր քվորումի 
կամ դասարանի նոր խորհրդատուներին, որքան 
որ դուք հավանում էիք նախկին ղեկավարին: 

Բացատրելով, թե որքան կարևոր է, որ մենք 
զարգացնենք գթություն մեր կյանքում, Մորմոնը 
բացատրել է, թե ինչպես կարող ենք ձեռք բերել 
բնավորության այդ կարևոր գիծը: Կարդացեք 
Մորոնի 7.48-ը և նշեք այն բառերը կամ արտա-
հայտությունները, որոնք սովորեցնում են հետևյալ 
սկզբունքը. Եթե մենք աղոթում ենք Հորը 
սրտի ողջ կորովով և ապրում ենք որպես 
Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ, 
մենք կարող ենք լցվել գթությամբ: Խորհեք, 
թե ինչու է կարևոր գթության պարգևի համար 
աղոթել սրտի ողջ կորովով, և ոչ թե՝ անփութորեն 
կամ անհոգաբար: 

 5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք այն պահերի մասին, երբ դուք զգացել 

եք, որ Տերը ձեզ օգնել է լինել գթասիրտ: Կամ գրեք այն ժա-
մանակի մասին, երբ դուք տեսել եք մեկ ուրիշին, ով գթա-
սիրտ է: Ինչպես նաև, դրեք որոշակի նպատակ, թե ինչպես 
կարող եք բարելավել գթասրտության մեկ հատկանիշը, որ 
թվարկված է Մորոնի 7.45-ում: Աղոթեք գթասրտության պար-
գևի համար՝ ձգտելով հասնել ձեր նպատակին:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
Մորոնի 7.41
Գրեք ամբողջ հատվածը թղթի վրա: Մի քանի 
անգամ արտասանեք հատվածը: Ջնջեք (կամ 
խաչ քաշեք) բառերը կամ արտահայտությունները 
մինչև, որ դուք կկարողանաք անգիր արտասանել 
ամբողջ հատվածը:
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Սուրբ գրությունների սերտում— 
Մորոնի 7.45, 47–48
Այս երեք հատվածների յուրաքանչյուր բառի առա-
ջին տառերը գրեք թղթի վրա: Այդ հատվածներն 
արտասանելիս օգտվեք թղթից: Այդ հատվածները 
մի քանի անգամ արտասանելուց հետո ջնջեք կամ 
գիծ քաշեք տառերի վրա մինչև դուք կկարողանաք 
անգիր ասել այդ հատվածները: Այնուհետև հե-
տևյալ մարդկանց խմբից ընտրեք մեկին, ում հան-
դեպ կուզենայիք ունենալ ավելի շատ գթություն. 
Ընտանիք, Եկեղեցու քվորում կամ դասարանի 
անդամներ, ընկերներ կամ հարևաններ: Մտածեք 
ձեր ընտրած մարդկանց մասին, երբ դուք կարդում 
եք Մորոնի 7.45, և մտածեք ինչպես կարող եք այդ 
մարդկանց հանդեպ ավելի շատ Քրիստոսանման 
սեր դրսևորել:

 6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք մեկ կամ երկու եղանակ՝ այդ մարդ-

կանց հանդեպ ավելի մեծ գթություն ցույց տալու համար: 
Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում աղոթեք Տիրոջը նրանց 
հանդեպ ավելի մեծ գթություն զարգացնելու համար: Շա-
բաթվա վերջում, կիսվեք ձեր փորձանությամբ ընկերոջ կամ 
ընտանիքի անդամի հետ: 

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 7.20–48 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 32. ՕՐ 2

Մորոնի 8–9
Նախաբան

Մորոնի 8 դա մի գիր (նամակ) է, որում Մորմոնը 
գրեց իր որդի Մորոնիին այն մասին, թե ինչու 
պետք չէ փոքր երեխաներին մկրտել: Այդ նա-
մակում Մորմոնը նաև ուսուցանում է, թե ինչպես 
պետք է պատրաստվել Աստծո հետ բնակվելուն: 
Նա ավարտում է արտահայտելով իր մտահոգու-
թյունը Նեփիացիների ամբարշտության և անխու-
սափելի կործանման մասին: Մորոնի 9–ը Մորմոնի 
վերջին նամակն է գրված իր որդուն: Նա ցավով 
է արտահայտվում Նեփիացիների ամբարիշտ 
լինելու մասին և կոչ է անում Մորոնիին ջանա-
սիրաբար աշխատել և օգնել Նեփիացիներին 

ապաշխարել: Չնայած իր ժողովրդի ապականված 
վիճակին, նա քաջալերում էր իր որդուն հավատա-
րիմ լինել Քրիստոսին և հավերժ իր մտքում պահել 
հավերժական կյանքի խոստումը: 

Մորոնի 8.1–24
Մորմոնը գրեց իր որդի Մորոնիին նրանց մասին, ովքեր 
կարիք ունեին մկրտվելու
Դուք երբևէ մտածե՞լ եք, թե ինչու Հիսուս Քրիս-
տոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու երեխա-
ները չեն մկրտվում մինչև ութ տարեկանը: Իր որդի 
Մորոնիին գրված նամակում Մորմոնն ուսուցանել 
է մի քանի կարևոր ճշմարտություններ փոքր 
երեխաների փրկության և մկրտության մասին, 
ներառյալ այն, թե ինչու երեխաները չպետք է 
մկրտվեն մինչև ութ տարեկան դառնալը: Մորմոնը 
Մորոնիին ուղղված իր նամակը սկսում է խոսելով 
Նեփիացիների մեջ տեղ գտած վիճաբանություն-
ների (անհամաձայնության ) մասին: Կարդացեք 
Մորոնի 8.4–6, և գտեք այն վարդապետությունը, 
որի շուրջ Նեփիացիները վիճաբանում էին: 
(Կարդալու ընթացքում լավ կլիներ իմանայիք, որ 
կոպիտ բառն այս ենթատեքստում նշանակում է 
չափազանց լուրջ:)

Կարդացեք Մորոնի 8.7-ը, և պարզեք, թե ինչ արեց 
Մորմոնը, երբ իմացավ այդ խնդրի մասին: Փրկիչը 
պատասխանեց Մորմոնի աղոթքին և բացատրեց, 
թե ինչո՞ւ փոքր երեխաները չպիտի մկրտվեն 
մինչև պատասխանատվության տարիքին հաս-
նելը: Կարդացեք Մորոնի 8.8–9, և գտեք Փրկչի 
խոսքերը, որտեղ բացատրում է՝ ինչու նորածին-
ները և փոքր երեխաները չպետք է մկրտվեն:

Մորոնի 8.8-ում «Ադամի անեծքը» վերաբերում է 
Անկման հետևանքով Աստծո ներկայությունից 
Ադամի հեռացմանը: Ակնհայտ է, որ Նեփիացիները 
չէին հասկանում մկրտության վարդապետությունը: 
Հետևաբար, նրանք սխալմամբ կարծում էին, թե 
առանց մկրտության արարողության փոքր երեխա-
ները արժանի չէին լինի Աստծո ներկայությանը, 
և նրանք ուզում էին մկրտել երեխաներին շատ 
փոքր տարիքում: Այս հատվածը հասկանալիս 
շատ օգտակար կլինի նշել, որ մեղքը դա «Աստծո 
պատվիրաններին դիտավորյալ չհնազանդվելն 
է» (Guide to the Scriptures, “Sin,” scriptures.lds.org): 
Այս հատվածի վարդապետությունն առավել խորը 
հասկանալու համար, կարող էք զուգահեռներ 
անցկացնել Մորոնի 8.8-ի և հավատո հանգանակի 
երկրորդ կետի միջև:

Կարդացեք Մորոնի 8.10-ը, և փնտրեք այն բառերը, 
որոնք ամբողջացնում են հետևյալ ճշմարտու-
թյունը. Ապաշխարությունը և մկրտությունը 
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պետք են նրանց, ովքեր   
 .

