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Սեմինարիայի տնային
ուսումնասիրման ծրագրի
նախաբանը
Սեմինարիայի տնային ուսումնասիրման ծրագիրը նախատեսված է
օգնելու ձեզ ավելի լավ հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը և
կիրառել նրա ուսմունքները առօրյա կյանքում սուրբ գրությունների
ուսումնասիրման միջոցով: Այս ուսումնական տարվա ընթացքում դուք
սկզբում կավարտեք այս դասընթացի ընթերցանության
հանձնարարությունները Վարդապետություն և Ուխտերից, իսկ հետո
կավարտեք անհատական դասերը: Շաբաթը մեկ անգամ դուք
կհանդիպեք սեմինարիայի ուսուցչի հետ, որպեսզի ներկայացնեք ձեր
աշխատանքը և մասնակցեք շաբաթական դասին:

Սեմինարիան ամենօրյա
կրոնական կրթական ծրագիր է:
Սուրբ գրությունների աղոթքով
ուսումնասիրությունը պետք է
դառնա սովորություն ձեզ համար:
Դուք պետք է աշխատեք ձեր
սեմինարիայի
հանձնարարությունների վրա
ամեն ուսումնական օր, եթե
նույնիսկ ամեն օր չեք
մասնակցելու սեմինարիայի դասին: Դասընթացը կազմված է 32 դասերից:
Ընթերցանության աղյուսակը էջ 000-ում ցույց է տալիս, թե դուք ինչ պետք
է սովորեք յուրաքանչյուր դասի համար: Ձեր ուսուցիչը կօգնի ձեզ
հասկանալ, թե որ դասը պետք է սովորեք: Այս ուսումնական ծրագրի
դասերից յուրաքանչյուրը պետք է տևի 30 րոպե, ի լրումն ձեր ամենօրյա
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության:

Դուք պետք է ունենաք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության երկու
օրագիր (կամ երկու տետր), բացի ձեր անձնական օրագրից, որի մեջ
կգրեք ուղեցույցում տրված միջոցառումների հանձնարարությունները:
Ամեն շաբաթ, ձեր ուսուցչին հանդիպելիս, դուք պետք է հանձնեք սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության տետրը, որը պարունակում է
ուղեցույցում տրված միջոցառումների հանձնարարությունները, որոնք
դուք ավարտել եք այդ շաբաթ: Ձեր ուսուցիչը կկարդա և կպատասխանի
հանձնարարություններին և կվերադարձնի ձեզ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության այդ տետրը հաջորդ շաբաթ: Դուք կարող եք նաև
գրել ձեր պատասխանները արագակարի թղթի վրա և հանձնել էջերը, որ
գրել էիք այդ շաբաթ: Հետո, երբ ձեր ուսուցիչը վերադարձնի էջերը, կարող
եք դրանք ետ դնել տետրի մեջ:
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Օգտագործել այս ձեռնարկը սեմինարիայի ամենօրյա
ծրագրի մեջ
Այս ձեռնարկը կարող է օգտագործվել ուսուցիչների և ուսանողների
կողմից սեմինարիայի ամենօրյա ծրագրում` դասերը լավացնելու և
լրացնելու համար: Սակայն այն նախատեսված չէ ամենօրյա
սեմինարիայի բոլոր ուսանողների համար: Եթե ուսանողը կարիք ունի
լրացնելու բաց թողնված դասը, ուսուցիչը կարող է հանձնարարել նրան
ավարտել տնային ուսուցման դասը, որը համապատասխանում է բաց
թողնված դասին:

Օգտագործել ուսանողի տնային ուսումնասիրման
ուղեցույցը:

Սուրբ գրություննրի թեմայի նախաբանը

Նախաբանըը տալիս է որոշ նախնական տեղեկություն և ամփոփում
սուրբ գրությունների թեմայի յուրաքանչյուր դասի վերաբերյալ:

Հատվածների խմբավորում և բովանդակության ամփոփում

Հատվածների խմբավորումը պարունակում է բնական ընդհատումներ,
եթե պատահում են թեմայի կամ գործողությունների փոփոխություններ:
Յուրաքանչյուրին հաջորդում է հատվածներում տեղ գտած ուսմունքների
կամ իրադարձությունների կարճ ամփոփում:

Վարդապետություններ և սկզբունքներ
Երբ ավետարանական վարդապետությունները և սկզբունքները բխում են
սուրբ գրությունների թեմաներից, դրանք ընդգծվում են մուգ գույնով,
որպեսզի նկատելի լինի:

Ուսումնական օժանդակ նյութեր
Ուսումնական օժանդակ նյութերը օգնում են ըմբռնել և մեկնաբանել այն
նրբությունները, որոնք կարող են լավացնել ձեր ուսման պրոցեսը և սուրբ
գրությունների ըմբռնումը:

Սուրբ գրությունների սերտում

Նոր Կտակարանում առկա սուրբ գրությունների սերտման 25
հատվածներից յուրաքանչյուրը առանձին է քննարկվում տվյալ դասի մեջ,
որը կօգնի ձեզ խորացնել տվյալ հատվածի վերաբերյալ ձեր
գիտելիքները:

Գրանցել պատասխանները ձեռնարկի մեջ
Ձեզ երբեմն կխնդրեն գրել պատասխանները ձեռնարկում կամ
աղյուսակի դատարկ տողերում:

ՆԱԽԱԲԱՆ
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Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրի
հանձնարարություններ

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրի
հանձնարարությունները պետք է ամեն շաբաթ դուրս գրվեն և տրվեն ձեր
ուսուցչին գնահատման համար: Ձեր պատասխանների վերաբերյալ
տրված տեղին դատողությունները կօգնեն ձեզ ձեռք բերել նշանակալի
փորձ, երբ սովորում կամ կիրառում եք սուրբ գրությունների
ճշմարտությունները:

ՆԱԽԱԲԱՆ
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Նոր Կտակարանի
ընթերցանության
աղյուսակ
Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

1 Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

2 Մատթեոս 1

2

3

4

5

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

3 Մատթեոս 6

7

8

9

10

11

12

13.1–23

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

4 Մատթեոս 13.24–58

14

15

16

17

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

5 Մատթեոս 18

19

20

21

22

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

6 Մատթեոս 23

Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1

Մատթեոս 25

26.1–30

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

7 Մատթեոս 26․31-75

27

28

Մարկոս 1

2

3

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

8 Մարկոս 4

5

6

7

8

9

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

9 Մարկոս 10

11

12

13

14

15

16

Ղուկաս 1

2

3

4

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

10 Ղուկաս 5

6

7

8

9

10.1–37

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

11 Ղուկաս 10.38–42

11

12

13

14

15

16

17

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

12 Ղուկաս 18

19

20

21

22

23

24

Հովհաննես 1

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

17 Հովհաննես 2

3

4

5

6

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

14 Հովհաննես 7

8

9

10

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

15 Հովհաննես 11

12

13

14

15

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

16 Հովհաննես 16

17

18

19

20

21

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

17 Գործք Առաքելոց 1

2

3

4

5

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

18 Գործք Առաքելոց 6

7

8

9

10

11

12

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

19 Գործք Առաքելոց 13

14

15

16

17

18

19

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

20 Գործք Առաքելոց 20

21

22

23

24

25

26

27

28

Հռոմեացիներին 1

2

3

4

5

6

7

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

21 Հռոմեացիներին 8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ա Կորնթացիս 1

2

3

4

5

6

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

22 Ա Կորնթացիս 7

8

9

10

11

12

13

14

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

23 Ա Կորնթացիս 15

16

Բ Կորնթացիս 1

2

3

4

5

6

7

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

24 Բ Կորնթացիս 8

9

10

11

12

13

Գաղատացիս 1

2

3

4

5

6

Եփեսացիս 1

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

25 Եփեսացիս 2

3

4

5

6

Փիլիպպեցիս 1

2

3

4

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

34 Կողոսացիս 1

2

3

4

Ա Թեսաղոնիկեցիս 1

2

3

4

5

Բ Թեսաղոնիկեցիս 1

2

3

Ա Տիմոթէոս 1

2

3

4

5

6

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

27 Բ Տիմոթեոս 1

2

3

4

Թուղթ Պողոսի առ Տիտոս 1

2

3

Թուղթ Պողոսի առ Փիլիմոն 1

Եբրայեցիս 1

2

3

4

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

28 Եբրայեցիս 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Հակոբոս 1

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

29 Հակոբոս 2

3

4

5

Ա Պետրոս 1

2

3

4

5

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

30 Բ Պետրոս 1

2

3

1 Հովհաննես 1

2

3

4

5

2 Հովհաննես 1

3 Հովհաննես 1

Հուդա Առաքյալի Թուղթը 1

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Մասի
համարը

Հանձնարարված բաժինները, որոնք ես
պետք է կարդամ այս շաբաթ

Սուրբ գրությունները
կարդալու իմ օրերը

37 Հայտնություն 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

32 Հայտնություն 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Կ Ե ԵՔ Չ Հ Ու Շ

ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՂՅՈՒՍԱԿ
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Բարի գալուստ Նոր
Կտակարան
Ի՞նչ է Նոր Կտակարանը
Նոր Կտակարանը պարունակում է առաջին Առաքյալների և Հիսուս
Քրիստոսի վաղեմի աշակերտների գրվածքները, ովքեր գրել են Սուրբ
Հոգու ոգեշնչմամբ: Այն պարունակում է չորս Ավետարանները, որոնք
հանդիսանում են Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսը
վկայությունները Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպես խոստացված Մեսիա՝
Փրկիչ և Քավիչ և հարություն առած Տեր: Չորս ավետարանները պատմում
են Հիսուսի կյանքից դրվագներ և Նրա բազմաթիվ ուսմունքների
գրանցումներն են: Նոր Կտակարանը պարունակում է Փրկիչի և Նրա
Առաքյալների կողմից ուսուցանված վարդապետություններն ու
սկզբունքները, որպեսզի օգնեն մարդկանց վերադառնալ Հայր Աստծո
հետ ապրելու և հավերժական կյանք ձեռք բերելու գործում: Վերջին
օրերի սրբերի համար Աստվածաշունչը Մորմոնի Գրքի,
Վարդապետություն և Ուխտերի և Թանկագին Մարգարիտի հետ մեկտեղ
սուրբ գրություն է (տես Հավատո Հանգանակներ 1.8):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
ամփոփել է Նոր Կտակարանի բովանդակության կարևորությունը. «Նոր
Կտակարանը … պատմում է հնագույն խոստումների կատարման մասին՝
Խոստացված Մեկի ծննդյան, առաքելության և քավիչ զոհաբերության
մասին: Այն շարադրում է Նրա հավիտենական ավետարանի փրկող
վարդապետությունները, արձանագրում է օրերի գագաթնակետին
ավետարանի գործի աճի և ընդլայնման մասին, կանխատեսում է
համաշխարհային հեռացումը հավատից, որը մի անգամ տրվել էր
սրբերին: Այն խոստանում է ավետարանի փառավոր վերականգնումը
վերջին օրերում, գեղարվեստորեն ու դրամատիկ պատկերավորմամբ
զգուշացնում է Մարդու Որդու Երկրորդ Գալուստին նախորդող, ուղեկցող
և կատարվող իրադարձությունները: Դրա հիմնական նպատակն է
վկայություն բերել Քրիստոսի մասին» (A New Witness for the Articles of Faith
[1985], 392):

Ինչո՞ւ է կարևոր ուսումնասիրել Նոր Կտակարանը:
Ինչպես և բոլոր սուրբ գրությունները, Նոր Կտակարանն ուսուցանում և
վկայում է Հիսուս Քրիստոսի և Նրա աստվածային բնույթի մասին:
Հովհաննես Առաքյալն ասել է, որ իր Ավետարանը գրելու նպատակն էր՝
համոզել մյուսներին «հավատալ, որ Հիսուսն է Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին.
և որ հավատալով կյանք ունենանք նրա անունովը» (Հովհաննես 20.31):
Ուսումնասիրելով Նոր Կտակարանը, դուք կիմանաք Փրկիչի հրաշալի
ծննդյան մասին, ականատես կլինեք Նրա հրաշքներին ու բժշկումներին,
կլսեք Նրա ավետարանի ակնառու ճշմարտությունները և կվերապրեք
Նրա քավիչ զոհաբերության օրերը, խաչելությունը և փառահեղ
հարությունը: Երբ ուսումնասիրեք Փրկիչի կյանքն ու ուսմունքները, դուք
կիմանաք, թե ինչպես գնալ դեպի Նա, ստանալու համար հույս, ներում,
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խաղաղություն, և հավերժական երջանկություն: Նոր Կտակարանի
անկեղծ ուսումնասիրությունը կամրացնի ձեր հավատն առ Հիսուս
Քրիստոս և կօգնի ձեզ ապավինել Նրա ուսմունքներին ու Քավությանը:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Լ. Թոմ Փերին ուսուցանել է,
որ Նոր Կտակարանը «սուրբ գրությունների պատմության կենտրոնական
մասն է, ճիշտ այնպես, ինչպես Փրկիչը կենտրոնական մասն է մեր
կյանքի: Մենք պետք է պարտավորվենք ուսումնասիրել և գնահատել այն:

Իմաստության անգին մարգարիտներ կարելի է գտնել Նոր Կտակարանն
ուսումնասիրելիս» («Հանգստության օրը և հաղորդությունը» Ensign կամ
Լիահոնա, մայիս 2011, 6):

Ահա Նոր Կտակարանում գտնվող ճշմարտության ու իմաստության մի
քանի անգին մարգարիտներ.

