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Սրտերը շրջելու խոստումը

Ի
մ մայրը` Միլդրիդ Բենիոն Այրինգը, մեծացել է 

Գրենջերի գյուղական համայնքում, որը գտնվում է 

Յուտայում, ԱՄՆ: Նրա եղբայրներից մեկը` Ռոյը, 

շարունակում էր ընտանեկան գործը, որն առնչվում էր ոչխա-

րաբուծության հետ: Երիտասարդ տարիքում նա շաբաթներ 

շարունակ հեռու էր լինում ընտանիքից: Ժամանակի ընթաց-

քում նա ավելի քիչ էր հետաքրքրվում Եկեղեցով: Վերջի-

վերջո, նա տեղափոխվեց Այդահո, ԱՄՆ, ամուսնացավ և 

ունեցավ երեք երեխա: Նա մահացավ 34 տարեկանում, երբ 

նրա կինը 28 տարեկան էր, իսկ երեխաները փոքր էին: 

Չնայած որ Ռոյի փոքրիկ ընտանիքը Այդահոյում էր, իսկ 

մայրս տեղափոխվել էր Նյու Ջերսի, ԱՄՆ` մոտ 2,500 մղոն 

(4,025 կմ) այդտեղից հեռու, նա հաճախ նրանց գրում էր սիրո 

և խրախուսանքի նամակներ: Քեռուս ընտանիքը մայրիկիս 

քնքշորեն դիմում էր «Հորաքույր Միդ»: 

Տարիներ անցան, և մի օր ես հեռախոսազանգ ստացա 

քեռուս տղաներից մեկից: Ինձ ասացին, որ Ռոյի այրին 

մահացել է: Քեռուս տղան ասաց. «Հորաքույր Միդը կուզե-

նար, որ դու իմանայիր այդ մասին»: Հորաքույր Միդը վաղուց 

մահացել էր, բայց այդ ընտանիքը դեռ զգում էր նրա սերը և 

շտապեց տեղեկացնել ինձ: 

Ես տպավորված էի այն ամենով, թե որքան շատ է մայրս 

իր ընտանիքում կատարել մի դեր, որը նման էր Նեփիացի 

մարգարեների կատարած դերին իրենց ընտանիքներում` 

մոտ մնալով իրենց հարազատներին, ում ցանկանում էին 

բերել դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը: Նեփին գրեց 

մի հիշատակարան, որը, նա հույս ուներ, որ ազդեցություն 

կունենար իր եղբայրների զավակների վրա, որպեսզի վերա-

դառնան դեպի իրենց հայրապետի` Լեքիի հավատքը: Մո-

սիայի որդիները ցուցաբերեցին այդ նույն սերը, երբ նրանք 

ավետարանը քարոզեցին Լեքիի սերունդներին: 

Տերն ուղիներ է տվել մեզ, որպեսզի մենք զգանք սեր 

ընտանիքում, որը կարող է շարունակվել հավերժ: Այսօր 

Եկեղեցում երիտասարդները զգում են, թե ինչպես են իրենց 

սրտերը դառնում դեպի իրենց ընտանիքը: Նրանք փնտրում 

են ընտանիքի անդամների անուններ, ովքեր այս կյանքում 

հնարավորություն չեն ունեցել ստանալ փրկության արա-

րողությունները: Նրանք տանում են այդ անունները դեպի 

տաճար: Երբ նրանք մտնում են մկրտության ջրերի մեջ, 

նրանք հնարավորություն ունեն զգալու Տիրոջ և ընտանիքի 

անդամների սերը, ում համար կատարում են փոխանորդի 

արարողությունները:

Ես մինչև հիմա հիշում եմ իմ քեռու որդու ձայնի մեջ 

նկատվող սերը, ով զանգահարեց և ասաց. «Մեր մայրը 

մահացել է, հորաքույր Միդը կուզենար, որ դու իմանայիր 

այդ մասին»: 

Դուք, ովքեր կատարում եք արարողություններ ընտանիքի 

անդամների համար, առաջ եք ընթանում սիրով, ինչպես 

արեցին Մոսիայի որդիներն ու Նեփի մարգարեն: Նրանց 

նման դուք ուրախություն կզգաք նրանց համար, ովքեր 

ընդունում են ձեր նվիրաբերությունը: Դուք նաև կարող եք 

ակնկալել, որ կզգաք նույն մեծ գոհացումը, որ Ամմոնը զգաց, 

ով իր հեռավոր ընտանիքի անդամների մեջ իր միսիոներա-

կան սպասավորման մասին ասաց. 
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«Հետևաբար, եկեք հրճվենք, այո, մենք կհրճվենք Տիրոջով. 