Քանի որ ապաշխարությունը և մկրտությունը անհ-
րաժեշտ են նրանց, ովքեր պատասխանատու են և 
ընդունակ են մեղք գործելու, Մորմոնը ուսուցանել 
է, որ սխալ է փոքր երեխաներին մկրտելը մինչև 
նրանք չդառնան պատասխանատու: Կարդացեք 
Մորոնի 8.11–13, 18–22, և գտեք Մորմոնի բացատրու-
թյունը, թե ինչու է սխալ փոքր երեխաների մկրտու-
թյունը: Այս հատվածներն ուսուցանում են հետևյալ 
վարդապետությունը. Փոքր երեխաները փրկվում 
են Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ:

Տերը սահմանել է պատասխանատվության սկսվե-
լու տարիքը, դա ութ տարեկանն է (տես ՎևՈւ 
68.5–27; Ջոզեֆ Սմիթ թարգմանություն, Ծննդոց 
17.11 [Աստվածաշնչի հավելվածում]): Մինչև ութ 
տարեկանը երեխաները չեն կարող մեղք գործել, 
որովհետև սատանան փոքր երեխաներին գայ-
թակղելու զորություն չունի (տես ՎևՈւ 29.46–47): 
Մինչև ութ տարեկան երեխաների գործած ցանկա-
ցած սխալ մեղք չի համարվում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դալլին Հ. Օուքսը բացատրել է, թե 
ինչու փոքր երեխաները չեն կարող 
մեղք գործել. «Մենք մեր վարդապետու-
թյունից հասկանում ենք, որ մինչև 
պատասխանատվության տարիքը 

երեխան չի կարող մեղք գործել (Մորոնի 8.8): Այդ 
ժամանակահատվածում երեխաները կարող են 
սխալներ գործել, նույնիսկ շատ լուրջ և վնասակար, 
որոնք անհրաժեշտ կլինի ուղղել, սակայն նրանց 
գործողությունները չի կարելի դիտարկել որպես 
մեղք» (“Sins and Mistakes,” Ensign, Oct. 1996, 65):

Որպես իր նամակի մի մաս, Մորմոնը նաև վկայել է, 
որ փոքր երեխաները «ապրում են Քրիստոսի մեջ», 
և եթե մահանում են մինչև ութ տարեկան դառնալը, 
նրանք փրկագնվում են Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյան շնորհիվ (տես Մորոնի 8.12–15, 22):

Բացատրելով, թե ինչու նորածինները և փոքր 
երեխաները չպետք է մկրտվեն, Մորմոնը վկայում 
է հետևյալ սկզբունքը. Աստված կատարելապես 
արդար է Իր զավակների հանդեպ: Սա նշա-
նակում է, որ ամեն ոք ունի փրկություն ստանալու 
ճշմարիտ և արդար հնարավորություն:

 1. Հետևյալ վարժությունը կօգնի ձեզ սովորել, թե ինչ-
պես բացատրել Մորոնի 8 հատվածի առաջին մասում 

տրված վարդապետությունները: Վերցրեք ստորև բերված 
իրավիճակներից մեկը (կամ երկուսը) և սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ձեր օրագրում ներկայացրեք Մորոնի 
8.8–24–ից մեկ կամ երկու հատվածներ, որոնք կօգնեն պա-
տասխանել տվյալ անձնավորության մտահոգությանը այդ 
պարագայում: Այնուհետև գրեք մեկ կամ երկու պարբերու-
թյուն այդ պարագայի վերաբերյալ: Ձեր պատասխաններում 
օգտագործեք հատվածներ սուրբ գրություններից: 

 ա. Որպես միսիոներ դուք հանդիպում եք մի մարդու, ով ան-
կեղծորեն փնտրում է ճշմարտությունը: Նա բացատրում է, որ 
իր ողջ կյանքում նրան սովորեցրել են, որ փոքր երեխաներն 
արդեն իսկ մեղքի մեջ են ծնվում Ադամի զանցանքի պաատ-
ճառով: Նա վստահ է, որ երբ նորածինները մահանում են 
առանց մկրտվելու, նրանք մեղավոր են և չեն կարող փրկվել:

 բ. Մի նորադարձ համաձայն է, որ ութ տարեկան երեխանե-
րին մկրտելը լավ գաղափար է, սակայն հարցնում է. «Իրա-
կանում տարբերություն չկա մարդիկ մկրտվում են ութ 
ամսականում, թե ութ տարեկանում, այդպես չէ՞»: 

Մորոնի 8.25–30
Մորմոնն ուսուցանում է, թե Աստծո հետ բնակվելու 
համար մենք ինչ պետք է անենք 
Բացատրելուց հետո, թե ինչու փոքր երեխաները 
կարիք չունեն մկրտվելու, Մորմոնը ուսուցանում 
է, որ պատասխանատվության տարիքին հասած 
մարդիկ պետք է մկրտվեն: Նա նաև բացատրել է, 
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թե Աստծո հետ բնակվելու համար մենք ինչ պետք 
է անենք մկրտությունից հետո: 

Կարդացեք Մորոնի 8.25–26, և գտեք, թե մենք ինչ 
պետք է անենք և ինչպիսի հատկանիշներ պետք է 
զարգացնենք Աստծո հետ բնակվելու համար: Դուք 
կարող է ցանկանաք նշել այս բաները ձեր սուրբ 
գրություններում: Օգտակար կլինի հասկանալ, որ 
«հեզություն» նշանակում է լինել հնազանդ Աստծո 
կամքին և «սրտի խոնարհություն» նշանակում է 
լինել ճշմարիտ խոնարհ: 

Դուք կարող եք գրել Մորոնի 8.25–26-ի հետևյալ 
սկզբունքները ձեր սուրբ գրություններում: Հավա-
տարմորեն հնազանդվելով պատվիրաննե-
րին, մենք կարող ենք ստանալ Սուրբ Հոգին, 
որը մեզ նախապատրաստում է Աստծո հետ 
բնակվելուն:

 2. Հետևյալ հարցերը կարող են ձեզ օգնել ավելի լավ 
հասկանալ Մորոնի 8.25–26-ը: Քննեք բոլոր հարցերը 

և ընտրեք երկուսը կամ ավելին սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրության ձեր օրագրում պատասխանելու համար.