• Հիսուս Քրիստոսն է «ճանապարհը եւ ճշմարտութիւնը եւ կեանքը» և
Նրա միջոցով դուք կարող եք ճանաչել Երկնային Հորը (տես
Հովհաննես 14.6–7):

• Սուրբ Հոգին է «Մխիթարիչը… նա ամեն բան կսովորեցնէ ձեզ, եւ
կհիշեցնէ ձեզ ամեն ինչ» (Հովհաննես 14.26):

• Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները պատասխանատվություն ունեն
քարոզելու ավետարանը ամբողջ աշխարհին (տես Մատթեոս 28.19):

• Փրկիչը շարունակում է առաջնորդել Իր Եկեղեցին Իր ընտրյալ
ծառաներին հայտնություն տալու միջոցով (տես Գործք 1.2):

• Դուք Աստծո ազգից եք կամ Նրա զավակն եք (տես Գործք 17.28–29):

• Փրկիչի հարության շնորհիվ բոլորը կհաղթեն մահը և կապրեն կրկին
(Ա Կորնթացիս 15.21–26):

• Եթե իմաստության պակաս ունեք, դուք կարող եք աղոթքով խնդրել
Աստծուց և Նա կպատասխանի (տես Հակոբոս 1.5–6):

• Հավատարիմ սրբերը, որ հաղթում են չարին, կստանան
հավիտենական կյանք (տես Հայտնություն 3):

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կյանքի փորձառությունը օրինակ է
հանդիսանում, թե Նոր Կտակարանի ուսումնասիրությունն ինչպես
կարող է ազդել ձեր կյանքի վրա: Երիտասարդ Ջոզեֆը տանջվում էր՝
դժվարանալով պարզել ինքն իր համար, թե եկեղեցիներից որն էր
ճշմարիտը: Մի օր նա բացեց Աստվածաշունչը և կարդաց Հակոբոս 1.5
հատվածը: Ավելի ուշ նա գրել է. «Սուրբ գրքի ոչ մի հատված երբևէ
այդպիսի ուժով չի ազդել մարդու սրտի վրա, ինչպես այդ ժամանակ եղավ
ինձ հետ: Այն ասես մեծ ուժով ներթափանցեց սրտիս զգացմունքների
խորքը: Ես նորից ու նորից վերընթերցեցի այն» (Ջոզեֆ Սմիթ -
Պատմություն 1.12):

Նոր Կտակարանում այդ խոսքերը կարդալուց և դրանց մասին խորհելուց
հետո Ջոզեֆը որոշեց գործել ըստ իր սովորած ճշմարտության և հարցրեց
Աստծուն, ինչպես որ ուսուցանում էր Հակոբոսը: Նրա որոշմանը հետևեց
նրա հրաշալի Առաջին Տեսիլքը: Ջանասիրաբար ուսումնասիրելով Նոր
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Կտակարանը, դուք նույնպես կզգաք, որ Սուրբ Հոգին դիպչում է ձեր
սրտին ու օգնում բացահայտել եղանակներ՝ կիրառելու ավետարանի
սկզբունքները ձեր կյանքում:

Աղոթքով ուսումնասիրելով Նոր Կտակարանը, գործեք ըստ Սուրբ Հոգու
հուշումների: Անելով այդ, դուք ավելի լիարժեք դարձի կգաք դեպի Տերը:
Իրական դարձը տեղի է ունենում, երբ շարունակում եք գործել ըստ այն
վարդապետությունների, որոնք գիտեք, որ ճշմարիտ են և պահում եք
պատվիրանները օրեցօր, ամսե-ամիս և ձեր կյանքի մնացած օրերում:

Նոր Կտակարանի մասին
Աստվածաշունչը մեկ գիրք չէ: Դա գրքերի հավաքածու է: Հունարեն բառը,
որից ծագել է աստվածաշունչը նշանակում է «գրքեր»: «Քրիստոնեական
Աստվածաշունչն ունի երկու բաժին, որոնք սովորաբար կոչվում են Հին և
Նոր Կտակարաններ» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
«Աստվածաշունչ,»scriptures.lds.org): Կտակարան թարգմանված բառը կարող
է նաև թարգմանվել որպես ուխտ: Այսպիսով, Նոր Կտակարանը նոր
ուխտ է:

Ավետարանի համատեքստում, ուխտը մի հատուկ պայմանագիր է Տիրոջ
և որևէ անձի կամ խմբի միջև: Հին Կտակարանը կամ հին ուխտը Տիրոջ
տված օրենքն է Իր ժողովրդին հին օրերում: «Երբ Փրկիչը եկավ
ժամանակների գագաթնակետին, Նա վերականգնեց ավետարանը
Պաղեստինի հրեաներին: Քանի որ նրանք շեղվել էին` նույնիսկ Մովսեսի
օրենքից, դա մի նոր ուխտ էր նրանց համար» (Աստվածաշնչի բառարան,
«Աստվածաշունչ»):

Նոր Կտակարանը հիմնականում բաղկացած է Ավետարաններից, Գործք
Առաքելոցից, Պողոսի թղթերից, ընդհանրական թղթերից և
Հայտնության գրքից:

1. Ավետարանները Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի
գրքերը կոչվում են Ավետարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կրում է
իր հեղինակի անունը: Ավետարան բառը նշանակում է «բարի լուր»: Թեև
չորս Ավետարանները տարբերվում են մանրամասնություններով ու
տեսանկյունով, դրանք բոլորը պատմում են Փրկիչի կյանքի
իրադարձությունների և հրեաների մեջ երկրային ծառայության
մասին։ Բոլոր չորս Ավետարանները վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը
Աստծո Որդին է և աշխարհի Փրկիչը: «Մատթեոսի, Մարկոսի և
Ղուկասի արձանագրությունները ներկայացնում են նյութերի
նմանատիպ հավաքածու, և ունեն նման դարձվածաբանություն,
ինչպես նաև նույնատիպ հիմնական կետեր, և այդպիսով, երբեմն
պիտակավորվում են որպես «համատեսական ավետարաններ» (ինչը
նշանակում է «տեսնել նույնը»): Այնուամենայնիվ, յուրաքանչյուրը
եզակի է և ունի շատ մանրամասներ, որոնք չեն կրկնվում մյուսների
մոտ: Հովհաննեսի գրածը բավական տարբերվում է մյուս երեքից իր
բառապաշարով, դարձվածաբանությամբ և իրադարձությունների
շարադրմամբ» (Աստվածաշնչի բառարան, «Ավետարաններ»):
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2. Գործք Առաքելոց Գործք Առաքելոցը գրել է Ղուկասը և այն Եկեղեցու
աճի պատմությունն է Պետրոսի և մյուս Առաքյալների ղեկավարության
ներքո (տես Աստվածաշնչի բառարան, «Գործք Առաքելոց»):

3. Պողոսի թղթերը: Պողոսի թղթերը կամ նամակները անվանված են
Եկեղեցու ճյուղի, անհատի կամ խմբի անունով, ում նամակը
հասցեագրված էր: Պողոսի թղթերը դասավորված են «ըստ
երկարության, նվազման կարգով՝ ամենաերկար (Հռովմայեցիս) թղթից
մինչև ամենակարճը (Փիլիմոն): Բացառություն է կազմում Առ
Եբրայեցիս գրված թուղթը, որը տեղադրվել է վերջում, քանի որ ոմանք
կասկածի տակ են առել այն փաստը, որ դա գրվել էր Պողոսի կողմից»
(Աստվածաշնչի բառարան «Պողոսի թղթերը»):

4. Ընդհանրական թղթեր: Հոկոբոսից մինչև Հուդայի գրքերը կոչվել են
ընդհանրական թղթեր, քանի որ բացառությամբ Հովհաննեսի 2-րդ և
3-րդ թղթերի, դրանք հասցեագրված չեն կոնկրետ որևէ անձի կամ
Եկեղեցու ճյուղի: Դրանք անվանված են հեղինակի անունով: (Տես
Աստվածաշնչի բառարան, «Ընդհանրական թղթեր»)

5. Հայտնության գիրքը: Հայտնության գիրքը (երբեմն հիշատակվում է
որպես Ապոկալիպսիս) գրվել է Հովհաննես Առաքյալի կողմից, ով նաև
գրել է Ավետարանը և թղթեր, որոնք կրում են նրա անունը: Դա
Հովհաննեսի հայտնության պատմությունն է, որը նա ստացել է
Տիրոջից: (Տես Աստվածաշնչի բառարան, «Հովհաննեսի
Հայտնությունը»):

Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանություն (ՋՍԹ) և Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս
Տերը պատվիրեց Ջոզեֆ Սմիթին թարգմանել կամ վերանայել
Աստվածաշնչի Հակոբոս թագավորի տարբերակը։ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը (երբեմն կրճատ՝ ՋՍԹ) Աստվածաշնչի
թարգմանությունը չէ մի լեզվից մյուսը: Ավելի շուտ, այն պարունակում է
փոփոխություններ, որոնք Տերը ոգեշնչեց մարգարեին կատարել
Աստվածաշնչի տեքստում:

Ջոզեֆ Սմիթը սկսեց իր թարգմանությունը 1830 թվի հունիսին և ավարտեց
1833 թվի հուլիսին, սակայն մինչև իր մահը` 1844 թիվը, նա շարունակում էր
փոփոխություններ կատարել ձեռագրում (տես Աստվածաշնչի բառարան,
«Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն»): Մինչ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանության որոշ մասեր հրատարակվեցին նրա կենդանության
օրոք, Աստվածաշնչի իր ամբողջական ոգեշնչված թարգմանությունը
առաջին անգամ հրատարակվել է 1867 թվականին Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի Վերակազմավորված Եկեղեցու կողմից (որն այժմ
հայտնի է որպես Քրիստոսի Համայնք): Վերջին օրերի սրբերի
հրատարակությամբ 1979 թվականից հետո տպագրվող Աստվածաշնչի
Հակոբոս Թագավորի տարբերակն ընդգրկեց Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունից վարդապետական կարևորություն ունեցող
հարյուրավոր հատվածներ՝ ծանոթագրություններում և հավելվածում:
(Տես Ռոբերտ Ջ. Մեթյուս, “Joseph Smith’s Efforts to Publish His Bible
‘Translation,’” Ensign, Jan. 1983, 57–64, Աստվածաշնչի բառարան, «Ջոզեֆ
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Սմիթի Թարգմանություն»): Վերջին օրերի սրբերի հրատարակությամբ
2009 թվից հետո տպագրվող Աստվածաշունչն իսպաներենով՝
Ռեյնա-Վալերա տարբերակը, նույնպես ընդգրկեց հատվածները՝
ծանոթագրություններում և հավելվածում: 2015 թվականին Վերջին Օրերի
Սրբերի տարբերակով Աստվածաշունչը հրատարակվեց
պորտուգալերենով:

Թանկագին Մարգարիտում գտնվող Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս-ը քաղվածք
է Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Մատթեոս 23.39–24.56): Դա Մատթեոս 23.39–24.55 հատվածների
ոգեշնչված թարգմանությունն է:

Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը նպաստում է Նոր Կտակարանի մեր
ըմբռնմանը` վերականգնելով որոշ պարզ և թանկարժեք
ճշմարտություններ, որոնք կորել էին Աստվածաշնչից (տես 1 Նեփի
13.20-41) և ավելացնելով Տիրոջ մեկնաբանությունն ու պարզաբանումը:

ԲԱՐԻ  ԳԱԼՈՒՍՏ
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Նոր Կտակարանի
ժամանակագրությունը
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Սուրբ գրությունների
սերտման հատվածների
նախաբանը
Սեմինարիաները և Կրոնի ինստիտուտներըը ընտրել են սուրբ
գրությունների 25 կարևոր հատվածներ սեմինարիայի յուրաքանչյուր
չորս դասընթացի համար: Այս 100 հատվածները ապահովում են կարևոր
ավետարանական հիմք, որը կօգնի հասկանալ ավետարանը, կիսվել
նրանով և ուժեղացնել հավատը:

Ձեզ քաջալերում ենք զարգացնել այս հատվածների գերազանց
տիրապետում: Սուրբ գրությունների հատվածների սերտումը
ներառում է.

• Գտնել հատվածները` իմանալով դրանց հետ կապված սուրբ
գրությունների հղումները:

• Հասկանալ սուրբ գրությունների հատվածների ենթատեքստը և
բովանդակությունը:

• Կիրառել սուրբ գրությունների հատվածներում ուսուցանվող
ավետարանի սկզբունքները և վարդապետությունները:

• Մտապահել հատվածները

Այս ուսումնական ուղեցույցում դուք կուսանեք սուրբ գրությունների
կարևոր 25 հատվածներից յուրաքանչյուրը` ինչպես տրված է
Վարդապետություն և Ուխտերի և Եկեղեցու Պատմություն
ուսումնասիրման դասընթացում: Սուրբ գրությունների սերտումը
ձեզանից ջանքեր է պահանջում: Սուրբ գրությունների հետևողական և
կրկնողաբար սերտումը կօգնի ձեզ տեղադրել ճշմարտությունները ձեր
մշտական հիշողության մեջ հետագա օգտագործման համար: Դուք կարող
եք օրական մի քանի րոպե հատկացնել սերտման հատվածները
վերանայելու համար: Փնտրեք հնարավորություն դրանք օգտագործելու,
երբ մյուսներին բացատրում եք ավետարանի հիմնական
վարդապետությունները:
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Սուրբ գրությունների
սերտման 100
հատվածներ
Ստորև տրվում է սուրբ գրությունների սերտման 100
հատվածների ցանկը.

Հին
Կտակարան

Նոր
Կտակարան

Մորմոնի
Գիրք

Վարդապետություն և
Ուխտեր

Մովսես 1.39 Մատթեոս 5.14–16 1 Նեփի 3.7 ՋՍ-Պ 1.15-20

Մովսես 7.18 Մատթեոս 11.28–30 2 Նեփի 2.25 ՎևՈւ 1.37-38

Աբրահամ

3.22–23
Մատթեոս 16.15–19 2 Նեփի 2.27 ՎևՈւ 6.36

Ծննդոց 1.26-27 Մատթեոս 22.36–39 2 Նեփի 9.28–29 ՎևՈւ 8.2-3

Ծննդոց 2.24 Մատթեոս 28.19–20 2 Նեփի 25.23, 26 ՎևՈւ 10.5

Ծննդոց 39.9 Ղուկաս 24.36–39 2 Նեփի 28. 7-9 ՎևՈւ 13.1

Ելից 19.5-6 Հովհաննես 3.5 2 Նեփի 31.19-20 ՎևՈւ 18.10–11

Ելից 20.3-17 Հովհաննես 14.6 2 Նեփի 32.3 ՎևՈւ 18.15-16

Հեսու 24.15 Հովհաննես 14.15 2 Նեփի 32.8-9 ՎևՈւ 19.16-19

Ա Թագավորաց

16.7
Հովհաննես 17.3 Մոսիա 2.17 ՎևՈւ 19.23

Սաղմոս 24.3-4 Գործք 2.36–38 Մոսիա 3.19 ՎևՈւ 25.13

Սաղմոս

119.105
Գործք 3.19–21 Մոսիա 4.30 ՎևՈւ 46.33

Սաղմոս 127.3 Ա Կորնթացիս

6.19–20
Ալմա 7.11-13 ՎևՈւ 58.27

Առակաց 3.5–6 Ա Կորնթացիս
15.20–22

Ալմա 32.21 ՎևՈւ 58.42–43

Եսայիա 1.18 Ա Կորնթացիս

15.40–42
Ալմա 37.35 ՎևՈւ 64.9-11

Եսայիա 5.20 Գաղատացիս

5.22–23
Ալմա 39.9 ՎևՈւ 76.22-24

Եսայիա 29.13-
14

Եփեսացիս 4.11–14 Ալմա 41.10 ՎևՈւ 76.40-41

Եսայիա 53.3-5 Փիլիպպեցիս 4.13 Հելաման 5.12 ՎևՈւ 78.19
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Հին
Կտակարան

Նոր
Կտակարան

Մորմոնի
Գիրք

Վարդապետություն և
Ուխտեր

Եսայիա 58.6-7 Բ Թեսաղոնիկեցիս
2.1–3

3 Նեփի 12.48 ՎևՈւ 82.10

Եսայիա 58.13-
14

Բ Տիմոթեոս 3.15–17 3 Նեփի 18.15,
20– 21

ՎևՈւ 88.124

Երեմիա 1.4-5 Եբրայեցիս 12.9 Եթեր 12.6 ՎևՈւ 89.18–21

Եզեկիել 37.15-
17

Հակոբոս 1.5–6 Եթեր 12.27 ՎևՈւ 107.8

Ամովս 3.7 Հակոբոս 2.17–18 Մորոնի 7.41 ՎևՈւ 121.36, 41–42

Մաղաքիա 3.8-
10

Ա Պետրոս 4.6 Մորոնի 7.45,
47–48

ՎևՈւ 130.22–23

Մաղաքիա

4.5–6
Հայտնություն 20.12 Մորոնի 10.4–5 ՎևՈւ 131.1–4

ՍՈՒՐԲ  ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՍԵՐՏՄԱՆ  100 ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ
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Հիմնական
վարդապետություններ.
նախաբան
Հետևյալը ավետարանի Հիմնական Վարդապետությունների ցանկն է.