քանզի մեր ուրախությունը լիակատար է, այո, մենք կգովա-

բանենք մեր Աստծուն հավիտյան: Ահա, ո՞վ կարող է անչափ 

շատ հրճվել Տիրոջով: Այո, ո՞վ կարող է անչափ շատ խոսել 

նրա մեծ զորության մասին և մարդկանց զավակների հան-

դեպ նրա ողորմության և նրա երկայնամտության մասին: 

Ահա, ես ասում եմ ձեզ, ես չեմ կարող արտահայտել փոքրա-

գույն մասն իսկ նրա, ինչ զգում եմ» (Ալմա 26.16):

Ես վկայում եմ, որ ձեր սիրո զգացումները, որ դուք ունեք 

ձեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ, որտեղ էլ որ նրանք 

լինեն, այն խոստումի իրականացումն են, որ Եղիան գալու 

է: Նա եկել է: Զավակների սրտերը դառնում են դեպի իրենց 

հայրերը, և հայրերի սրտերը դառնում են դեպի իրենց զա-

վակները (տես Մաղաքիա 4.5–6; Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 

1.38–39): Երբ դուք մղում եք զգում գտնել ձեր նախնիների 

անուններն ու տանել դրանք տաճար, ապա դուք ճաշակում 

եք այդ մարգարեության իրականացումը: 

Օրհնություն է ապրելն այն ժամանակահատվածում, երբ 

սրտերը դառնալու խոստումն իրականանում է: Միլդրիդ 

Բենիոն Այրինգը զգում էր այդ մղումն իր սրտում: Նա սիրում 

էր իր եղբոր ընտանիքին և նա հետաքրքրված էր նրանցով: 

Նրանք զգում էին, որ իրենց սրտերը սիրով դարձել էին դեպի 

Հորաքույր Միդը, քանի որ նրանք գիտեին, որ նա սիրում էր 

իրենց:

ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ ԱՅՍ ՈՒՂԵՐՁԻՑ

Նրանց հետ, ում այցելում եք, կարող եք կարդալ 

Եղիայի ոգու մասին մարգարեությունները (տես Մա-

ղաքիա 4.5–6; Ջոզեֆ Սմիթ— Պատմություն 1.38–39): 

Քննարկեք ընտանեկան պատմության մեջ ներգրավվելու 

եղանակների մասին` ներառյալ այնպիսի գործիքների 

մասին, ինչպիսիք են՝ ինդեքսավորումը, լուսանկարումը 

և օրագրում գրանցելը: Եթե նրանք, ում դուք այցելում եք, 

տեղյակ չենFamilySearch.org, կարող եք որոշակի ժամա-

նակ տրամադրել նրանց բացատրելու համար:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

Սկսեցի ճանաչել իմ տատիկին
Ջուլին Քարտեր

Ե
րիտասարդ Կանանց ծրագրերից մեկի համար 

ես ցանկություն հայտնեցի օգնել իմ տատիկին իր 

նախնիներին գտնել ` պտտելով Մեսայի, Արիզոնա, ԱՄՆ, 

ընտանեկան պատմության կենտրոնի միկրոֆիլմերի 

էջերը: Երբ մենք կողք կողքի նստած էինք ու փնտրում 

էինք մեր ընտանիքին, ես սկսեցի մտածել. «Արդյո՞ք շատ 

բան գիտեմ իմ տատիկի մասին, ով իմ կողքին է»: 

Մենք ընտանիքի շատ անդամների գտանք, պատ-

րաստեցինք նրանց տեղեկությունները և գնացինք Մեսա 

Արիզոնա տաճար, որպեսզի կատարենք նրանց մկրտու-

թյուններն ու հաստատումները: Ոչ շատ ուշ իմ տատիկն 

ինձ տվեց իր ընտանեկան պատմության տվյալների 

կապոցը:

Քանի որ տատիկս տառապում է ռևմատիկական 

արտրիտով, նրա համար շատ դժվար է տպելը: Ես հա-

ճույք եմ ստանում համակարգչի հարցում նրան օգնելիս: 

Մեր ընտանիքի հոգևոր օգտի համար մենք միասին 

գրում ենք պատմություններ նրա կյանքից: Ինձ դուր է գա-

լիս լինել նրա կյանքի մի մասնիկը և այդքան շատ բան 

սովորել Եկեղեցու պատմության մասին՝ այս ծրագրերին 

մասնակցելիս: 

Հեղինակն ապրում է Վիրջինիայում, ԱՄՆ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐ

Սեր տան մեջ

Երկինքն ուրախ է ժպտում, 

Երբ սեր կա տան մեջ,

Կյանքը սիրով է լեցուն,

Երբ սեր կա տան մեջ:

(«Սեր տան մեջ», Հիմներ, համար 44)

Ե
րկնային Հայրը ցանկանում է, որ մենք սիրենք մեր 

ընտանիքներին, որպեսզի կարողանանք երջանիկ 

լինել: Որքան շատ ենք ծառայում մեր ընտանիքներին, 

այնքան ավելի շատ ենք սիրում Երկնային Հորն ու մեր 

ընտանիքի անդամներին: 