 ա. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ ձեր մեղքերի թողությունը կհան-
գեցնի հեզության և սրտի խոնարհության:

 բ. Ինչպե՞ս կարող է հեզ և սրտով խոնարհ լինելը Սուրբ Հո-
գուն հրավիրել ձեր կյանք:

 գ. Ինչպե՞ս կարող է Սուրբ Հոգին ունենալն օգնել ձեզ նա-
խապատրաստվել Աստծո հետ ապրելուն: 

 դ. Մորմոնը ուսուցանել է, որ եթե մենք ուզում ենք լցված լի-
նել հարատև սիրով մենք պետք է ջանասիրաբար աղոթենք: 
Ինչու՞ւ եք դուք կարծում, որ ջանասիրաբար աղոթելն անհ-
րաժեշտ է սիրով լցվելու համար: 

Ինչպես գրված է Մորոնի 8.27-ում, Մորմոնը 
Նեփիացիներին դատապարտել է հպարտության 
մեղքի մեջ: Կարդացեք Մորոնի 8.27-ը և գտեք Նե-
փիացիների հպարտության արդյունքը: Այնուհետև 
համեմատեք այդ արդյունքը հեզ և սրտով խոնարհ 
լինելու արդյունքների հետ, որոնք կգտնեք Մորոնի 
8.26-ում:

Մորմոնը խրախուսել է Մորոնիին աղոթել Նեփիա-
ցիների համար, որ գուցե նրանք ապաշխարեն և 
ստանան այն օրհնությունները, որոնք նա նկա-
րագրել է իր նամակում (տես Մորոնի 8.28–30): 
Օգտագործելով իր որդուն հղղած Մորմոնի 
խորհուրդը, խորհեք ձեզ ծանոթ որոշ մարդկանց 
համար աղոթելու մասին, ովքեր ավետարանի օրհ-
նությունները ստանալու կարիք ունեն և ուղիներ 
փնտրեք այդ մարդկանց օգնելու համար:

Մորոնի 9.1–20
Մորմոնը նկարագրում է Նեփիացիների և 
Լամանացիների ամբարշտությունը
Հիշեք այն պահը, երբ փորձել եք օգնել ինչ-որ մե-
կին, սակայն նա մերժել է ձեր ջանքերը: Ինչպե՞ս 
կարող են որոշ մարդիկ արձագանքել, երբ նրանց 
բարի մտադրությունները բազմիցս մերժվել են այն 
մարդկանց կողմից, ում փորձել են օգնել: Ուսում-
նասիրելով Մորմոնի երկրորդ նամակը իր որդուն, 
որը գտնվում է Մորոնի 9-ում, գտեք, թե ինչ ասաց 
Մորմոնը իր որդուն քաջալերելու համար, որ նա 
չհրաժարվի Նեփիացիներից:

Կարդացեք Մորոնի 9.1, և գտեք այն բառը, որով 
Մորմոնը նկարագրում է այն իրավիճակը, որ նա 
քննարկում է իր նամակում: Նշեք, որ ծանր այս 
ենթատեքստում նշամակում է չափազանց մտահո-
գիչ: Ինչպես գրված է Մորոնի 9.2–19-ում Մորմոնը 
նկարագրել է մարդկանց մեջ տեղ գտած մի քանի 
մտահոգիչ բաներ, որոնք ցույց են տալիս, թե 
որքան ամբարիշտ են դարձել մարդիկ: Նա վախե-
նում էր, որ Տիրոջ Հոգին դադարել է ճգնել իրենց 
հետ (տես Մորոնի 9.4):

Խորհեք, թե ինչո՞ւ Մորմոնը շարունակեց գործել 
Նեփիացիների մեջ, չնայած որ նրանք կարծրաց-
րել էին իրենց սրտերն առ Տիրոջ խոսքը և մերժել 
էին իրենց օգնելու մարգարեների ջանքերը: 

Մորմոնը Մորոնիին տվեց մի քանի կարևոր 
խորհուրդ, թե ինչպես պետք է նա ծառայեր մարդ-
կանց, ում սրտերը բաց չէին: Կարդացեք Մորոնի 
9.3–6, և նշեք այն բառերը և արտահայտություն-
ները, որոնք սովորեցնում են հետևյալ սկզբունքը. 
Մենք պետք է ջանասիրաբար աշխատենք 
Աստուն ծառայելու համար, նույնիսկ եթե 
նրանք, ում մենք ծառայում ենք, դրականորեն 
չեն արձագանքում: Հատված 6-ը հատկապես 
օգտակար է այս սկզբունքն ուսուցանելու համար:

Մորոնի 9.21–26
Մորմոնը խրախուսում է Մորոնիին հավատարիմ լինել
Մտածեք ձեր համայնքում, ազգում կամ աշխար-
հում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների 
մասին, որոնցով մարդիկ կարող էին հուսալքվել: 
Կարդացեք Մորոնի 9.25–26-ը հայտնաբերելու 
համար Մորոնիին տրված Մորմոնի խորհուրդը, թե 
ինչ անել հուսալքող հանգամանքներում: 

 3. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին սուրբ գրու-
թյունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Մոր-

մոնը Մորոնիին ի՞նչը ասաց, թե պետք է «մնա քո մտքում 
հավիտյանս» (Մորոնի 9.25): Ինչպե՞ս կարող է Փրկչին և Նրա 
Քավությունը հիշելը օգնել, երբ դուք դժվար իրավիճակում եք 
հայտնվել կամ շրջապատված եք ամբարշտությամբ: 
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Մորոնիին տրված Մորմոնի խորհրդից մենք կա-
րող ենք սովորել այս սկզբունքը. Եթե մենք հա-
վատարիմ ենք Հիսուս Քրիստոսին, ապա Նա 
մեզ կբարձրացնի նույնիսկ այն ժամանակ, 
երբ դժվարությունները և ամբարշտությունը 
շրջապատում են մեզ: Լինել «հավատարիմ 
Քրիստոսին» կարող է նշանակել ձգտել մշտապես 
Փրկչի իսկական աշակերտի նման գործել՝ հիշելով 
Փրկչին և Նրա Քավությունը և հավատարմորեն 
պահելով Նրա պատվիրանները:

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք ձեր կամ ձեր մտերիմի կյանքից մի 

փորձառություն, որը ցույց է տալիս, որ նախորդ սկզբունքը 
ճշմարիտ է: 

Մի ուղի մտածեք, որի միջոցով դուք կարող եք 
էլ ավելի հավատարիմ լինել Քրիստոսին, երբ 
շրջպատված էք ամբարշտությամբ կամ դժվար 
հանգամանքներով:

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 8–9 և ավարտեցի այս դասը 
(ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 32. ՕՐ 3