• Աստվածագլուխ

• Փրկության ծրագիր

• Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

• Տնտեսություն, ուրացություն և վերականգնում

• Մարգարեներ և հայտնություն

• Քահանայություն և քահանայության բանալիներ

• Արարողություններ և ուխտեր

• Ամուսնություն և ընտանիք

• Պատվիրաններ

Երբ դուք ուսումնասիրում եք սուրբ գրությունները, ջանացեք ճանաչել,
հասկանալ, հավատալ, բացատրել և կիրառել ավետարանի այս
հիմնական վարդապետությունները: Այսպիսի ուսուցումը կօգնի ձեզ
ուժեղացնել ձեր վկայությունը և ավելի բարձր գնահատել Հիսուս
Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը: Հիմնական
վարդապետությունների ուսումնասիրությունը ձեզ կօգնի նաև ավելի լավ
պատրաստվել ավետարանով ապրելու համար և այդ կարևոր
ճշմարտությունները ուրիշներին սովորեցնելիս: Ավետարանի այլ կարևոր
վարդապետություններ նույնպես կուսուցանվեն այս ձեռնարկում, չնայած
դրանք ընդգրկված չեն Հիմնական Վարդապետությունների շարքում:
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Հիմնական
վարդապետությունները
Հիմնական վարդապետություններին պետք է մեծ նշանակություն տրվի
թե սեմինարիայի, թե ինստիտուտի դասերին: Ուսուցիչները պիտի օգնեն
ուսանողներին գտնել, հասկանալ, հավատալ, բացատրել և կիրառել
ավետարանի այս վարդապետությունները: Սա կօգնի ուսանողներին
ամրացնել իրենց վկայությունները և մեծացնել երախտագիտությունը
Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի հանդեպ: Այս
վարդապետությունների ուսումնասիրությունը կօգնի ուսանողներին
ավելի լավ նախապատրաստվել այս կարևոր ճշմարտություններն
ուրիշներին ուսուցանելու համար:

Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների կողմից ընտրված սուրբ
գրությունների 100 սերտման հատվածներն ընտրվել են, որպեսզի օգնեն
ուսանողներին հասկանալ Հիմնական Վարդապետությունները: Ստորև
թվարկված սուրբ գրությունների հղումներից շատերը վերաբերում են
սուրբ գրությունների սերտման հատվածներին: Դրանք ներառվել են,
որպեսզի ցույց տրվի, թե ինչպես են դրանք կապված Հիմնական
Վարդապետությունների հետ:

1. Աստվածագլուխ
Աստվածագլուխն ընդգրկում է երեք առանձին անձնավորություններ.
Աստված՝ Երկնային Հայրը, Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին
(տես Ջոզեֆ Սմիթ-Պատմություն 1.15-20): Հայրը և Որդին ունեն շոշափելի
մարմիններ մսից և ոսկորից, իսկ Սուրբ Հոգին հոգևոր էակ է (տես ՎևՈւ
130.22–23): Նրանք մեկ են նպատակով և վարդապետությամբ: Նրանք
կատարելապես միասնական են՝ Երկնային Հոր փրկության աստվածային
ծրագրի իրականացման գործում:

Հայր Աստված

Հայր Աստվածը տիեզերքի Գերագույն Կառավարիչն է: Նա մեր հոգիների
Հայրն է (տես Եբրայեցիս 12.9): Նա կատարյալ է, ունի ողջ զորությունը և
գիտի բոլոր բաները: Նա նաև կատարյալ ողորմածության, բարության և
գթության Աստված է:

Հիսուս Քրիստոս

Հիսուս Քրիստոսը Հոր Առաջնեկն է հոգով և Հոր Միածինը՝ կենդանի
մարմնով: Նա Հին Կտակարանի Եհովան է և Նոր Կտակարանի Մեսիան:

Հիսուս Քրիստոսը ապրել է անմեղ կյանքով և կատարյալ Քավություն
կատարել ողջ մարդկության մեղքերի համար (տես Ալմա 7.11–13): Նրա
կյանքը ապրելաձևի կատարյալ օրինակ է, որով պետք է մարդիկ ապրեն
(տես Հովհաննես 14.6, 3 Նեփի 12.48): Նա առաջին անձնավորությունն էր
այս երկրի վրա, որ պիտի հարություն առներ (տես Ա Կորնթացիս
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15.20-22): Նա կրկին կգա զորությամբ և փառքով, և կթագավորի երկրի
վրա Հազարամյակի ընթացքում:

Բոլոր աղոթքները, օրհնությունները և քահանայության ծեսերը պետք է
արվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով (տես 3 Նեփի 18.15, 20–21):

Առնչվող հղումներ. Հելաման 5.12, ՎևՈւ 19.23, ՎևՈւ 76.22–24

Սուրբ Հոգի
Սուրբ Հոգին Աստվածագլխի երրորդ անդամն է: Նա հոգևոր
անձնավորություն է՝ առանց մսից և ոսկորից մարմնի: Նրան հաճախ
կոչում են Հոգի, Սուրբ Հոգի, Աստծո Հոգի, Տիրոջ Հոգի և Մխիթարիչ:

Սուրբ Հոգին վկայություն է տալիս Հոր և Որդու մասին, հայտնում բոլոր
բաների ճշմարտությունը և սրբագործում նրանց, ովքեր ապաշխարում են
և մկրտվում (տես Մորոնի 10.4-5):

Առնչվող հղումներ. Գաղատացիս 5.22–23, ՎևՈւ 8.2–3

2. Փրկության ծրագիր
Նախաերկրային գոյության մեջ Երկնային Հայրը ներկայացրեց մի
ծրագիր, որը մեզ հնարավորություն կտար դառնալ Նրա նման և ձեռք
բերել անմահություն ու հավերժական կյանք (տես Մովսես 1.39): Սուրբ
գրություններում այդ ծրագիրը կոչվում է փրկության ծրագիր,
երջանկության մեծ ծրագիր, փրկագնման ծրագիր և
ողորմածության ծրագիր:

Փրկության ծրագիրը ընդգրկում է Արարումը, Անկումը, Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը և ավետարանի բոլոր օրենքները, արարողությունները և
վարդապետությունները: Կամքի բարոյական ազատությունը, որը
ինքնուրույն ընտրելու և գործելու ընդունակությունն է, նույնպես կարևոր
դեր ունի Երկնային Հոր ծրագրում (տես 2 Նեփի 2.27): Այդ ծրագրի
շնորհիվ մենք կարող ենք կատարելագործվել Քավության միջոցով,
ստանալ ուրախության լիություն և հավերժ ապրել Աստծո ներկայության
մեջ (տես 3 Նեփի 12.48): Մեր ընտանեկան կապերը կարող են
տևել հավերժ:

Առնչվող հղումներ. Հովհաննես 17.3, ՎևՈւ 58.27

Նախաերկրային կյանք

Երկրի վրա ծնվելուց առաջ մենք ապրում էինք մեր Երկնային Հոր
ներկայության մեջ` որպես Նրա հոգևոր զավակներ (տես Աբրահամ
3.22–23): Այդ նախաերկրային կյանքում Երկնային Հոր մյուս հոգևոր
զավակների հետ միասին մենք մասնակցեցինք մի խորհրդի: Այդ
խորհրդի ժամանակ Երկնային Հայրը ներկայացրեց Իր ծրագիրը, իսկ
նախաերկրային Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչը լինելու ուխտ կապեց:

Երկնային Հոր ծրագրին հետևելու համար մենք օգտագործեցինք մեր
ազատ ընտրության իրավունքը: Մենք պատրաստվեցինք գալ երկիր,
որտեղ կարող էինք շարունակել մեր զարգացումը:
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Նրանք, ովքեր հետևեցին Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին,
թույլտվություն ստացան գալու երկիր՝ մահկանացու կյանքով ապրելու և
դեպի հավերժական կյանք առաջ ընթանալու համար: Լյուցիֆերը՝ Աստծո
հոգևոր որդիներից մեկը, ապստամբեց այդ ծրագրի դեմ: Նա դարձավ
սատանա և իր հետևորդների հետ միասին վտարվեց երկնքից և զրկվեց
ֆիզիկական մարմին ստանալու և մահկանացու կյանքով ապրելու
արտոնությունից:

Առնչվող հղում. Երեմիա 1.4-5

Արարում

Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է երկինքը և երկիրը Հոր ղեկավարությամբ:
Երկիրը չի ստեղծվել ոչնչից, այն կազմվել է գոյություն ունեցող նյութից:
Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է անթիվ անհամար աշխարհներ (տես ՎևՈւ
76.22-24):

Երկրի արարումը կարևոր էր Աստծո ծրագրում: Դա այն վայրն է, որտեղ
մենք կարող ենք ստանալ ֆիզիկական մարմին, ստուգվել, փորձվել և
զարգացնել աստվածային հատկանիշներ:

Մենք պետք է օգտագործենք երկրի ռեսուրսները իմաստությամբ,
խելամտությամբ և երախտագիտությամբ (տես ՎևՈւ 78.19):

Ադամը երկրի վրա ստեղծված առաջին մարդն էր: Աստված ստեղծեց
Ադամին և Եվային Իր պատկերով: Մարդկային էակները՝ տղամարդիկ և
կանայք, բոլորն արարվել են Աստծո պատկերով (տես Ծննդոց 1.26-27):

Անկում

Եդեմի Պարտեզում Աստված Ադամին և Եվային պատվիրեց չճաշակել
բարու և չարի գիտելիքի ծառի պտղից. դրա հետևանքը կլիներ հոգևոր և
ֆիզիկական մահը: Հոգևոր մահը բաժանում է Աստծուց: Ֆիզիկական
մահը հոգու բաժանումն է մահկանացու մարմնից: Քանի որ Ադամն ու
Եվան չհնազանդվեցին Աստծո պատվիրանին, նրանք վտարվեցին Նրա
ներկայությունից և դարձան մահկանացու: Ադամի և Եվայի
մեղսագործությունը և դրան հետևող փոփոխությունները` ներառյալ
հոգևոր և ֆիզիկական մահը, կոչվում են Անկում:

Անկման արդյունքում Ադամը և Եվան ու նրանց սերունդները կարող էին
զգալ ուրախություն և վիշտ, ճանաչել չարն ու բարին և զավակներ ունենալ
(տես 2 Նեփի 2.25): Որպես Ադամի և Եվայի ժառանգներ, մենք
ժառանգում ենք անկման վիճակը մահկանացու կյանքի ընթացքում: Մենք
բաժանված ենք Տիրոջ ներկայությունից և ենթակա ենք ֆիզիկական
մահվան: Մենք նաև փորձվում ենք կյանքի դժվարություններով և
հակառակորդի գայթակղություններով: (Sես Մոսիա 3.19:)

Անկումը Երկնային Հոր փրկության ծրագրի անբաժանելի մասն է: Այն
երկակի ուղղություն ունի՝ դեպի ներքև, այնուամենայնիվ, դեպի առաջ:
Ֆիզիկական և հոգևոր մահը առաջ բերելուց բացի, այն մեզ
հնարավորություն է տվել ծնվել երկրի վրա, սովորել և զարգանալ:
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Մահկանացու կյանք

Մեր գոյության մահկանացու մասը սովորելու ժամանակ է, երբ մենք
կարող ենք պատրաստվել հավերժական կյանքին և ապացուցել, որ
կօգտագործենք մեր կամքի ազատությունը՝ անելու համար այն ամենը,
ինչ Տերն է մեզ պատվիրել: Այս մահկանացու կյանքի ընթացքում մենք
պետք է սիրենք և ծառայենք ուրիշներին (տես Մոսիա 2.17, Մորոնի 7.45,
47-48):

Մեր հոգին միավորվում է մեր ֆիզիկական մարմնի հետ, տալով մեզ
հնարավորություն աճելու և զարգանալու այնպես, ինչպես հնարավոր չէր
մեր նախաերկրային կյանքում: Մեր մարմինները փրկության ծրագրում
կարևոր մաս են կազմում և պիտի հարգվեն` որպես պարգև Երկնային
Հոր կողմից (տես Ա Կորնթացիս 6.19-20):

Առնչվող հղումներ. Հեսու 24.15, Մատթեոս 22.36–39, 2 Նեփի 28.7–9, Ալմա
41.10, ՎևՈւ 58.27

Կյանք մահից հետո

Երբ մենք մահանում ենք, մեր հոգիները գնում են հոգևոր աշխարհ և
սպասում Հարությանը: Արդարների հոգիները մտնում են երջանկության
վիճակի մեջ, որը կոչվում է դրախտ: Հավատարիմներից շատերը
շարունակում են քարոզել ավետարանը հոգևոր բանտում գտնվողներին:

Հոգևոր բանտը ժամանակավոր վայր է հետմահկանացու աշխարհում
նրանց համար, ովքեր մահացել են առանց ճշմարտության գիտելիքը
ստանալու կամ ովքեր անհնազանդ են եղել մահկանացու կյանքում:
Այստեղ հոգիներին ուսուցանվում է ավետարանը և հնարավորություն է
տրվում ապաշխարելու և ընդունելու փրկության ծեսերը, որոնք նրանց
համար կատարվում են տաճարներում (տես Ա Պետրոս 4.6): Նրանք,
ովքեր ընդունում են ավետարանը, մինչև Հարությունը կարող են բնակվել
դրախտում:

Հարությունը մեր հոգևոր մարմնի և մսից ու ոսկորից կազմված մեր
ֆիզիկական մարմնի վերամիավորումն է (տես Ղուկաս 24.36–39):
Հարությունից հետո հոգին և մարմինը այլևս երբեք չեն բաժանվի և
կդառնան անմահ: Երկրի վրա ծնված ցանկացած անձ հարություն կառնի,
որովհետև Հիսուս Քրիստոսը հաղթահարել է մահը (տես Ա Կորնթացիս
15.20–22): Արդարները հարություն կառնեն ամբարիշտներից առաջ և
առաջ կգան Առաջին Հարության ժամանակ:

Վերջին Դատաստանը տեղի կունենա Հարությունից հետո: Հիսուս
Քրիստոսը կդատի յուրաքանչյուր անձի և կորոշի, թե ինչ հավերժական
փառքի կարժանանա տվյալ անձը: Այդ դատաստանը հիմնված կլինի
Աստծո պատվիրաններին յուրաքանչյուր անձի հնազանդության վրա
(տես Հայտնություն 20.12, Մոսիա 4.30):

Կան փառքի երեք արքայություններ (տես Ա Կորնթացիս 15.40–42):
Երեքից ամենաբարձր արքայությունը սելեստիալ արքայությունն է:
Նրանք, ովքեր անվեհեր են Հիսուսի վկայության մեջ և հնազանդ են
ավետարանի սկզբունքներին, կբնակվեն Հայր Աստծո և Նրա Որդու՝
Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ (տես ՎևՈւ 131.1–4):
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Փառքի երեք արքայություններից երկրորդը թերեստրիալ արքայությունն
է: Այդ արքայությունում գտնվողները կլինեն երկրի պատվելի
տղամարդիկ և կանայք, ովքեր անվեհեր չէին Հիսուսի վկայության մեջ:

Թելեստիալ արքայությունը փառքի երեք արքայություններից
ամենացածրն է: Այս արքայությունը կժառանգեն նրանք, ովքեր իրենց
մահկանացու կյանքի ընթացքում ընտրել են ամբարշտությունը`
արդարության փոխարեն: Այդ մարդիկ կստանան իրենց փառքը հոգևոր
բանտից փրկագնվելուց հետո:

Առնչվող հղում. Հովհաննես 17.3

3. Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
Քավել նշանակում է պատիժ կրել մեղքի համար, դրանով վերացնելով
մեղքի ազդեցությունը ապաշխարող մեղսավորի վրայից և թույլ տալով
նրան հաշտվել Աստծո հետ: Միայն Հիսուս Քրիստոսը կարող էր
կատարյալ Քավություն կատարել ողջ մարդկության համար: Նրա
Քավությունն ընդգրկում էր Նրա տառապանքները Գեթսեմանի
պարտեզում մարդկության մեղքերի համար, Նրա արյունը թափելը, Նրա
տանջանքները և մահը խաչի վրա և Նրա Հարությունը գերեզմանից (տես
Ղուկաս 24.36–39, ՎևՈւ 19.16–19): Փրկիչը կարողացավ իրականացնել
Քավությունը, որովհետև Նա Իրեն մաքուր էր պահել մեղքից և զորություն
ուներ մահվան վրա: Իր մահկանացու մորից նա ժառանգել էր մահանալու
ունակությունը: Իր անմահ Հորից Նա ժառանգել էր Իր կյանքը կրկին վեր
առնելու զորությունը:

Փրկիչի քավող զոհաբերությամբ հնարավոր դարձած շնորհի միջոցով
բոլոր մարդիկ հարություն կառնեն և անմահություն կստանան: Հիսուս
Քրիստոսի Քավությունը նաև հնարավոր է դարձնում մեզ համար
ստանալ հավերժական կյանք (տես Մորոնի 7.41): Այս պարգևը ստանալու
համար մենք պետք է ապրենք համաձայն Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի, որը ներառում է` հավատ ունենալ Նրա հանդեպ,
ապաշխարել մեր մեղքերից, մկրտվել, ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը և
հավատարմորեն տոկալ մինչև վերջ (տես Հովհաննես 3.5):

Որպես Իր Քավության մաս, Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն տանջվեց մեր
մեղքերի համար, այլև Իր վրա վերցրեց բոլոր մարդկանց ցավերը,
հիվանդությունները և թուլությունները (տես Ալմա 7.11-13): Նա
հասկանում է մեր տառապանքները, որովհետև զգացել է դրանք: Նրա
շնորհը կամ հնարավորություն տվող զորությունը ամրացնում է մեզ, որ
տանենք բեռներ և լուծենք խնդիրներ, որոնք չէինք կարող անել
ինքնուրույն (տես Մատթեոս 11.28-30, Փիլիպպեցիս 4.13; Եթեր 12.27):

Առնչվող հղումներ. Հովհաննես 3.5, Գործք 3.19–21

Հավատ առ Հիսուս Քրիստոս

Հավատը «հույս է բաների համար, որոնք տեսանելի չեն, բայց ճշմարիտ
են» (Ալմա 32.21, տես նաև Եթեր 12.6): Դա պարգև է Աստծուց:

Հավատը պետք է կենտրոնացած լինի Հիսուս Քրիստոսի շուրջը,
որպեսզի մարդուն տանի դեպի փրկություն: Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
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հավատ ունենալը նշանակում է ամբողջովին ապավինել Նրան և
վստահել Նրա անսահման Քավությանը, զորությանը և սիրուն: Այն
ներառում է Նրա ուսմունքներին հավատալը, նաև պիտի հավատանք, որ,
թեև մենք չենք հասկանում բոլոր բաները, Նա հասկանում է (տես
Առակաց 3.5–6, ՎևՈւ 6.36):

Հավատը արտահայտվում է ոչ թե պասիվ հավատի, այլ մեր
ապրելակերպի միջոցով (տես Հակոբոս 2.17–18): Հավատը կարող է
մեծանալ, երբ մենք աղոթում ենք, ուսումնասիրում սուրբ գրքերը և
հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին:

Վերջին Օրերի Սրբերը նաև հավատ ունեն առ Հայր Աստվածը, Սուրբ
Հոգին, քահանայության զորությունը և վերականգնված ավետարանի այլ
կարևոր ուղղությունները: Հավատն մեզ օգնում է ստանալ հոգևոր և
ֆիզիկական ապաքինում և ուժ՝ առաջ գնալու, մեր դժվարություններին
դիմակայելու և գայթակղությունը հաղթահարելու համար (տես 2 Նեփի
31.19–20): Տերը մեր կյանքում հզոր հրաշքներ կկատարի` համաձայն
մեր հավատի:

Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի միջոցով անձը կարող է թողություն
ստանալ իր մեղքերի համար և, ի վերջո, կարողանալ ապրել Աստծո
ներկայության մեջ:

Առնչվող հղում. Մատթեոս 11.28-30

Ապաշխարություն

Ապաշխարությունը մտքի և սրտի փոփոխություն է, որը մեզ նոր
պատկերացում է տալիս Աստծո, մեր և աշխարհի մասին: Այն ներառում է`
հրաժարվել մեղքից և դիմել Աստծուն ներման համար: Այն խթանվում է
Աստծո հանդեպ սիրով և Նրա պատվիրաններին հնազանդվելու անկեղծ
ցանկությամբ:

Մեր մեղքերը մեզ դարձնում են անմաքուր՝ անարժան վերադառնալու և
բնակվելու մեր Երկնային Հոր ներկայության մեջ: Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով մեր Երկնային Հայրը տվել է մեզ միակ ճանապարհը,
որով կարող են ներվել մեր մեղքերը (տես Եսայիա 1.18):

Ապաշխարությունը նաև ներառում է. զղջալ մեղք գործելու համար,
խոստովանել Երկնային Հորը և, անհրաժեշտության դեպքում, նաև
մյուսներին, հրաժարվել մեղքերից, աշխատել վերականգնել, որքանով
հնարավոր է, այն վնասը, որն առաջացել է մեղքի հետևանքով և ապրել`
հնազանդվելով Աստծո պատվիրաններին (տես ՎևՈւ 58.42–43):

Առնչվող հղումներ. Եսայիա 53.3–5, Հովհաննես 14.6, 2 Նեփի 25.23, 26,
ՎևՈւ 18.10–11, ՎևՈւ 19.23, ՎևՈւ 76.40–41

4. Տնտեսություն, Ուրացություն և Վերականգնում
Տնտեսություն

Տնտեսությունը ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը հայտնում է Իր
ավետարանի վարդապետությունները, արարողությունները և
քահանայությունը: Դա ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը երկրի
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վրա ունենում է առնվազն մեկ լիազորված ծառա, ով կրում է սուրբ
քահանայությունը և աստվածային հանձնարարություն է կատարում,
տարածելով ավետարանը, և այդպիսով կատարում արարողությունները:
Այսօր մենք ապրում ենք վերջին տնտեսության ժամանակաշրջանում`
ժամանակների լրության տնտեսությունում, որը սկսվեց, երբ
ավետարանը հայտնությամբ տրվեց Ջոզեֆ Սմիթին:

Նախորդ տնտեսությունները նույնացվում են Ադամի, Ենովքի, Նոյի,
Աբրահամի, Մովսեսի և Հիսուս Քրիստոսի հետ: Բացի դրանցից, եղել են
այլ տնտեսություններ ևս, այդ թվում նաև նեփիացիների և
հարեդացիների ժամանակ: Փրկության ծրագիրը և Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանը հայտնվել և ուսուցանվել են բոլոր տնտեսությունների
ժամանակ:

Ուրացություն

Երբ մարդիկ հեռանում են ավետարանի սկզբունքներից և այլևս չեն
ունենում քահանայության բանալիները, նրանք գտնվում են ուրացության
վիճակում:

Աշխարհի պատմության ընթացքում եղել են ընդհանուր ուրացության
ժամանակաշրջաններ: Մեկ օրինակ է հանդիսանում Մեծ Ուրացությունը,
որը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Փրկիչը հիմնեց Իր Եկեղեցին
(տես Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3): Փրկիչի Առաքյալների մահից հետո
ավետարանի սկզբունքները աղավաղվեցին և Եկեղեցու
կազմակերպության և քահանայության արարողություններում տեղի
ունեցան անթույլատրելի փոփոխություններ: Այդ համատարած
անարդարության պատճառով Տերը երկրի վրայից վերցրեց
քահանայության իշխանությունը և քահանայության բանալիները:

Մեծ Ուրացության ժամանակ մարդիկ մնացին առանց կենդանի
մարգարեների կողմից տրվող աստվածային առաջնորդության: Շատ
եկեղեցիներ հիմնվեցին, սակայն դրանք չունեին Սուրբ Հոգու պարգևը
շնորհելու կամ քահանայության այլ արարողություններ կատարելու
իշխանությունը: Սուրբ գրությունների շատ մասեր փոխվեցին կամ կորան,
և մարդիկ այլևս չունեին Աստծո մասին ճշմարիտ գիտելիք:

Այս ուրացությունը տևեց մինչև այն ժամանակը, երբ Երկնային Հայրը և
Նրա Սիրեցյալ Որդին հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին և մեկնարկեցին
ավետարանի լրության Վերականգնումը:

Վերականգնում

Վերականգնումը երկրի վրա Իր զավակների համար Աստծո կողմից Իր
ավետարանի ճշմարտությունների և արարողությունների վերահիմնումն
է (տես Գործք 3.19–21):

Վերականգնումը պատրաստելիս Տերը բարձրացրեց ազնվաբարո
տղամարդկանց Վերափոխում կոչվող ժամանակաշրջանում: Նրանք
փորձեցին վերադարձնել կրոնական վարդապետությունը,
սովորությունները և կազմակերպությունն այնպես, ինչպես Փրկիչն էր
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հիմնել դրանք: Սակայն նրանք չունեին քահանայություն, ոչ էլ
ավետարանի լրիվությունը:

Վերականգնումը սկսվեց 1820 թվականին, երբ Հայր Աստվածը և Նրա
Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին՝ ի պատասխան
նրա աղոթքի (տես Ջոզեֆ Սմիթ. Պատմություն 1.15–20): Վերականգնման
կարևոր իրադարձություններից էին Մորմոնի Գրքի թարգմանությունը,
Ահարոնյան և Մելքիսեդեկյան Քահանայությունների վերականգնումը և
Եկեղեցու կազմակերպումը 1830 թվականի ապրիլի 6-ին:

Ահարոնյան Քահանայությունը վերականգնվեց` շնորհվելով Ջոզեֆ
Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերիին Հովհաննես Մկրտիչի կողմից 1829 թվի
մայիսի 15-ին: Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը և արքայության
բանալիները վերականգնվեցին 1829 թվականին, երբ Պետրոս, Հակոբոս և
Հովհաննես Առաքյալները շնորհեցին դրանք Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր
Քաուդերիին:

Ավետարանի լրիվությունը վերականգնվեց և Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին «միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին է ողջ
երկրի երեսի վրա» (ՎևՈւ 1.30): Եկեղեցին ի վերջո կլցնի ողջ երկիրը և
կմնա հավերժ:

Առնչվող հղումներ. Եսայիա 29.13–14, Եզեկիել 37.15–17, Եփեսացիս 4.11–14,
Հակոբոս 1.5–6

5. Մարգարեներ և հայտնություն
Մարգարեն այն անձն է, ով կանչվում է Աստծո կողմից` Նրա անունից
խոսելու համար (տես Ամովս 3.7): Մարգարեները վկայում են Հիսուս
Քրիստոսի մասին և ուսուցանում են Նրա ավետարանը: Նրանք հայտնի
են դարձնում Աստծո կամքը և իրական բնավորությունը: Նրանք
նախազգուշացնում են մեղքից և դրա հետևանքներից: Երբեմն, նրանք
մարգարեանում են ապագա իրադարձությունների մասին (տես ՎևՈւ
1.37–38): Մարգարեների շատ ուսմունքներ գտնվում են սուրբ
գրություններում: Երբ մենք ուսումնասիրում ենք մարգարեների խոսքերը,
մենք կարող ենք սովորել ճշմարտությունը և ստանալ առաջնորդությունը
(տես 2 Նեփի 32.3):