Թղթի վրա սրտեր նկարեք և կտրեք դրանք: Դրանց 

վրա ուրախ երկտողեր գրեք կամ նկարներ նկարեք և 

թաքուն տվեք ձեր ընտանիքի անդամներին: Տեսեք, թե 

դա որքան կերջանկացնի նրանց: 
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Հավատք, Ընտանիք, Սփոփանք

Սա Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձների 
այն շարքից է, որը նվիրված է Փրկչի 
առաքելության տարբեր ոլորտներին:

Հիսուս Քրիստոսը մեր Բարեխոսն 

է Հոր առջև: Բարեխոս բառն ունի 

լատինական արմատներ, որը նշա-

նակում է «մեկը, ով պաշտպանում է 

մեկ ուրիշին»: 1 Փրկիչը պաշտպանում 

է մեզ` գործադրելով հասկացողու-

թյուն, արդարություն և ողորմա-

ծություն: Այս ամենի իմացությունը 

կարող է լցնել մեզ սիրով և երախ-

տագիտությամբ Նրա Քավության 

նկատմամբ: 

 «Լսեք [Հիսուս Քրիստոսին], որ 

ձեր բարեխոսն է Հոր առաջ, որը 

նրա առաջ պաշտպանում է ձեր 

դատը,– 

Ասելով. Հա՛յր, տե՛ս տառա-

պանքներն ու մահը նրա, ով 

չմեղանչեց, որին դու հավանել ես. 

տե՛ս Որդուդ արյունը, որը հեղվել 

է, արյունը նրա, ում դու տվեցիր, 

որ ինքդ փառավորվես. 

Ուստի, Հա’յր, խնայիր իմ այս 

եղբայրներին, որ հավատում են 

իմ անվանը, որ նրանք կարո-

ղանան գալ ինձ մոտ և ունենալ 

հավիտենական կյանք» (ՎևՈւ 

45.3–5):

Քրիստոսի՝ որպես մեր Բարե-

խոսի մասին, Տասներկու Առա-

քյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ 

Քրիստոֆերսոնն ասել է. «Ինձ 

Հիսուս Քրիստոսի աստվածային 
առաքելությունը. Բարեխոս
Աղոթքով ուսումնասիրեք այս նյութը և ձգտեք հասկանալ, թե ինչով կիսվել: 
Ինչպե՞ս կարող է Փրկչի կյանքի ու առաքելության մասին հասկացողությունը 
մեծացնել ձեր հավատքը Նրա նկատմամբ և օրհնել նրանց, ում մասին հոգ եք 
տանում այցելությամբ ուսուցանման միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկության համար, 
այցելեք reliefsociety.lds.org:

համար մեծ կարևորություն ունի 

այն, որ ես, ցանկացած պահի 

և ցանկացած իրավիճակում, 

կարող եմ աղոթքի միջոցով մո-

տենալ շնորհի գահին, որ իմ Երկ-

նային Հայրը կլսի իմ խնդրանքը, 

որ իմ Բարեխոսը, նա, ով չի 

մեղանչել, ում արյունն է հեղվել, 

կպաշտպանի իմ դատը»: 2

Սուրբ գրություններից 
Մոսիա 15.8–9; Մորոնի 7.28; Վարդա-

պետություն և Ուխտեր 29.5; 110.4

Մեր պատմությունից
Տիրոջ Եկեղեցու պատմության 

ընթացքում Հիսուս Քրիստոսի 

կին աշակերտները հետևել են 

Նրա օրինակին: Եսթերը հավա-

տարիմ ու խիզախ բարեխոս էր: 

Նրա հորեղբոր որդին` Մուրթքէն, 

նրան ուղարկեց թագավորի 

հրամանի պատճենը, ըստ որի 

հրեաներին պետք է ոչնչացնեին, 

և նա հանձնարարեց նրան «[թա-

գավորի] առաջին խնդրուացք 

[մատուցանէլ] իր ազգի համար»: 

Նա ավելացրեց. «Եվ ո՞վ գիտէ 

գուցէ մի այսպիսի ժամանակի 

համար ես դու թագուհութեան 

հասել» (Եսթեր 4.8, 14):

Չնայած իր ժողովրդի համար 

բարեխոս լինելու վտանգին` Ես-

թերը համաձայնվեց. «Այնուհետև 

թագավորի մօտ պիտի գնամ 

թէև օրէնք չէ, և եթէ կմեռնեմ 

թող մեռնեմ» (Եսթեր 4.16): 

Այնուհետև Եսթերը խոնար-

հաբար խոսեց թագավորի հետ 

և «ընկավ նորա ոտքի առաջը, 

և լացավ ու առաչեց նորան 

. . . ետ դարձնել . . . գրութիւն-

ները . . . Հրեաներին փչացնե-

լու համար»: Նա ավելացրեց. 

«Ինչպէ՞ս կարող եմ տեսնել իմ 

ազգականների կորուստը» (տես 

Եսթեր 8.3, 5–6): Թագավորի 

սիրտը փափկեց, և նա ընդա-

ռաջ գնաց նրա խնդրանքին: 3
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