Մորոնի 10.1–7,  
27–29
Նախաբան

Մորոնին հորդորում էր Լամանացիներին և բոլոր 
նրանց, ովքեր կկարդային իր վկայությունը, որ 
նրանք իրենք իմանան իր խոսքերի ճշմարտացիու-
թյունը հարցնելով Աստծուն: Նա ուսուցանել է, որ 
Մորմոնի Գրքի և Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը 
կգա Սուրբ Հոգու զորությամբ: Մորոնին համար-
ձակորեն հայտարարել է, որ կհանդիպի իր ընթեր-
ցողներին Աստծո ատյանի առաջ, որտեղ Աստված 
կհաստատի իր խոսքերի ճշմարտացիությունը: 

Մորոնի 10.1–7
Մորոնին հորդորում է մեզ ստանալ Մորմոնի Գրքի և 
Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը
Վերանայեք Մորմոնի Գրքի ներածական դասերը 
այս ձեռնարկի առաջին մասում: Կարո՞ղ եք հիշել 
կամարի մեջ պորտաքարի նշանակությունը և 
ինչպե՞ս է Մորմոնի Գիրքը առնչվում պորտաքարի 
հետ: Բացեք Մորմոնի Գրքի նախաբանը (այն 
գտնվում է գրքի սկզբնամասում) և կարդացեք 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հայտարարությունը վեցե-
րորդ պարբերությունում: 

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը նկարագրել է Մորմոնի 
Գիրքը, որպես մեր կրոնի «պորտաքար», որը 
նշանակում է, որ Մորմոնի Գրքի մեր վկայությունը 
պահպանում և զորացնում է վերականգնված 
ավետարանի բոլոր ճշմարտությունների մասին 
մեր վկայությունը: Կարդացեք Մորմոնի Գրքի 
ներածության վերջին պարբերությունը և գտեք 
այն ճշմարտությունները, որոնք մարդը կարող է 
իմանալ ընդունելով Մորմոնի Գրքի վկայությունը: 
Ինչպես որ պորտաքարն է պահում կամարը միա-
սին, ինչպե՞ս է ձեր վկայությունը պահվել և զորա-
ցել Մորմոնի Գրքի միջոցով:

Ջոզեֆ Սմիթի կողմից ոսկյա թիթեղները ստանա-
լուց 1400 տարի առաջ, Մորոնին եզրափակել է իր 
հոր գրառումները գրելով իր եզրափակիչ հորդոր-
ները նրանց, ովքեր կստանային Մորմոնի Գիրքը 
վերջին օրերին (տես Մորոնի 10.1–2): Հորդոր 
բառը նշանակում է թախանձագին խրախուսել 
ինչ-որ մեկին: Մորոնին ութ անգամ օգտագործել 
է այդ բառը Մորմոնի Գրքի եզրափակիչ գլխում: 
Նա հորդորում էր բոլոր նրանց, ովքեր կստանային 
Մորմոնի Գիրքը, վկայություն փնտրել դրա ճշմար-
տացիության և աստվածային բնույթի մասին:

Պորտաքար
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Կարդացեք Մորոնի 10.3–4-ը և գտեք, թե ինչ է 
Մորոնին հորդորում մեզ անեք Մորմոնի Գրքի 
մասին վկայություն ստանալու համար: Կարող եք 
նշել այդ ամենը ձեր սուրբ գրություններում: Ու-
սումնասիրեք հետևյալ տեղեկությունը այն ամենի 
վերաբերյալ, ինչը Մորոնին ասել է, որ մենք պետք 
է անենք: 

«Կարդացեք այս բաները»

Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության մասին 
վկայություն ձեռք բերելու համար նախևառաջ 
պետք է կարդալ այն: Յոթանասունի 
Նախագահությունից Երեց Թադ Ռ. Քալլիսթերը 
կիսվել է, թե ինչպես է մի երիտասարդ կին շահել 
Մորմոնի Գիրքը ամբողջովին կարդալուց.

«Մի 14-ամյա աղջիկ . . . ասաց, որ զրուցել էր 
կրոնի մասին իր դպրոցական ընկերներից մեկի 
հետ: Նրա ընկերուհին հարցրել էր. «Ի՞նչ կրոնի ես 
դու պատկանում»:

Նա պատասխանել էր. «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն կամ Մորմոններին»:

Ընկերուհին ասել էր. «Ես գիտեմ այդ եկեղեցին, 
և ես գիտեմ, որ այն ճշմարիտ չէ»:

«Որտեղի՞ց գիտես»,- հնչել էր հարցը:

«Որովհետև, - ասաց ընկերուհին, - ես 
ուսումնասիրել եմ այն»:

«Դու կարդացե՞լ ես Մորմոնի Գիրքը»:

«Ոչ,- եղավ պատասխանը,- չեմ կարդացել»:

Ապա, այս հրաշալի երիտասարդ աղջիկը 
պատասխանել էր. «Ուրեմն դու չես ուսումնասիրել 
իմ եկեղեցին, որովհետև ես կարդացել եմ 
Մորմոնի Գրքի յուրաքանչյուր էջը և գիտեմ, որ այն 
ճշմարիտ է» (“The Book of Mormon—a Book from 
God,” Ensign or Liahona, Nov. 2011, 76):

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Մորմոնի Գիրքը կարդալն 
անհրաժեշտ նրա ճշմարտացիության մասին 
վկայություն ստանալու համար:   
 

«Հիշեք, թե որքան ողորմած է եղել Տերը»

Հաջորդ քայլը այս գործընթացում` պետք է «հիշել, 
թե որքան ողորմած է եղել Տերը»: Տիրոջ 
ողորմածությունները հիշելը մեր կյանքում կարող է 
փափկացնել մեր սրտերը և նախապատրաստել 
մեզ Սուրբ Հոգին ստանալուն: Խորհեք այն պահերի 
մասին, երբ դուք զգացել եք Տիրոջ ողորմածությունը 
ձեր կյանքում: 

Մորմոնի Գրքի սկզբում Նեփին հայտարարել է, որ 
իր գրվածքների միջոցով նա մեզ ցույց կտա Տիրոջ 

գորովագութ ողորմությունների օրինակներ (տես 
1 Նեփի 1.20): Մորմոնի Գրքի վերջում, Մորոնին 
մեզ խնդրում է հիշել Տիրոջ ողորմությունները մեր 
հանդեպ (տես Մորոնի 10.3): Կարող եք 1 Նեփի 
1.20 խաչաձև վկայակոչումը գրել Մորոնի 10.3–ի 
կողքին:

 1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ձեր կյանքում Տիրոջ ողորմության ի՞նչ ապացույցներ եք 
տեսել: 

 բ. Ձեր կարծիքով, Տիրոջ ողորմության մասին հիշելը ինչ-
պե՞ս է օգնում ստանալ վկայությունՄորմոնի Գրքի մասին:

Մեր և ուրիշների հանդեպ Տիրոջ ողորմության 
մասին հիշելը կարող է մեզ նախապատրաստել 
խորհելու մեզ ուղղված Մորմոնի Գրքի ուղերձի 
մասին:

«Խորհեք այն ձեր սրտերում» 

Մորոնիի ուսուցանած հաջորդ քայլն է «խորհեք այն 
ձեր սրտերում»: Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Մերվին Ջ. Էշթոնը բացատրել է, 
թե ինչպես կարող է խորհելը օգնել մեզ ստանալ 
Սուրբ Հոգին մեր կյանքում.

«Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս 
ես պարտավորվել և ազդվել եմ 
խորհել բառից, որն այնքան հաճախ է 
կրկնվում Մորմոնի Գրքում: 
Բառարաններն ասում են, որ խորհել 
նշանակում է մտքում ծանրութեթև 

անել, խորապես քննել, կշռադատել, խորհրդածել: 
. . . Մորոնին օգտագործեց այս տերմինը իր 
հիշատակարանը փակելիս [տես Մորոնի 10.3]:

Խորհելով մենք Հոգուն հնարավորություն ենք 
տալիս տպավորություն գործել և ուղղորդել: 
Խորհելը զորեղ կապ է սրտի և մտքի միջև: 
Ընթերցելիս սուրբ գրություններն ազդեցություն են 
թողնում մեր սրտի և մտքի վրա: Օգտագործելով 
խորհելու պարգևը, մենք կարող ենք վերցնել այդ 
հավերժական ճշմարտությունները և հասկանալ՝ 
ինչպես կարող ենք դրանք մեր ամենօրյա կյանքի 
անբաժանելի մասը դարձնել: . . .

Խորհելը մտավոր հետևողական գործ է: Դա մեծ 
պարգև է նրանց համար, ովքեր սովորել են՝ 
ինչպես օգտագործել այն: Օգտագործելով խորհելու 
պարգևը մենք ձեռք կբերենք հասկացողություն, 
ներըմբռնում և գործնական կիրառում» (“There Are 
Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20):

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերից որևէ 

մեկին կամ երկուսին.
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 ա. Մորմոնի Գիրքն ուսումնասիրելիս խորհելն ինչպե՞ս է օգ-
նել ձեզ զգալ Սուրբ Հոգին: 

 բ. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի սուրբ գրություններն ու-
սումնասիրելիս առավել հետևողականորեն և արդյունավե-
տորեն խորհեք: 

«Հարցրեք մաքուր սրտով, անկեղծ միտումով, հավատք 
ունենալով առ Քրիստոս»

Երբ մարդիկ «աղոթում են մաքուր սրտով և անկեղծ 
միտումով», դա նշանակում է նրանք «մտադիր են 
գործել ըստ Աստծուց ստացած պատասխանի» 
(Preach My Gospel [2004], 111):

Ռոդոլֆո Արմանդո Պերես Բոնիլյա անունով 
մի մարդ հասկացավ անկեղծ միտումով 
աղոթելու կարևորությունը: Նա մկրտվել էր ինը 
տարեկանում, սակայն նրա ընտանիքը ակտիվ չէր 
եղել եկեղեցում: Երբ նա դարձավ պատանի, սկսեց 
մտածել ավետարանի մասին և ունեցավ հետևյալ 
փորձառությունը.

«Երբեմն, ես աղոթում էի, որպեսզի իմանայի, թե 
որն էր ճիշտը, սակայն դա ավելի շուտ հիշեցնում 
էր անցողիկ միտք, քան՝ անկեղծ հարց: Ապա, մի 
երեկո, ես որոշեցի աղոթել «անկեղծ միտումով»:

Ես ասացի Երկնային Հորը, որ ցանկանում եմ 
իմանալ Նրա մասին և լինել Նրա ճշմարիտ 
Եկեղեցու մասը: Ես խոստացա. «Եթե Դու ինձ 
ասես, թե արդյոք Ջոզեֆ Սմիթը իրական մարգարե 
է, և թե արդյոք Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է, ես 
կանեմ այն ամենը, ինչ Դու կցանկանաս ինձանից: 
Եթե Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցին ճշմարիտ է, ես կհետևեմ դրան և երբեք 
չեմ հեռանա»:

Ես չունեցա վառ տպավորիչ հայտնություն, 
սակայն խաղաղություն զգացի և գնացի քնելու: 
Մի քանի ժամ անց, ես արթնացա մի հստակ 
մտքով. «Ջոզեֆ Սմիթը իրական մարգարե է, և 
Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է»: Այդ միտքը ուղեկցվեց 
աննկարագրելի խաղաղությամբ: Ես կրկին քնեցի, 
որպեսզի հետո կրկին արթնանայի՝ ճիշտ նույն 
մտքով և զգացումով:

Այդ ժամանակից ի վեր, ես երբեք չեմ կասկածել, 
որ Ջոզեֆ Սմիթը ճշմարիտ մարգարե է: Ես գիտեմ, 
որ սա Փրկչի աշխատանքն է և որ Երկնային Հայրը 
կպատասխանի մեր անկեղծ խնդրանքներին» 
(“How I Know,” Ensign, Oct. 2011, 64):

 3. Մտածեք, թե ինչքան շատ եք դուք ուզում ունենալ 
ուժեղ վկայություն Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության 

մասին: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագ-
րում գրեք որոշ բաներ, որոնք դուք արդեն արել եք Մորմոնի 
Գրքի վկայությունը ստանալու համար: Այնուհետև գրեք ինչ 
կարող էիք դուք անել Մորմոնի Գրքի մասին ավելի ամուր 
վկայություն ստանալու համար: 

Բացեք Մորոնի 10.4-ը և պարզեք, թե ըստ Մորոնիի 
վկայության ինչ կանի Աստված նրանց համար, 
ովքեր հետևում են կարդալու, հիշելու, խորհելու և 
հարցնելու այս գործընթացին: Կարող եք այդ խոս-
տումը նշել ձեր սուրբ գրություններում: (Մորոնի 
10.4–5-ը սուրբ գրության սերտման հատված է:)

Կարդացեք Մորոնի 10.5–7, և գտեք, Մորոնին էլ 
ինչ խոստացավ, որ մենք կարող ենք իմանալ 
Սուրբ Հոգու միջոցով: 

Մի սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել Մորոնի 
10.3–7– ից հետևյալն է. Եթե մենք հավատքով 
փնտրենք, կարող ենք Սուրբ Հոգու միջոցով 
Մորմոնի Գրքի և Հիսուս Քրիստոսի վերա-
բերյալ վկայություն ստանալ: Դուք կարող եք 
գրել սա ձեր սուրբ գրություններում՝ այդ հատված-
ների կողքին: 

 4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում կատարեք հետևյալը.