Մենք հաստատում ենք Եկեղեցու Նախագահին` որպես մարգարե,
տեսանող և հայտնող և երկրի վրա միակ մարդը, որը հայտնություն է
ստանում ողջ Եկեղեցին առաջնորդելու համար: Մենք նաև հաստատում
ենք Առաջին Նախագահության խորհրդականներին և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի անդամներին` որպես մարգարեներ,
տեսանողներ և հայտնողներ:

Հայտնությունը հաղորդակցության միջոց է՝ Աստծո կողմից Իր
զավակներին: Երբ Տերը հայտնում է իր կամքը Եկեղեցուն, Նա խոսում է
Իր մարգարեի միջոցով: Սուրբ գրությունները` Աստվածաշունչը, Մորմոնի
Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը, Թանկագին Մարգարիտը,
պարունակում են հայտնություններ` տրված հնադարյան և վերջին օրերի
մարգարեների միջոցով: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու Նախագահը Աստծո Մարգարեն է երկրի վրա այսօր:
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Անհատները կարող են հայտնություն ստանալ, որը կօգնի իրենց
յուրահատուկ կարիքների, պարտականությունների և հարցերի դեպքում
և կօգնի ամրացնել իրենց վկայությունները: Եկեղեցու ղեկավարների և
անդամների հայտնություններից շատերը գալիս են Սուրբ Հոգու կողմից
տրված հուշումների և մտքերի միջոցով: Սուրբ Հոգին խոսում է մեր
մտքերի և սրտերի հետ մեղմ, ցածր ձայնով (տես ՎևՈւ 8.2-3):
Հայտնությունը կարող է նաև գալ տեսիլքների, երազների և
հրեշտակների այցելությունների միջոցով:

Առնչվող հղումներ. Սաղմոս 119.105, Եփեսացիս 4.11–14, Բ Տիմոթեոս
3.15–17, Հակոբոս 1.5–6, Մորոնի 10.4–5

6. Քահանայություն և քահանայության բանալիներ
Քահանայությունը Աստծո հավիտենական զորությունը և իշխանությունն
է: Քահանայության միջոցով Աստված ստեղծել է երկինքը և երկիրը և
ղեկավարում է դրանք: Այդ զորության միջոցով Նա փրկագնում և
վեհացնում է Իր զավակներին, իրականացնելով «մարդու անմահությունը
և հավերժական կյանքը» (Մովսես 1.39):

Աստված քահանայության իշխանություն է տալիս Եկեղեցու արժանի
տղամարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան գործել Իր զավակների
փրկության համար: Քահանայության բանալիները նախագահելու
իրավունքներն են կամ զորությունը, տրված մարդուն Աստծո կողմից,
Աստծո թագավորությունը երկրի վրա ղեկավարելու և առաջնորդելու
համար (տես Մատթեոս 16.15-19): Այս բանալիների միջոցով
քահանայություն կրողները կարող են իշխանություն ունենալ քարոզելու
ավետարանը և կատարելու փրկության արարողությունները: Բոլորը,
ովքեր ծառայում են Եկեղեցուն, կանչված են մի մարդու
առաջնորդությամբ, ով կրում է քահանայության բանալիներ: Այսպիսով,
նրանք լիազորված են ունենալու զորություն, որն անհրաժեշտ է ծառայելու
և իրենց կոչման պարտականությունները կատարելու համար:

Առնչվող հղում. ՎևՈւ 121.36, 41-42

Ահարոնյան Քահանայություն

Ահարոնյան Քահանայությունը հաճախ կոչվում է նախապատրաստական
քահանայություն: Ահարոնյան Քահանայության պաշտոններն են՝
սարկավագ, ուսուցիչ, քահանա և եպիսկոպոս: Այսօր Եկեղեցում արժանի
տղամարդիկ կարող են ստանալ Ահարոնյան Քահանայություն 12
տարեկանից սկսած:

Ահարոնյան Քահանայությունը «կրում է հրեշտակների
սպասավորության, ապաշխարության ավետարանի և մկրտության
բանալիները» (ՎևՈւ 13.1):

Մելքիսեդեկյան Քահանայություն

Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը ավելի բարձր կամ ավելի մեծ
քահանայություն է և սպասավորում է հոգևոր հարցեր (տես ՎևՈւ 107.8):
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Այս ավելի մեծ քահանայությունը տրվեց Ադամին և երկրի վրա էր, երբ
Տերը հայտնել էր Իր ավետարանը:

Սկզբում այն կոչվում էր «Սուրբ Քահանայություն ըստ Աստծո Որդու
Կարգի» (ՎևՈւ 107.3): Հետագայում այն հայտնի դարձավ որպես
Մելքիսեդեկյան Քահանայություն, կոչվելով մեծ քահանայապետի
անունով, որն ապրում էր մարգարե Աբրահամի ժամանակ:

Մելքիսեդեկյան Քահանայության մեջ են մտնում երեցի,
քահանայապետի, հայրապետի, Յոթանասունականի և Առաքյալի
պաշտոնները: Մելքիսեդեկյան Քահանայության Նախագահը Եկեղեցու
Նախագահն է:

Առնչվող հղում. Եփեսացիս 4.11-14

7. Արարողություններ և ուխտեր

Արարողություններ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում արարողությունը
սուրբ, պաշտոնական գործողություն է, որը կրում է հոգևոր
նշանակություն: Յուրաքանչյուր արարողություն ստեղծվել է Աստծո
կողմից՝ հոգևոր ճշմարտություններ ուսուցանելու համար: Փրկության
արարողությունները կատարվում են քահանայության իշխանությամբ և
նրանց ղեկավարության ներքո, ովքեր կրում են քահանայության
բանալիները: Որոշ արարողություններ էական դեր ունեն վեհացման
համար և կոչվում են փրկող արարողութուններ:

Ավետարանի առաջին փրկող արարողությունը ջրի մեջ ընկղմելով
մկրտությունն է, որը կատարվում է մեկի կողմից, ով ունի իշխանություն:
Անհատի համար մկրտությունը կարևոր է, որ դառնա Եկեղեցու անդամ և
մտնի սելեստիալ արքայություն (տես Հովհաննես 3.5):

Մկրտություն բառը ծագել է հունարենից և նշանակում է «սուզվել» կամ
«ընկղմվել»: Ընկղմվելը խորհրդանշում է մարդու մեղսավոր կյանքի մահը
և հոգևոր կյանքի վերածնունդը, որը նվիրվում է Աստծո և Նրա
զավակների ծառայությանը: Այն խորհրդանշում է նաև մահը և
հարությունը:

Մկրտվելուց հետո մեկ կամ ավելի Մելքիսեդեկյան Քահանայության
կրողներ իրենց ձեռքերը դնում են մարդու գլխին և հաստատում նրան
որպես Եկեղեցու անդամ: Որպես այս արարողության մաս, որը կոչվում է
հաստատում, անձը ստանում է Սուրբ Հոգու պարգևը:

Սուրբ Հոգու պարգևը տարբերվում է Սուրբ Հոգու ազդեցությունից:
Մկրտությունից առաջ երբեմն հնարավոր է զգալ Սուրբ Հոգու
ազդեցությունը և այդ ազդեցության միջոցով ստանալ ճշմարտության
մասին վկայություն (տես Մորոնի 10.4–5): Սուրբ Հոգու պարգևը
ստանալուց հետո անձն իրավունք ունի ունենալ Նրա մշտական
ընկերակցությունը, եթե պահում է պատվիրանները:

Մյուս փրկող արարողությունները ներառում են Մելքիսեդեկյան
Քահանայության կարգումը (տղամարդկանց համար), տաճարային
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օժտումը և ամուսնության կնքումը (տես ՎևՈւ 131.1-4): Քահանայության
բոլոր փրկող արարողությունները ուղեկցվում են ուխտերով: Տաճարում
այս փրկող արարողությունները կարող են նաև կատարվել
մահացածների համար: Մահացածների համար կատարվող
արարողությունները հասնում են իրենց նպատակին միայն այն դեպքում,
երբ մահացած անձնավորություններն ընդունում են դրանք հոգևոր
աշխարհում և պատվում են դրանց հետ կապված ուխտերը:

Մյուս արարողությունները, օրինակ՝ հիվանդների սպասավորումըը,
երեխաների անվանակոչումը և օրհնումը, նույնպես կարևոր են մեր
հոգևոր զարգացման համար:

Առնչվող հղում. Գործք 2.36-38

Ուխտեր

Ուխտը սուրբ համաձայնություն է Աստծո և մարդու միջև: Աստված տալիս
է ուխտի պայմանները, իսկ մենք համաձայնվում ենք անել այն, ինչ նա
խնդրում է: Ապա մեր հնազանդության համար Աստված խոստանում է
մեզ որոշակի օրհնություններ (տես ՎևՈւ 82.10):

Քահանայության բոլոր փրկող արարողությունները ուղեկցվում են
ուխտերով: Մենք ուխտ ենք կապում Տիրոջ հետ մկրտության ժամանակ և
նորոգում այդ ուխտը` ընդունելով հաղորդությունը: Մելքիսեդեկյան
Քահանայություն ստացած եղբայրները մտնում են քահանայության
երդման և ուխտի մեջ: Տաճարում մենք այլ ուխտեր ենք կապում:

Առնչվող հղումներ. Ելից 19.5–6, Սաղմոս 24.3–4, 2 Նեփի 31.19–20,
ՎևՈւ 25.13

8. Ամուսնություն և ընտանիք
«Տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը հաստատվել է Աստծո կողմից» և
«ընտանիքն ամենակարևոր դերն ունի» Նրա փրկության և երջանկության
ծրագրում: Ընտանեկան կյանքում երջանկության հասնելու ամենամեծ
հավանականությունն այն դեպքում է, երբ ընտանիքը հիմնված է Տեր
Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների վրա:

Ծնունդ տալու սուրբ զորությունը պետք է օգտագործվի միայն այն
տղամարդու և կնոջ միջև, որոնք օրինական ձևով ամուսնացած են որպես
ամուսին և կին: Ծնողները պետք է շատանան և լցնեն երկիրը,
դաստիարակեն երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում և
ապահովեն նրանց նյութական և հոգևոր կարիքները:

Ամուսինը և կինը սուրբ պատասխանատվություն են կրում սիրելու և հոգ
տանելու միմյանց և երեխաների համար: Հայրերը պետք է ղեկավարեն
իրենց ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և ապահովեն ընտանիքի
կենսական կարիքները: Մայրերը, հատկապես, պատասխանատու են
իրենց երեխաների դաստիարակությանն համար: Այս սուրբ
պարտականություններն իրականացնելիս, հայրերն ու մայրերը
պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ:
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Երջանկության աստվածային ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որ
ընտանեկան կապերը շարունակվեն մահից հետո: Երկիրը ստեղծվել է և
ավետարանը տրվել է, որպեսզի ընտանիքներ կազմավորվեն, կնքվեն և
հավերժական վեհացում ստանան: (Տես «Ընտանիք՝ Հայտարարություն
Աշխարհին», Ensign, Nov. 2010, 129, տես նաև LDS.org/topics/
family-proclamation):

Առնչվող հղումներ. Ծննդոց 2.24, Սաղմոս 127.3, Մաղաքիա 4.5–6,
ՎևՈւ 131.1–4

9. Պատվիրաններ
Պատվիրանները օրենքներ և պահանջներ են, որոնք Աստված տալիս է
մարդկանց: Մենք ցույց ենք տալիս Նրա հանդեպ մեր սերը, պահելով
Նրա պատվիրանները (տես Հովհաննես 14.15): Պահելով
պատվիրանները, մենք օրհնություններ ենք ստանում Տիրոջից (տես ՎևՈւ
82.10):

Երկու հիմնական պատվիրաններն են. «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո բոլոր
սրտովը, քո բոլոր անձովը և քո բոլոր մտքովը: … Եվ … սիրիր քո ընկերին
քո անձի պես» (Մատթեոս 22.36-39):

Տասը Պատվիրանները ավետարանի կարևոր մասն են կազմում և
հանդիսանում են այն հավիտենական սկզբունքները, որոնք անհրաժեշտ
են մեր վեհացման համար (տես Ելից 20.3–17): Հին ժամանակներում Տերը
հայտնել է դրանք Մովսեսին և վերահաստատել է վերջին օրերի
հայտնություններում:

Մյուս պատվիրաններն ընդգրկում են. աղոթել ամեն օր (տես 2 Նեփի
32.8–9), ուսուցանել ավետարանը ուրիշներին(տես Մատթեոս 28.19–20),
պահել մաքրաբարոյության օրենքը (տես ՎևՈւ 46.33), վճարել լրիվ
տասանորդը (տես Մաղաքիա 3.8–10),պահել ծոմ (տես Եսայիա 58.6–7),
ներել մյուսներին (տես ՎևՈւ 64.9–11), ունենալ երախտագիտության
զգացում (տես ՎևՈւ 78.19) և պահել Իմաստության Խոսքը (տես ՎևՈւ
89.18–21):

Առնչվող հղումներ. Ծննդոց 39.9, Եսայիա 58.13–14, 1 Նեփի 3.7, Մոսիա
4.30, Ալմա 37.35, Ալմա 39.9, ՎևՈւ 18.15–16, ՎևՈւ 88.124

Այս թեմաների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար այցելեք
LDS.org, Teachings, Gospel Topics, կամ տես Հավատքին հավատարիմ.
Ավետարանական վկայակոչում (2004):
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ՄԱՍ 1. ՕՐ 1

Փրկության ծրագիրը
Նախաբան
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերը շեշտել
է սեմինարիայի յուրաքանչյուր տարվա սկզբում փրկության ծրագրի
վերաբերյալ մի հակիրճ ակնարկ ներկայացնելու կարևորությունը:

«Երջանկության ծրագրի» համառոտ ակնակը, …սկզբում տրվելու և
ժամանակ առ ժամանակ վերանայվելու դեպքում խիստ արժեքավոր կլինի
ձեր ուսանողների համար: …

Երիտասարդները զարմանում են, թե «ինչո՞ւ» են մեզ պատվիրում անել

որոշ բաներ և ինչո՞ւ են պատվիրում չանել այլ բաներ: Երջանկության

ծրագրի գիտելիքը, նույնիսկ ակնարկի ձևով, կարող է երիտասարդ մտքին
տալ «ինչու» հարցի պատասխանը» (“The Great Plan of Happiness,” in Teaching Seminary:
Preservice Readings [Church Educational System manual, 2004], 69–70, LDS.org; տես Ալմա

12.32):

Այս դասը հակիրճ պատմում է փրկության ծրագրի մասին և
կենտրոնանում է այդ ծրագրում Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության
առանցքային դերի վրա:

Հիսուս Քրիստոսի դերը նախաերկրային կյանքում
Ինչպե՞ս կպատասխանեիք, եթե ինչ-որ մեկը հարցներ ձեզ, թե ինչու է
Հիսուս Քրիստոսը կարևոր ձեզ համար:

Այսօրվա դասի ընթացքում դուք կսովորեք Երկնային Հոր փրկության
ծրագրում Հիսուս Քրիստոսի ունեցած դերի մասին: Ուսումնասիրելով
այս դասը գտեք ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ամրացնել ձեր
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը: Այս դասն ուսումնասիրելիս դուք

գրելու եք վարդապետություններ ձեր աղյուսակում:

Հիսուս Քրիստոսն առանցքային դեր ունի Երկնային Հոր փրկության
ծրագրում։

Նախաերկրային կյանք Մահկանացու կյանք Հետմահկանացու կյանք

Մեր փրկության համար նախատեսված Երկնային Հոր ծրագիրը
բաղկացած է երեք հիմնական փուլերից. մեր նախաերկրային կյանքից,
որը նախորդել է մեր ֆիզիկական ծննդին, մեր մահականացու կյանքից և
մեր հետմահկանացու կյանքից:
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Կարդացեք հետևյալ խոսքերը և նշեք այն բառերը կամ
արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են այն
սահմանափակումները, որ ունեցել ենք մեր նախամահկանացու
կյանքում.

«Նախքան այս երկրի վրա ծնվելը մենք ապրել ենք որպես մեր Երկնային Հոր հոգևոր
զավակներ [տես Գործք 17.28–29; Աբրահամ 3.22–26]: Սակայն մենք մեր Երկնային Հոր
նման չէինք, ոչ էլ կարող էինք երբևէ Նրան նմանվել և վայելել բոլոր օրհնությունները, որ
Նա է վայելում, առանց ֆիզիկական մարմին առնելու և մահկանացու կյանքով ապրելու:

«Աստծո ողջ նպատակը՝ Նրա աշխատանքը և փառքն է, մեզանից յուրաքանչյուրի համար
հնարավոր դարձնել վայելելու Իր բոլոր օրհնությունները [տես Մովսես 1.39]: Նա Իր
նպատակն իրագործելու կատարյալ ծրագիր տվեց: Մենք հասկացանք և ընդունեցինք այդ
ծրագիրը, նախքան Երկիր գալը: …

… Որպեսզի առաջադիմեինք և դառնայինք Աստծո նման, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք
է մարմին ձեռք բերեր և փորձվեր Երկրի վրա փորձաշրջան անցնելով» (Քարոզիր իմ
ավետարանը. Միսիոներական ծառայության ուղեցույց (2004), 48-49):

Երբ Երկնային Հայրը ներկայացրեց Իր երջանկության ծրագիրը, մենք
իմացանք, որ այդ ծրագիրն ի կատար ածելու համար մի փրկչի կարիք էր
լինելու: Երկնային Հոր հոգևոր զավակներից մեկը՝ Լյուցիֆերը
ապստամբեց Երկնային Հոր ծրագրի դեմ: Նա հայտնի դարձավ
որպես սատանա:

Կարդացեք Մովսես 4.1-3 հատվածը և գտնեք, թե ինչ էր Երկնային Հորից
պահանջում սատանան:

Ի՞նչ էր սատանան պահանջում Երկնային Հորից: ____________________

Մովսես 4.2-ում մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն ընտրվել էր ի
սկզբանե, որ կատարեր Երկնային Հոր կամքը: Ձեր աղյուսակում
«Նախաերկրային կյանք» սյունակում գրեք հետևյալ վարդապետությունը,
որ սովորում ենք այս հատվածից. Հիսուս Քրիստոսն ընտրվեց
նախաերկրային կյանքում` լինելու մարդկության Փրկիչը:

Երբ Հիսուս Քրիստոսն ընտրվեց իրագործելու մեր Երկնային Հոր
փրկության ծրագիրը, պետք է երկիր ստեղծվեր, որտեղ մենք կարող էինք
ֆիզիկական մարմին ստանալ և փորձ ձեռք բերել:

Կարդացեք Եբրայեցիս 1.1-2 և գտնել՝ ինչ դեր է ունեցել Հիսուս Քրիստոսը
երկրի արարման գործում:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ վարդապետությունը.
Երկնային Հոր ղեկավարության ներքո` Հիսուս Քրիստոսը ստեղծեց այս
երկիրը: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
աղյուսակի «Նախաերկրային կյանք» սյունակում գրեք այս
վարդապետությունը:

ՄԱՍ  1 ,  ՕՐ  1
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2. Մտածեք, թե որքան
գեղեցիկ է երկիրը և

հիշեք, թե երբ և որտեղ եք
իրապես գնահատել դա: Սուրբ
գրությունների
ուսումնասիրության ձեր
օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին․

a. Նկարագրեք երբ եք
գնահատել երկրի
գեղեցկությունը:

b. Գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսն արարել է այս երկիրը, ինչպե՞ս է
ազդել Նրա հանդեպ ունեցած ձեր զգացմունքների վրա:

Հիսուս Քրիստոսի դերը Մահկանացու կյանքում
Երկիր գալուց և ֆիզիկական մարմին ձեռք բերելուց հետո, այլ
խոչընդոտներ են ի հայտ գալիս, որոնք կարող են խանգարել մեզ
նմանվել Երկնային Հորը և վերադառնալ Նրա ներկայություն: Այդ
խոչընդոտներից երկուսը ֆիզիկական մահը և հոգևոր մահն են:
Ֆիզիկական մահը մեր մարմնի և հոգու բաժանումն է, իսկ հոգևոր մահը
մեր բաժանումն է Աստծուց: Կարդացեք հետևյալ խոսքերը և նշեք բառերը
կամ արտահայտությունները, որոնք նկարագրում են մեր մահկանացու
կյանքում դրսևորվող այդ երկու խոչընդոտները.

«Մահկանացու կյանքում մենք ապրում ենք մի վիճակում, որտեղ ենթակա ենք և
ֆիզիկական և հոգևոր մահվան: Աստված ունի մսից ու ոսկորներից կազմված կատարյալ,
փառավորված, անմահ մարմին: Աստծուն նմանվելու և Նրա ներկայություն վերադառնալու
համար մենք ևս պետք է ունենանք մսից և ոսկորներից կազմված կատարյալ, անմահ
մարմին: Սակայն, Ադամի և Եվայի անկման պատճառով երկրի վրա ամեն մարդ ունի
անկատար, մահկանացու մարմին և, ի վերջո, մահանում է: Եթե չլիներ Փրկիչ Հիսուս
Քրիստոսը, մահը վերջ կդներ Երկնային Հոր հետ ապագա գոյության ամեն հույսի:

Ֆիզիկական մահվան հետ միասին մեղքն այն հիմնական խոչնդոտն է, որ խանգարում է
մեզ նմանվել մեր Երկնային Հորը և վերադառնալ Նրա ներկայություն: Մեր մահկանացու
վիճակում մենք հաճախ տեղի ենք տալիս գայթակղությանը, խախտում ենք Աստծո
պատվիրանները և մեղանչում: … Չնայած դա երբեմն այլ կերպ է երևում, մեղքը միշտ
տանում է դեպի դժբախտություն: Մեղքն առաջացնում է հանցանքի և ամոթի զգացումներ:
Մեր մեղքերի պատճառով, մենք չենք կարող վերադառնալ ապրելու Երկնային Հոր հետ,
մինչև որ նախ չներվենք և չմաքրվենք:

… Ինչպես ֆիզիկական մահվան դեպքում, մենք չենք կարող ինքնուրույն հաղթահարել
մեղքի հետևանքները: Մենք անօգնական ենք առանց Հիսուս Քրիստոսի Քավության»
(Քարոզիր իմ ավետարանը, 50):

Նախքան Հիսուսը կծնվեր երկրի վրա, երբ Հովսեփն իմացավ, որ
Մարիամը երեխա է սպասում, երազում նրան մի հրեշտակ այցելեց:
Կարդացեք Մատթեոս 1.21 և գտեք՝ ինչ հայտնեց հրեշտակը Հովսեփին:
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Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

Հիսուսի մասին ասված հրեշտակի խոսքերից մենք սովորում ենք, որ
Հիսուս Քրիստոսը եկավ փրկելու մեզ մեր մեղքերից: Ձեր աղյուսակի
«Մահկանացու կյանք» սյունակում գրեք այս վարդապետությունը:

Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք փրկվել մեր
մեղքերից: Քավությունը ներառում է Հիսուս Քրիստոսի տառապանքը,
մահը և Հարությունը:

3. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ պիտի մենք անենք,
որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով
փրկվենք մեր մեղքերից:

b. Ըստ Գործք 2.32, ուրիշ ի՞նչ պետք է մենք անենք:

Հիսուս Քրիստոսի դերը հետմահկանացու կյանքում
Երբևէ մահը խլե՞լ է ձեզանից սիրելի ընտանիքի անդամ կամ ընկեր:

Երկնային Հոր փրկության ծրագրի մասին մեր գիտելիքի շնորհիվ մենք
գիտենք, որ մահանալուց հետո բոլոր մարդկանց հոգիները մուտք են
գործում հոգիների աշխարհ:

Կարդացեք Ա Պետրոս 3.18-20 և Ա Պետրոս 4.6, և գտնեք, թե մահանալուց
անմիջապես հետո ի՞նչ արեց Հիսուսը:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 138.18-19, 30-32, և գտեք, թե ինչ
արեց Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի ավետարանը քարոզվեր բոլորին՝
հոգևոր աշխարհում: (Վարդապետություն և Ուխտեր 138-ը հայտնություն է
հոգևոր աշխարհի մասին, որ ստացել է Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը, մինչ
նա խորհում էր հոգևոր աշխարհ կատարած Փրկչի այցի մասին, մինչ
Նրա մարմինը գտնվում էր գերեզմանում:)

Ամփոփեք, թե ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի հոգևոր աշխարհում
ավետարանը քարոզվեր բոլորին: ____________________

Փրկիչը մահանալուց հետո երրորդ օրը հարություն առավ (տես Ա
Կորնթացիս 15.4): Երբ մարդը հարություն է առնում, նրա հոգին և
ֆիզիկական մարմինը վերամիավորվում են, որպեսզի այլևս չբաժանվեն
(տես ՎևՈւ 138.17):
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Հարություն առած Տերը

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.20-22
հատվածը և գտեք, թե ինչպես է
Հիսուս Քրիստոսի Հարությունն
ազդում մեզանից յուրաքանչյուրի
վրա:

Ձեր աղյուսակի «Հետմահկանացու
կյանք» սյունակում գրեք հետևյալ
վարդապետությունը. Հիսուս
Քրիստոսի Հարության շնորհիվ
բոլոր մարդիկ
հարություն կառնեն:

Կարդացեք Հայտնություն 20.12
հատվածը և գտեք, թե ինչ տեղի
կունենա մեզանից յուրաքանչյուրի
հետ հարություն առնելուց հետո:

Կյանքի գիրքը ներկայացնում է այս
կյանքում մարդու մտքերն ու
գործերը, ինչպես նաև երկնային
հիշատակարան է պահվում արդարակյացների մասին (տես Bible
Dictionary, “Book of life”): Մենք դատվելու ենք ոչ միայն ըստ մեր գործերի,
այլև մեր մտքերի, խոսքերի և ցանկությունների (տես Մոսիա 4.30, Ալմա
12.14, ՎևՈւ 137.9):

Կարդացեք Հովհաննես 5.22, և գտնել, թե ով է մեզ դատելու: (Կարող եք
գրել Հովհաննես 5.22 ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում՝ Հայտնություն
20.12 հատվածի կողքին:)

Ձեր աղյուսակի «Հետմահկանացու կյանք» սյունակում գրեք հետևյալ
վարդապետությունը. Հիսուս Քրիստոսը կդատի ողջ մարդկությանը:

Երկնային Հոր ծրագրի վերջնական նպատակն է՝ Իր բոլոր զավակներին
ընձեռել հնարավորություն՝ ձեռք բերել հավերժական կյանք կամ
վեհացում, որը նշանակում է դառնալ Երկնային Հոր նման և Նրա հետ
հավերժ ապրել հավերժական ընտանիքներում: Դիտարկեք ձեր
ընտանիքը այժմ և ընտանիքը, որ հույս եք տածում ունենալ մի օր:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչու է կարևոր ձեզ համար հավերժ ապրել

Երկնային Հոր և ձեր ընտանիքի անդամների հետ:

Կարդացեք Հովհաննես 3.5, 16-17, և գտեք, թե ինչ պետք է մեզանից
յուրաքանչյուրն անի հավերժական (կամ հավիտենական) կյանք
ստանալու համար:

Հավատալ Միածին Որդուն նշանակում է հավատք գործադրել առ Հիսուս
Քրիստոս և ապրել Նրա ավետարանին համաձայն:

Ձեր աղյուսակում «Հետմահկանացու կյանք» սյունակում գրեք հետևյալ
սկզբունքը. Եթե հավատք ենք գործադրում առ Հիսուս Քրիստոս և
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ապրում Նրա ավետարանով, մենք կարող ենք ստանալ
հավերժական կյանք:

5. Կրկին մտածեք դասի սկզբում տրված հարցի մասին.
«Ինչպե՞ս կպատասխանեիք, եթե ինչ-որ մեկը հարցներ ձեզ,

թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսը կարևոր ձեզ համար»: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այս հարցի
պատասխանը հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ սովորեցիք և զգացիք
այսօր ձեր ուսումնասիրության ընթացքում:

Օգտագործեք աղյուսակը, որ կազմել եք սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում, որպեսզի ուսուցանեք ձեր
ընտանիքին կամ ուրիշներին Երկնային Հոր փրկության ծրագրում Հիսուս
Քրիստոսի ունեցած դերի մասին:

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

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

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 1. ՕՐ 2

Ուսանողի դերը
Նախաբան
Սուրբ Հոգին, ուսուցիչը և ուսանողը՝ յուրաքանչյուրն իր կարևոր դերն
ունի ավետարանի ուսումնառության մեջ: Այս դասը կարող է օգնել ձեզ
հասկանալ նրանցից յուրաքանչյուրի դերը, որպեսզի կարողանաք
հաջողության հասնել ձեր սովորելու ջանքերում: Կարող եք այս դասի
ընթացքում ուսուցանված սկզբունքները պարբերաբար կրկնել, որպեսզի
հիշեք ավետարանի ուսումնառության ձեր պարտականության մասին։

Սուրբ Հոգու, ուսուցչի և ուսանողի դերը ավետարանի
ուսումնառության ժամանակ

Աղոթեք ուսումնասիրելուց առաջ

Անկեղծ աղոթքն օգնում է մեր կամքը համապատասխանեցնել Աստծո կամքին: Սուրբ Հոգին
հրավիրում է մեր կյանք: Նախքան սուրբ գրությունները և սեմինարիայի այս դասընթացի
դասերն ուսումնասիրելը աղոթելը սովորություն դարձրեք:

Դիտարկենք հետևյալ սցենարը.