 ա. Գրի առեք, թե ինչպե՞ս է այս տարվա ընթացքում կար-
դալը, հիշելը, խորհելը և աղոթելը ամրացրել ձեր վկայու-
թյունը Մորմոնի Գրքի և դրանում ուսուցանվող 
ճշմարտությունների մասին կամ օգնել ձեզ ձեռք բերել վկա-
յություն: 

 բ. Մտածեք այն մասին, երբ եք զգացել Սուրբ Հոգու վկայու-
թյունը Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության կամ մեկ այլ ավե-
տարանական ճշմարտության մասին: Կարևոր է հիշել, որ 
մեծամասամբ հայտնությունը չի գալիս տպավորիչ ձևով: 
Մարդկանց մեծամասնությունը կզգան դա որպես խաղաղ 
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զգացում և նուրբ հուշումներ Սուրբ Հոգուց, որոնք են՝ ջերմ, 
խաղաղ զգացումներ կամ ճշմարտության հավաստիացում: 
Հոգին կարող է նաև ավետարանի ճշմարտությունները վկայել 
տող առ տող, օգնելով մեզ ճշմարտությունը սովորել աստի-
ճանաբար ժամանակի ընթացքում: Գրեք այն պահի մասին, 
երբ զգացել եք Սուրբ Հոգու հաստատող վկայությունը: 

 Մորոնի 10.27–29
Մորոնին վկայել է, որ նա մեզ կհանդիպի Աստծո 
ատյանի առաջ 
Կարդացեք Մորոնի 10.27–29, և դիտարկեք, թե ինչ-
պես են այդ հատվածները սովորեցնում հետևյալ 
սկզբունքները. Ովքեր ստացել են Մորմոնի 
Գիրքը, իրենց արձագանքի համար հաշվետու 
կլինեն Աստծուն: Պատկերացրեք դուք ունեք 
հնարավորություն հանդիպելու Մորոնիին Աստծո 
ատյանում: Խորհեք, թե ինչ կասեիք նրան Մոր-
մոնի Գրքի վերաբերյալ և թե ինչպես է այն ազդել 
ձեր կյանքի վրա:

Սուրբ գրությունների սերտում— 
Մորոնի 10.4–5
Մորոնի 10.4–5 անգիր սովորելը կարող է ձեր 
համար մեծ օգնություն լինել Մորմոնի Գրքի 
ուղերձով ուրիշների հետ կիսվելիս: Որոշ ժա-
մանակ տրամադրեք այն բառ առ բառ անգիր 
սովորելու համար: Կարող եք հատվածը մի քանի 
անգամ բարձրաձայն կարդալ: Այնուհետև այն 
երեք անգամ բառ առ բառ գրեք թղթի մի կտորի 
վրա կամ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության 
ձեր օրագրում: Երբ վերջացնեք, փորձեք հիշելով 
արտասանել այդ հատվածները: 

 5. Գրեք հետևյալը՝ սուրբ գրությունների ուսումնա-
սիրության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 10.1–7, 27–29 և ավարտեցի այս 
դասը (ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ 32. ՕՐ 4

Մորոնի 10.8–26, 
30–34
Նախաբան

Սուրբ Հոգու միջոցով բոլոր բաների ճշմարտա-
ցիության վերաբերյալ վկայություն ձեռք բերելու 
մասին ուսուցանելուց հետո, Մորոնին հորդորում 
է այս տողերն ընթերցողներին ճանաչել և ստա-
նալ հոգևոր պարգևներ: Մորոնին Մորմոնի Գրքի 
հիշատակարանն ավարտում է հորդորելով բոլոր 
մարդկանց՝ գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը, կառչած 
մնալ Նրա առաջարկած ամեն բարի պարգևից և 
կատարելագործվել Նրա միջոցով: 

Մորոնի 10.8–26
Մորոնին ուսուցանում է Հոգու պարգևների և Տիրոջ 
աշխատանքում նրանց նպատակի մասին
Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ Երկնային 
Հայրն օրհնեց ձեզ անելու այն, ինչը դուք անձամբ 
չէիք կարողանա անել: Իր եզրափակիչ գլխում 
Մորոնին վկայել է այն օգնության և զորության 
մասին, որը Տերը կարող է շնորհել մեզ: Կարդացեք 
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Մորոնի 10.8, և գտեք այն արտահայտությունը, որը 
նկարագրում է այն հոգևոր ունակությունները կամ 
օրհնությունները, որոնք Երկնային Հայրը տալիս է 
Իր հավատարիմ զավակներին:

«Աստծո պարգևները», որոնց մասին խոսել է 
Մորոնին Մորոնի 10.8 – ում, նաև վերաբերում են 
«Հոգու պարգևներին» կամ «հոգևոր պարգևներին»: 
Դուք կուզենաք նշել «Աստծո պարգևները» արտա-
հայտությունը ձեր սուրբ գրություններում: Գրեք հե-
տևյալ ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում 
Մորոնի 10.8կողքին. Աստված շնորհում է Հոգու 
պարգևները ի օգուտ Իր զավակների: «Ի օգուտ 
Իր զավակների» արտահայտությունը նշանակում է 
ծառայել կամ օգուտ բերել Իր զավակներին:

Կարդացեք Մորոնի 10.9–16, և նշեք Մորոնիի 
հիշատակած բոլոր հոգևոր պարգևները: Կարևոր է 
գիտենալ, որ Մորոնիի քննարկած հոգևոր պար-
գևները գոյություն ունեցող հոգևոր պարգևներից 
ընդամենը մի քանի օրինակներ են: Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մարվին Ջ. Էշթոնը 
ուսուցանել է, որ «Աստված մեզանից յուրաքան-
չյուրին մեկ կամ ավելի հատուկ տաղանդներ է 
պարգևել». 

«Իմ կարծիքով, կյանքի մեծագույն 
ողբերգություններից մեկն այն է, երբ 
մարդն իրեն համարում է անտաղանդ 
կամ պարգև չունեցող մեկը: . . . Մեզ 
համար եզրակացնել, որ մենք չունենք 
պարգևներ, երբ գնահատում ենք 

ինքներս մեզ ըստ հասակի, ինտելեկտի, միջին 
թվանշանի, հարստության, իշխանության, պաշ-
տոնի կամ արտաքին տեսքի, ոչ միայն անարդար, 
այլև անհիմն է: . . .

. . . Պատահական վերցնելով, թույլ տվեք մի 
քանի պարգևներ հիշատակել, որոնք ոչ միշտ են 
ակնհայտ կամ ուշադրության արժանի, սակայն 
շատ կարևոր են: Դրանց թվում կարող եք գտնել 
ձեր պարգևները, պարգևներ, որոնք այդքան էլ 
ակնհայտ չեն, բայցև իրական և արժեքավոր են: 

Եկեք դիտարկենք այդ ոչ այնքան տեսանելի պար-
գևներից մի քանիսը՝ խնդրելու պարգևը, լսելու 
պարգևը, մեղմ ու հանդարտ ձայնին ականջ դնելու 
և դրան հետևելու պարգևը, արտասվելու պարգևը, 
տարաձայնություններից խույս տալու պարգևը, 
համաձայնելու պարգևը, զուր կրկնողություններից 
խուսափելու պարգևը, արդար բաներ փնտրե-
լու պարգևը, չքննադատելու պարգևը, Աստծուց 
ուղղորդություն ակնկալելու պարգևը, աշակերտ 
լինելու պարգևը, մյուսների համար հոգ տանելու 
պարգևը, խորհելու պարգևը, աղոթելու պարգևը, 
ազդեցիկ վկայություն բերելու պարգևը և Սուրբ 
Հոգին ստանալու պարգևը:

Մենք պետք է հիշենք, որ յուրաքանչյուր մարդու 
պարգև է տրվում Աստծո Հոգուց [տես ՎևՈւ 46.11–
12]: Դա մեր իրավունքն ու պարտականությունն 
է՝ ընդունել մեր պարգևները և կիսվել դրանցով: 
Աստծո պարգևները և զորությունները հասու են 
մեզ բոլորիս» (“There Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 
1987, 20):

Կարդացեք Մորոնի 10.17, և նշեք Մորոնիի ուս-
մունքը, որ Եկեղեցու ամեն մի հավատքով անդամ 
ունի ամենաքիչը մեկ հոգևոր պարգև (տես նաև 
ՎևՈւ 46.11): Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսը ուսուցանել է, որ «Հոգու 
պարգևները . . . կօգնեն մեզանից յուրաքանչյուրին 
հասնել հավերժական կյանքի նպատակին»: 

Հոգու այդ պարգևները ընդգրկված են 
Սուրբ Հոգու պարգևների թվում: Սուրբ 
Հոգին հավերժական Աստվածագլխի 
երրորդ անդամն է: Այս Սուրբ Հոգին 
պարգև է Աստծուց, որը պետք է օգնի 
մեզ որոշումներ կայացնելիս, որը մեզ 

հնարավորություն կտա գտնել և իրագործել մեր 
առաքելությունը: . . .

Այս վերջին օրերին Հոգու պարգևները հասկա-
նալը տրվել է մեզ հայտնությամբ, ինչպես գրված 
է Վարդապետություն և Ուխտերի 46 բաժնում: 
Բաժին 46-ը այսպես է բնորոշում Հոգու հատուկ 
պարգևները.

«Բոլորին տրված չէ ամեն պարգև. քանզի կան 
շատ պարգևներ, և ամեն մարդու մի պարգև է 
տրված Աստծո Հոգուց» (հ. 11):

Մեզ հստակորեն ասվել է, որ մեզանից յուրաքան-
չյուրին տրվել է պարգև կամ պարգևներ: Գիտե՞նք 
արդյոք ինչ պարգև է մեզ շնորհվել: Փորձո՞ւմ 
ենք արդյոք գտնել մեր պարգևները» (“Gifts of the 
Spirit,” Ensign, Feb. 2002, 12):

 1. Մտածեք հոգևոր պարգևների մասին, որոնք դուք 
ստացել եք Աստծուց, և այնուհետև սուրբ գրություն-

ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հե-
տևյալ հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

 ա. Ինչպե՞ս եք դուք շահել Հոգուց ստացած ձեր պարգևներից:

 բ. Հոգևոր պարգևների ինչպիսի՞ օրինակներ եք դուք տես-
նում Եկեղեցում այսօր:

 գ. Ինչպե՞ս կարող եք դուք օգտագործել ձեր հոգևոր պար-
գևները ուրիշների կյանքն օրհնելու համար: Ինչպե՞ս է ձեր 
կյանքն օրհնվել ուրիշների պարգևների շնորհիվ:

Խորհեք, թե ինչպես էին հոգևոր պարգևներն 
ակնհայտ Մորմոնի Գրքի առաջ գալու մեջ: Դա-
տարկ տեղերում գրեք Ջոզեֆ Սմիթի կյանքում 
նկատելի հոգևոր պարգևները, ինչպես ցուցադր-
ված է յուրաքանչյուր նկարում.
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Մորոնի 10.16 -----------------------------------

Մորոնին վկայել է, որ հոգևոր պարգևներ ստանա-
լու համար մենք պետք է հավատք ունենանք: Նա 
ուսուցանել է, որ Աստված «գործում է զորությամբ, 
համաձայն մարդկանց զավակների հավատքի, 
նույնը՝ այսօր և վաղը, և հավիտյանս» (Մորոնի 
10.7): Կարդացեք Մորոնի 10.19, 24, և գտեք, թե 
ինչն է խանգարում, որպեսզի մարդիկ ստանան 
հոգևոր պարգևներ և ճանաչեն դրանք:

 2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր 
օրագրում գրեք, թե ձեր կարծիքով ինչո՞ւ անհավա-

տության մեջ գտնվող մարդիկ չեն կարող ստանալ Աստծո 
պարգևները և զորությունը: 

Կարդացեք Մորոնի 10.20–23: Գտեք, թե ինչ է 
ուսուցանել Մորոնին հավատքի, հույսի և գթության 
հոգևոր պարգևների կարևորության մասին: Նա 
վկայել է, որ հավատքի հոգևոր պարգևը տա-
նում է դեպի հրաշալի օրհնության: Կարդացեք 
հատված 23-ը՝ այդ օրհնությունը գտնելու համար: 
Նկատեք, որ նպատակահարմար բառը նշանա-
կում է «ցանկալի» և «բոլոր բաները, որոնք նպա-
տակահարմար են ինձ» կարող է նշանակել «բոլոր 
բաները, որոնք ես կցանկանայի, որ դուք անեիք»: 
Կարող եք նշել Մորոնի 10.23 -ում այն նախադա-
սությունը, որը սովորեցնում է այս սկզբունքը. Եթե 
մենք ունենք հավատք, մենք կկարողանաք 
անել այն ամենը, ինչը մեր Երկնային Հայրն 
ուզում է, որ անենք:

 3. Ձեզ օգնելու համար որպեսզի հասկանաք, թե ինչ-
պես է այս սկզբունքը իրագործվել կամ կարող է 

Մորոնի 10.11 -----------------------------------

Մորոնի 10.14 -----------------------------------
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իրագործվել ձեր կյանքում, մի քանի նախադասություն գրեք 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝ ի պա-
տասխան հետևյալ մեկ կամ երկու արտահայտությունների.

 ա. Ես փորձարկել եմ Մորոնի 10.23 –ում գրված խոստումը, 
երբ . . .

 բ. Մորոնի 10.23 – ում գրված խոստումը ինձ կարող է օգնել . . . 

 4. Մտածեք այն երկու սկզբունքների մասին, որոնք 
սովորել եք Մորոնի 10.8–26-ում: Աստված Հոգու 

պարգևներ է շնորհում Իր զավակների օգտի համար: 
Եթե մենք հավատք ունենք, ապա կկարողանանք անել 
այն, ինչը մեր Երկնային Հայրն է ակնկալում մեզանից: 
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պա-
տասխանեք հետևյալ հարցերին.