Մի երիտասարդ աղջիկ ոգեշնչված և ոգևորված է իր
տնային-ուսումնասիրության սեմինարիայի դասերը սովորելով: Նա
զգում է Սուրբ Հոգու ազդեցությունը: Նա երախտապարտ է այն ամենի
համար, ինչ սովորում է և մտածում է, թե ինչպես պիտի կիրառի դրանք իր
կյանքում: Մեկ այլ երիտասարդ աղջիկ նույն դասերն է անցնում, սակայն
դրանք նրա համար հաճախ ձանձրալի են և նա զգում է, որ արդյունքում
շատ քիչ բան է սովորում:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Որո՞նք են այն

հնարավոր պատճառները, թե ինչու են սեմինարիայի նույն դասերն
անցնելիս այդ երկու աղջիկները տարբեր փորձառություններ
ունենում:

Այսօրվա դասն ուսումնասիրելիս փնտրեք վարդապետություններ և
սկզբունքներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ սեմինարիայում իրագործել ձեր
դերը որպես սովորող և զորացնել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի
մասին ձեր վկայությունը:

Երեք անձնավորություններ կարևոր դեր են խաղում ավետարանը
սովորելու սեմինարիայի միջավայրում՝ Սուրբ Հոգին, ուսուցիչը և
ուսանողը:

Կարդացեք Հովհաննես 14.26 և Հովհաննես 16.13, և բացահայտեք Սուրբ
Հոգու դերերը:

Ճշմարտությունը, որ մենք սովորում ենք այս հատվածներից Սուրբ Հոգու
դերերի մասին այն է, որ Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ճշմարտությունը:
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Ձեր կյանքի փորձից ելնելով, ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ, երբ է Սուրբ
Հոգին ուսուցանում մեզ ճշմարտությունը: (Կարող եք օգտակար գտնել
Վարդապետություն և Ուխտեր 8.2-3 հատվածը:) ____________________

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 50.13-14 հատվածները, և
գտնել, թե որն է ավետարանի ուսուցչի դերը: Ուշադրություն դարձրեք, որ
այդ հատվածները տրվել են վաղ շրջանի Եկեղեցու անդամներին, ովքեր
կարգվել էին ուսուցանելու ավետարանը:

Ո՞րն է ավետարանի ուսուցչի դերը:

Կարդացեք 2 Նեփի 33.1 հատվածը, և գտեք, թե ինչ է Սուրբ Հոգին անում,
երբ ճշմարտությունն է ուսւցանվում Իր զորությամբ:

Համաձայն 2 Նեփի 33.1 հատվածի, ի՞նչ է Սուրբ Հոգին անում մեզ համար:

ԿարդացեքՎարդապետություն և Ուխտեր 88.118 հատվածը և գտեք, թե
ինչպես պետք է մենք ուսում փնտրենք:

Մենք պետք է ուսում փնտրենք հավատքով: Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը բացատրել է, թե ինչ է տեղի ունենում,
երբ մենք ուսում ենք փնտրում հավատքով: Մեջբերելով 2 Նեփի 33.1
հատվածը՝ Երեց Բեդնարն ասում է. «Խնդրում եմ, ուշադրություն դարձրեք,
թե ինչպես է Հոգու զորությունը ուղերձը հասցնում մինչև սիրտը, սակայն ոչ
սրտի մեջ: Ուսուցիչը կարող է բացատրել, ցուցադրել, համոզել, վկայել և

անել այդ ամենը հոգևոր մեծ ուժով ու արդյունավետորեն: Սակայն, ի վերջո ուղերձի
բովանդակությունը և Սուրբ Հոգու վկայությունը ներթափանցում են սրտի մեջ միայն այն
ժամանակ, երբ ստացողը թույլ է տալիս նրանց ներս մտնել: Հավատքով սովորելը բացում է
դեպի սիրտ տանող դուռը» (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61):

Այս սահմանումից մենք սովորում ենք, որ երբ մենք ձգտում ենք
հավատքով սովորել, ապա հրավիրում ենք Սուրբ Հոգին մեր սիրտ՝
ճշմարտության մասին ուսուցանելու և վկայելու համար:

2. Հավատքն ավելին է, քան պասսիվ հավատալը: Մենք
հավատք ենք դրսևորում մեր գործերով: Սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կարող ենք անել հավատքով
սովորելու համար:

Պատկերացրեք, որ դուք երբեք ֆուտբոլ չեք խաղացել, բայց ուսուցիչը
խոստանում է, որ ձեզ այնքան լավ ֆուտբոլ խաղալ կսովորեցնի, որ
կարողանաք ֆուտբոլի թիմում խաղալ: Դուք հավատում եք ուսուցչի
ուսուցանելու և ձեր սովորելու կարողությանը: Ուսուցիչը տանում է ձեզ
ֆուտբոլի դաշտ: Նա բացատրում է և ցույց է տալիս՝ ինչպես խաղարկել
գնդակը, բայց թույլ չի տալիս, որ ինքներդ փորձեք անել նույնը:
Այնուհետև բացատրում է ինչպես փոխանցել գնդակը և ցույց է տալիս
փոխանցելով այն ձեզ: Սակայն մինչև կփորձեք հետ փոխանցել գնդակը,
ուսուցիչը մոտենում և ձեզանից վերցնում է գնդակը: Նա կատարում է
նույնը խաղի մեջ մտցնելով գնդակը, երբ այն խաղից դուրս վիճակում էր
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գտնվում: Նա շնորհակալություն է ասում ձեզ ժամանակ տրամադրելու
համար և հեռանում է:

Նման դասից հետո, որքանո՞վ եք դուք պատրաստ ֆուտբոլային թիմում
խաղալու համար: Ինչո՞ւ:

Թեպետ սովորելը և մյուսների խաղը դիտելը օգնում է, բայց ի՞նչ պետք է
անեք, եթե ցանկանում եք անհրաժեշտ ունակություններ զարգացնել
ֆուտբոլում հաջողության հասնելու համար:

Ինչպե՞ս է այս օրինակն առնչվում հավատքով սովորելուն:

Բավական չէ միայն հավատալ և վստահել, որ Հոգին կուսուցանի մեզ:
Աստծո ճշմարտությունների մասին գիտելիք ձեռք բերելու համար մենք
պիտի նաև ջանքեր գործադրենք՝ սովորելու և սովորածը կիրառելու
համար: Երեց Բեդնարն ուսուցանել է հավատքով ոգեշնչված գործելու
մասին, որը վերաբերում է նաև հավատքով սովորելուն.

«Ուսանողը, ազատ կամք գործադրելով և ճիշտ սկզբունքներով գործելով,
բացում է իր սիրտը Սուրբ Հոգու առաջ և ներս հրավիրում Նրա
ուսմունքները, վկայող ուժը և հաստատող վկայությունը: Հավատքով
սովորելու համար անհրաժեշտ է ոչ միայն պասիվ համաձայնություն, այլ
նաև պետք է հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական ճիգ գործադրել: Մեր`
հավատքով ոգեշնչված գործերի անկեղծությամբ և հետևողականությամբ է,

որ մենք ցույց ենք տալիս մեր Երկնային Հորն ու Նրա Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ
կամենում ենք սովորել ու ցուցումներ ստանալ Սուրբ Հոգուց: …

… Հավատքով ուսումնասիրելը պահանջում է «սիրտն ու պատրաստակամ միտքը» (ՎևՈւ
64.34): Հավատքով ուսումնասիրելն արդյունք է այն բանի, որ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքի
ուժը տանում է դեպի մեր սիրտը և դնում մեր սրտի մեջ: Հավատքով ուսումնասիրելը չի
կարող ուսուցչից աշակերտին փոխանցվել դասախոսության, ցուցադրման կամ
փորձնական վարժության միջոցով. ընդհակառակը, ուսանողը պետք է հավատք
գործադրի և գործի, որպեսզի գիտելիք ձեռք բերի իր համար» (“Seek Learning by Faith,” 64):

Վերադառնանք դասի սկզբում նշված երիտասարդ աղջկան, ով
հաճախակի ձանձրանում էր և զգում էր, որ այդքան էլ շատ արդյունք չէր
ստանում տնային ուսումնասիրության սեմինարիայի դասերից:
Պատկերացրեք, որ նա իր հիասթափություններով կիսվում է ձեզ հետ:
Նրա պատմածից, թե ինչպես էր նա կատարում իր դասերը, դուք պարզում
եք, որ առաջադրանքները կատարելիս նա հաճախ մակերեսային
պատասխաններ էր գրում սուրբ գրությունների ուսումնասիրության իր
օրագրում և դասերը պատրաստելիս այլ հետաքրքրություններ էին
հաճախ շեղում իրեն: Ինչպես նաև շաբաթական դասերի ժամանակ նա չի
մասնակցում դասարանային վարժություններին կամ քննարկումներին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրի առեք հոգևոր, մտավոր և ֆիզիկական ջանքերի երեք

կամ չորս օրինակ, որ դուք կխրախուսեիք այդ երիտասարդ աղջկան
կիրառել, որպեսզի նա օգուտ քաղեր հավատքով սովորելու
արդյունքում:
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Հիսուսը հրավիրեց Պետրոսին և
Անդրեասին` հետևել Իրեն:

Պետրոս Առաքյալի կյանքից օրինակները ցույց են տալիս, թե ինչպես է
հավատքով սովորելը Սուրբ Հոգին մեր սիրտ հրավիրում՝ ճշմարտության
մասին ուսուցանելու և վկայելու համար: Կարդացեք Մատթեոս 4.18-20
հատվածը և գտեք Պետրոսին և նրա եղբայր Անդրեասին ուղղված Փրկչի
հրավերը:

Փրկիչն ի՞նչ պատվիրեց անել Պետրոսին և Անդրեասին:

Ինչպե՞ս էր նրանց արձագանքը
հավատքով սովորելու օրինակ
հանդիսանում:

Հիսուս Քրիստոսի ետևից գնալով
Պետրոսը կարողացավ Փրկչի հետ
լինել Նրա մահկանացու
ծառայության ընթացքում: Նա
արտոնություն ունեցավ մշտապես
Փրկչի ուսուցումը լսելու և Նրա
կատարած բազում հրաշքների
վկան լինելու: Փրկչի հրավերից
հետո Պետրոսն անգամ քայլեց ջրի
վրայով (տես Մատթեոս 14.28–29):

Մի անգամ Հիսուսն Իր աշակերտներին երկու հարց տվեց: Կարդացեք
Մատթեոս 16.13-17 և գտեք այն հարցը, որ Փրկիչը տվեց Իր
աշակերտներին և ինչպես Պետրոսը պատասխանեց:

Ուշադրություն դարձրեք հատված 17-ում տրված Փրկչի բացատրության
վրա այն մասին, թե ինչպես էր Պետրոսը ստացել իր գիտելիքը: Պետրոսը
ստացավ իր գիտելիքը Երկնային Հոր հայտնության միջոցով, որը եկավ
Սուրբ Հոգու զորությամբ: Մտածեք, թե ինչպես է Պետրոսի
փորձառությունը այս դասում ուսուցանված ճշմարտությունների մասին
մի վկայություն հանդիսանում:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Նկարագրեք՝ երբ եք ձգտել հավատքով սովորել: Սուրբ Հոգին
ինչպե՞ս է կատարել Իր դերը, երբ ավետարանն ուսումնասիրելիս
դուք հավատքով եք սովորել:

b. Ի՞նչ եք անելու, որպեսզի հավատքով սովորեք և հրավիրեք Սուրբ
Հոգին ձեր սիրտ՝ ճշմարտության մասին ուսուցանելու և վկայելու
համար: Եթե այդ առումով հատուկ մտքերի կարիք ունեք, կարող եք
կենտրոնանալ ստորև տրված գործողություններից մեկի կամ
երկուսի վրա.