 ա. Ինչպե՞ս կարող են այս երկու սկզբունքներն այժմ օգնել 
ձեզ կյանքում:

 բ. Ինչպե՞ս կարող են այս սկզբունքներն օգնել ձեզ այն հնա-
րավորություններում, որոնք կարող են գալ ապագայում:

Մորոնի 10.30–34
Մորոնին ավարտում է Իր հիշատակարանը՝ 
հրավիրելով բոլորին գալ դեպի Քրիստոսը և 
կատարելագործվել Նրանում 

Կարծում եք հնարավո՞ր է լինել 
կատարյալ այս կյանքում: Առաջին 
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս 
Ի. Ֆաուստը բացատրել է կատարյալ 
դառնալու պատվիրանը. «Կատարելու-
թյունը հավերժական նպատակ է: Չնա-

յած չենք կարող կատարյալ լինել մահկանացու 
կյանքում, դրան ձգտելը պատվիրան է, որն ի 
վերջո կարող ենք պահել Քավության միջոցով» 
(“This Is Our Day,” Ensign, May 1999, 19):

Ինչպես Նախագահ Ֆաուստն է սովորեցնում, կա-
տարելությունը նպատակ է, որի վրա մենք կարող 
ենք աշխատել այժմ և Փրկչի օգնությամբ հասնել 
դրան գալիք կյանքում: Մորոնին եզրափակել է 
իր վկայությունն ուսուցանելով, թե ինչպես կարող 
ենք Փրկչի մաքրագործող զորությունը մեր կյանք 
բերել այժմ և ի վերջո կատարելագործվել Նրա 
Քավությամբ: 

 5. Գծեք հետևյալ աղյուսակը սուրբ գրությունների 
 ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

Ինչ կարող եմ ես անել Ինչ է Աստված 
խոստանում

Փնտրեք Մորոնի 10.30–33, փնտրելով (ա) ինչ պետք է մենք 
անենք, որպեսզի դառնանք մաքուր և ի վերջո կատարյալ, և 
(բ) ինչ է Աստված խոստանում անել մեզ օգնելու համար: Այն 
ինչ գտնում եք, գրի առեք ձեր աղյուսակի համապատասխան 
սյունակում: 

Գրեք հետևյալ հայտարարությունը սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրության ձեր օրագրում աղյուսակի 
տակ կամ ձեր սուրբ գրություններում Մորոնի 
10.32–33-ի կողքին: Երբ մենք գալիս ենք դեպի 
Հիսուս Քրիստոսը, մենք կարող ենք մաքրվել 
և կատարելագործվել Նրա Քավությամբ: 

Դեպի Քրիստոս գալը կյանքի տևողությամբ 
գործընթաց է, որը սկսվում է Նրան հավատա-
լով և այնուհետև խոնարհաբար փնտրելով Նրա 
ազդեցությունը մեր կյանքում: Այդ գործընթացը 
շարունակվում է՝ ընդունելով Նրա ավետարանը, 
ընդունելով Նրան որպես մեր Փրկիչ, ապաշխա-
րելով, ուխտ կապելով Նրա հետ ավետարանի 
արարողություններով և ի հնազանդություն Նրա 
պատվիրանների հավատարմորեն տոկալով մեր 
ողջ կյանքի ընթացքում: Ի վերջո, մենք կմոտե-
նանք Քրիստոսին, երբ դառնանք Նրա նման. այդ 
ժամանակ մենք կարող ենք ապրել Նրա հետ 
հավերժություններ: 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդն ամփոփել է դեպի Քրիստոսը գալու 
Մորոնիի վերջին հրավերը, որը տրված է Մորոնի 
10.30–33-ում.

Մորոնիի [վերջին վկայությունը շեշ-
տում է] հավատքն առ Քրիստոս, հույսն 
առ Քրիստոս, Քրիստոսի գթությունը, 
աղոթքով, որ այդ երեք մեծ քրիստո-
նեական արժանիքները, այդ երեք 
կատարյալ Քրիստոնեական սկզբունք-

ները մեզ կտանեն դեպի մաքրություն: . . .

Մեր կրոնի պորտաքարի և երբևէ գրված ամե-
նաճշգրիտ գրքի այդ եզրափակիչ, վերջին, միակ 
կոչը պետք է դիպչի ոչ թե անմաքուր բանին. այլ 
այն պետք է լինի սուրբ և անբիծ. այն պետք է լինի 
մաքուր: Իսկ այդ մաքրությունը պետք է գա միայն 
Գառի արյան միջոցով, ով իր վրա վերցրեց մեր 
վշտերը և կրեց մեր տառապանքները, Գառ, որը 
վիրավորվեց մեր զանցանքների համար և հար-
վածվեց մեր անիրավությունների համար, Գառ, ով 
արհամարվեց և չարչարվեց, սակայն որին մենք 
չգնահատեցինք (տես Մոսիա 14): . . .

Մաքրություն՝ Գառի արյան շնորհիվ: Դա է կոչ 
անում [Մորմոնի Գիրքը]» (“A Standard unto My 
People” [CES symposium on the Book of Mormon, 
Aug. 9, 1994], 15, si.lds.org):

Վերանայեք Մորոնի 10.32–33-ը և նշեք այն 
արտահայտությունները, որոնք շեշտում են, որ 
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կատարյալ լինելու միակ ճանապարհը դա կա-
տարյալ լինելն է «Քրիստոսում»: Դա նշանակում 
է, որ չենք կարող մենք մեզանով հասնել կա-
տարելության. մենք պետք է ապավինենք Փրկչի 
Քավության զորությանը և շնորհին: Խորհեք, թե 
մաքուր և կատարյալ լինելու համար ինչի համար 
է մեզ անհրաժեշտ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը: 
Կարող եք նշել արտահայտություններ Մորոնի 
10.32–33-ում, որոնք համարում եք խրախուսող դեր 
են կատարում մաքրության և կատարելության 
հավերժական նպատակին ձգտելու գործում: 

Հետ նայեք և տեսեք, թե սուրբ գրությունների ու-
սումնասիրության ձեր օրագրում ինչ եք գրել՝ «Ինչ 
կարող եմ ես անել» սյունակում: Ընտրեք այնտեղ 
գրված մեկ կետ և խորհեք, թե ինպես կարող եք 
ավելի ջանասեր լինել ձեր կյանքի այդ ոլորտում: 

Կարդացեք Մորոնի 10.34-ը և փնտրեք ապացույց-
ներ առ Հիսուս Քրիստոս Մորոնիի հավատքի և 
հավերժական կյանք ստանալու հույսի մասին: 
Մենք ևս կարող ենք ունենալ հավատք և հույս 
Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրությունը դարձնելով 
ողջ կյանքի գործ և կիրառել դրա էջերում գրված 
ճշմարտությունները: 

 6. Ավարտելով Մորմոնի Գրքի այս դասընթացը, սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պա-

տասխանեք հետևյալ հարցերին և պատրաստվեք ձեր ու-
սուցչի հետ կիսվել ձեր պատասխաններով. 

 ա. Այս տարի Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրությունն ի՞նչ ազդե-
ցություն թողեց ձեր կյանքի վրա: 

 բ. Ո՞ր դասերը կամ սկզբունքներն օգնեցին ձեզ «գալ դեպի 
Քրիստոսը» և զորացնել առ Փրկիչ ձեր հավատքը:

 գ. Ո՞րն է ձեր վկայությունը Մորմոնի Գրքի մասին:

 7. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասի-
րության ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարու-

թյան տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մորոնի 10.8–26, 30–34 և ավարտեցի այս 
դասը (ամսաթիվ):

 Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես 
կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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