• Ուսումնասիրեք սուրբ գրություններն ամեն օր:

• Զարգացնեք սուրբ գրությունները ուսումնասիրելու
հմտություններ, ինչպես օրինակ նշումներ անելը, հղումներ
կատարելը և սուրբ գրությունները ուսումնասիրելու համար
նախատեսված նյութերը օգտագործելը:
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• Ակնածանքով և ուշադիր մասնակցեք ուսումնական
վարժություններին և չշեղվեք:

• Իմաստալից ձևով կատարեք յուրաքանչյուր դասի ուսումնական
վարժությունները:

• Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրի
առնեք լրացուցիչ տպավորությունները, մտքերը և
դիտարկումները:

• Բացատրեք ավետարանական վարդապետություններն ու
սկզբունքները մյուսներին, գրի առեք և կիսվեք
ավետարանական վարդապետություններին և սկզբունքներին
վերաբերող գաղափարներով և փորձառություններով, և վկայեք
ավետարանական վարդապետությունների և սկզբունքների
ճշմարտացիության մասին:

• Ձեր կյանքում կիրառեք ավետարանական
վարդապետություններն ու սկզբունքները (տես Հովհաննես 7.17):

Երբ ձգտեք սեմինարիայում հավատքով սովորել՝ հետևեք Նախագահ
Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խորհրդին. «Երիտասարդներ, ես խնդրում եմ
ձեզ՝ մասնակցեք սեմինարիային: Ամեն օր ուսումնասիրեք սուրբ
գրությունները: Ուշադիր լսեք ձեր ուսուցիչներին: Կիրառեք աղոթքով ձեր
սովորածը» (“Participate in Seminary,” Aug. 12, 2011, seminary.lds.org):

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես սովորեցի «Ուսանողի դերը» դասը և ավարտեցի այն (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 1. ՕՐ 3

Ուսումնասիրել սուրբ
գրությունները
Նախաբան
Այս դասը կօգնի ձեզ հասկանալ ամեն օր սուրբ գրություններն
ուսումնասիրելու և որպես այս դասընթացի մաս ամբողջ Նոր
Կտակարանը կարդալու կարևորությունը: Դուք կարող եք նաև սուրբ
գրություններն ուսումնասիրելը բարելավելու եղանակներ սովորել:

Սուրբ գրությունների ամենօրյա արդյունավետ
ուսումնասիրության կարիքը
Կարդացեք ստորև տրված խոսքերը և նշեք ձեր պատասխանները
սանդղակի վրա: Ձեզանից չի պահանջվի ձեր պատասխանները
ներկայացնել ուսուցչին:

Այս դասն ուսումնասիրելիս խորհեք ինչպես կարող եք բարելավել ձեր
սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․
Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Սուրբ գրությունները պարունակում են Քրիստոսի խոսքերը և հանդիսանում
են կենդանի ջրի աղբյուր, որը մեզ համար հասանելի է, և որից մենք կարող
ենք անհագ խմել: …

Ամեն օր ակտիվ կյանքի մեջ լինելով ես և դուք կորցնում ենք
բավականաչափ ջուր, որը մեր ֆիզիկական մարմնի հիմնական մասն է
կազմում: Ծարավն արտահայտում է մարմնի բջիջների ջրի պահանջը, և մեր

մարմինը կազմող ջուրը պետք է ամեն օր համալրվի: Իրականում անիմաստ է ժամանակ
առ ժամանակ ջրով «լցվել»` ջրազրկման երկար ժամանակահատվածներից հետո: Նույնը
վերաբերում է նաև հոգևորին: Կենդանի ջրի կարիքն է զգացվում հոգևոր ծարավը
հագեցնելու համար: Կենդանի ջրի կանոնավոր ընդունումն անկանոն կումերով խմելուց
շատ ավելի գերադասելի է» (“A Reservoir of Living Water” [Church Educational System
fireside, Feb. 4, 2007], 2, 9, speeches.byu.edu):
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Լրացրեք հետևյալ սկզբունքը, որ սովորում ենք Երեց Բեդնարի խոսքից
այն մասին, թե ինչ ենք մենք ստանում սուրբ գրությունների ամենօրյա
ուսումնասիրությունից. Ամեն օր սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս
մենք ստանում ենք ____________________ որ մեզ հարկավոր է:

Սուրբ գրությունների արժեքը մեր օրերում
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը կարդալու
փոխարեն կարող եք դիտել Մորմոնական ուղերձներ շարքից՝

«Սուրբ գրությունների օրհնությունը» (3:04) տեսանյութը, որը կարող եք
գտնել LDS.org կայքում, և որտեղ Երեց Քրիստոֆերսոնը պատմում է
Վիլիամ Թինդեյլի մասին և խորհուրդ տալիս սուրբ գրությունների
կարևորության մասին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոնը
նկարագրել է, թե ինչպես է մեկ մարդու կատարած զոհաբերությունը
Աստվածաշունչը կարդալու հնարավորություն ստեղծել շատ
մարդկանց համար:

1536թ. հոկտեմբերի 6-ին Բելգիայի Բրյուսել քաղաքի մոտակայքում գտնվող
Վիլվորդ ամրոցի զնդանից մի թշվառ անձնավորություն դուրս բերվեց: Մոտ
մեկուկես տարի այդ մարդը մնացել էր մեկուսացված մութ, խոնավ խցում:
Այժմ ամրոցի պատերից դուրս բանտարկյալին կապեցին մի սյան: Նա
ժամանակ ուներ բարձրաձայն ասելու իր վերջին աղոթքը. «Տեր, բաց արա
Անգլիայի թագավորի աչքերը», և ապա նրան խեղդամահ արեցին:

Անմիջապես նրա մարմինն այրեցին խարույկի վրա: Ո՞վ էր այդ մարդը և ո՞րն էր նրա
հանցանքը … Նրա անունը Վիլյամ Թինդեյլ էր, և նրա հանցանքը կայանում էր նրանում, որ
նա անգլերենով թարգմանել և հրատարակել էր Աստվածաշունչը:

… Մի կրոնավոր հետ թեժ զրույցի ժամանակ, երբ եկեղեցական կրոնավորը սուրբ գիրքը
հասարակ մարդուն հասանելի դարձնելուն դեմ էր արտահայտվում, Թինդլեյլը երդվեց.
«Եթե Աստված խնայի իմ կյանքը, շատ չանցած ես այնպես կանեմ, որ գութանով վար անող
տղան սուրբ գրքերի մասին ավելի շատ բան իմանա, քան դու»: …

Վիլյամ Թինդեյլը ոչ առաջինն էր, ոչ էլ վերջինը նրանցից, ովքեր շատ երկրներում և
լեզուներով զոհաբերել, անգամ մահվան են դատապարտվել, Աստծո խոսքը խավարից
դուրս բերելու համար: … Ի՞նչ գիտեին նրանք սուրբ գրքերի կարևորության մասին, որ մենք
ևս պետք է իմանանք: Ի՞նչ էր հասկանում 16-րդ դարի Անգլիայի ժողովուրդը, ովքեր
Աստվածաշունչն ունենալու համար հսկայական գումարներ էին վճարում և իրենց
անձնական կյանքը մեծ վտանգի ենթարկում, որ մենք ևս պետք է հասկանանք» (“The
Blessing of Scripture,” Ensign or Liahona, May 2010, 32):

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էին մարդիկ նման մեծ զոհաբերությունների գնում
սուրբ գրություններն ունենալու համար: ____________________

Երեց Քրիստոֆերսոնը շարունակում է. «Թինդեյլի օրերում սուրբ գրությունների մասին
անտեղեկությունը մեծանում էր, որովհետև Աստվածաշունչը մարդկանց համար մատչելի
չէր, հատկապես այն լեզվով, որով նրանք կկարողանային հասկանալ: Այսօր
Աստվածաշունչը և մյուս սուրբ գրությունները ձեռքի տակ են, սակայն սուրբ գրությունների
հետ կապված տգիտությունն աճում է, որովհետև մարդիկ չեն ցանկանում բացել այդ
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գրքերը: Հետևաբար նրանք մոռացել են այն բաները, որ գիտեին իրենց նախնիները» (“The
Blessing of Scripture,” 33):

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մեր օրերի մարդիկ չեն կարդում սուրբ գրքերը՝
ինչպես հարկն է:

Երեց Քրիստոֆերսոնը շարունակում է. «Մտածեք Սուրբ Աստվածաշունչը և սուրբ
գրությունների լրացուցիչ 900 էջ ունենալու մեր օրհնության մեծության մասին, որ ներառում
են՝ Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը և Թանկագին Մարգարիտը: …
Անշուշտ այս օրհնությամբ Տերն ասում է մեզ, որ սուրբ գրությունների օգնությանը դիմելու
մեր կարիքն ավելի մեծ է, քան նախկին որևէ այլ ժամանակաշրջանում» (“The Blessing of
Scripture,” 35):

Երեց Քրիստոֆերսոնի խոսքից կարող ենք սովորել այն պարզ
ճշմարտությունը, որ մենք այսօր սուրբ գրությունների կարիքն ավելի
շատ ունենք, քան նախկին որևէ այլ ժամանակաշրջանում:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ

մենք այսօր սուրբ գրությունների կարիքն ավելի շատ ունենք, քան
նախկին որևէ այլ ժամանակաշրջանում:

Պողոս Առաքյալը նամակ գրեց,
որում նկարագրեց վերջին օրերին
աշխարհում տիրող իրավիճակը:
Կարդացեք Բ Տիմոթեոս 3.1-5, 13
հատվածները, և գտեք, թե ըստ
նրա խոսքի որ մեղքերը և
վարքագծերը սովորական երևույթ
կլինեն մեր օրերում: (Կարող եք
անդրադառնալ տողատակի
ծանոթագրություններին, որոնք
կօգնեն հասկանալ այդ
հատվածների դժվար բառերն ու արտահայտությունները:)

Այդ հատվածներում թվարկվող ո՞ր մեղքերի ու վարքագծերի
ականատեսն եք եղել այսօր մեր հասարակության մեջ:

Կարդացեք Բ Տիմոթեոս 3.14-17 հատվածը, և գտեք, թե ինչպես կարող ենք
ապահովություն գտնել այս վտանգավոր ժամանակներում: Կարող եք
նշել այն, ինչ կգտնեք:

Ըստ Բ Տիմոթեոս 3.15-17 հատվածներից սովորածի՝ ի՞նչ օրհնություններ
են հասանելի մեզ, երբ մենք ուսումնասիրում ենք սուրբ գրությունները և
ապրում դրանց ուսմունքներով: Ձեր պատասխանները հերթով գրեք
տրամադրված ազատ մասում՝ լրացնելով հետևյալ նախադասությունը.
Ուսումնասիրելով սուրբ գրությունները մենք կարող ենք ստանալ
____________________ որը մեզ կտանի դեպի փրկություն:
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Այդ նախադասությունը, որ դուք լրացրեցիք, ավետարանական մի
սկզբունք է: Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքները և
վարդապետությունները անփոփոխ ճշմարտություններ են, որոնք
առաջնորդում են մեր կյանքը: Սուրբ գրությունների կենտրոնական
նպատակներից մեկը ավետարանի վարդապետությունները և
սկզբունքներն ուսուցանելն է։ Սուրբ գրությունների մեր անձնական
ուսումնասիրությունը մենք կդարձնենք առավել իմաստալից՝ փնտրելով
վարդապետությունները և սկզբունքները, խորհելով դրանց իմաստի
շուրջը և դրանք կիրառելով մեր կյանքում:

2. Նայեք սկզբունքին, որ լրացրել եք վերևում: Այնուհետև,
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ե՞րբ եք զգացել, որ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության արդյունքում դուք ստացել եք
իմաստություն, լույս, ճշմարտություն, ուղղում կամ հրահանգ:

Ամեն օր կարդացեք Նոր Կտակարանը
Սեմինարիայի այս դասընթացի ակնկալիքներից մեկն այն է, որ դուք
կարդաք ամբողջ Նոր Կտակարանը: Սա սեմինարիայի վկայական
ստանալու պահանջներից մեկն է: Նոր Կտակարանը ամբողջությամբ
կարդալու համար անհրաժեշտ է մշտական ջանքեր գործադրել:

Երբևէ փորձե՞լ եք ջուր կամ գազավորված ըմպելիք խմել մեկից ավելի
ձողիկներով: Եթե ձողիկներ ունեք, փորձեք մեկ բաժակ ջուր կամ
գազավորված ըմպելիք խմել միասին կապված յոթ ձողիկներով: Դժվար է
բաժակի ողջ ըմպելիքը միանգամից խմել: Բայց եթե դանդաղ և
շարունակաբար խմեք մեկ ձողիկով, կտեսնեք, որ դուք հեշտորեն խմում
եք ողջ ըմպելիքը (և ավելի հաճելի փորձառություն եք ունենում):

Այս առարկայական դասը ինչպե՞ս կկապեիք ուսումնական դասընթացի
ընթացքում Նոր Կտակարանն ամբողջությամբ կարդալու հետ:

Այս բանաձևը օգտագործեք, որը կօգնի ձեզ տեսնել, թե ինչպես կարող եք
ամեն օր փոքր մասեր կարդալով իրականացնել ամբողջ Նոր
Կտակարանը կարդալու նպատակը:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն բաների մասին, որոնք կօգնեն ձեզ ձևավորել

ամեն օր սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու սովորություն,
որպեսզի դուք կարողանաք ստանալ իմաստություն, լույս,
ճշմարտություն, շտկում և հրահանգ սուրբ գրություններից: Նաև գրեք
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նպատակ, որ ամեն օր ժամանակ հատկացնեք սուրբ գրություններն
ուսումնասիրելու և ամբողջ Նոր Կտակարանն ընթերցելու համար:

Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու եղանակներն
ու հմտությունները

4. Ուսումնասիրության եղանակների և հմտությունների
հետևյալ ցուցակը կբարելավի սուրբ գրությունների ձեր

ուսումնասիրությունը: Ընտրեք հետևյալ եղանակներից կամ
հմտություններից երկուսը և փորձեք դրանք օգտագործելով առնչվող
սուրբ գրությունների հատվածները: Սուրբ գրությունների ձեր
օրագրում բացատրեք, թե ինչպե՞ս կարող են այդ երկու
հմտություններն օգնել ձեզ սուրբ գրությունների ձեր ամենօրյա
ուսումնասիրության մեջ:

Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու եղանակներն ու հմտությունները

Անվան փոխարինում. Սուրբ գրությունների վարդապետություններն ու սկզբունքները
ձեր կյանքում կիրառելու համար փոխարինեք սուրբ գրության անունը ձեր անվամբ:
Փորձեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության այս հմտությունը կիրառել Մատթեոս

16.15-17-ում՝ փոխարինելով Սիմոն Պետրոսի անունը:

Պատճառ և հետևանք. Սուրբ գրություններում ավետարանի սկզբունքները
բացահայտելու համար ուշադրություն դարձրեք՝ «եթե-ապա» և «քանի որ-հետևաբար»
կապերին։ Փորձեք կիրառել այս հմտությունը Մատթեոս 6.14-15 հատվածի հետ:

Սուրբ գրությունների ցուցակներ Սուրբ գրությունները հաճախ պարունակում են որոշ
բաների ցուցումներ, ինչպես օրինակ, նախազգուշացումների ցուցակներ։ Երդ դուք
ցանկեր եք գտնում, խորհեք յուրաքանչյուր տարրը համարակալելու մասին: Փորձեք
կիրառել այս հմտությունը Գաղատացիս 5.22-23 հատվածի համար:

Հակադրություններ. Սուրբ գրությունները երբեմն ցույց են տալիս հակադրություններ
տարբեր գաղափարների, իրադարձությունների և մարդկանց միջև: Այս
հակադրությունները շեշտում են ավետարանի սկզբունքները: Փնտրեք
հակադրություններ մի հատվածի մեջ, գլուխների մեջ, գլուխների և գրքերի միջև: Փորձեք
կիրառել այս հմտությունը Մատթեոս 5․14–16-ի համար:

Պատկերացում. Փնտրեք նկարագրական մանրամասներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ
կարդալուց ստեղծել մտավոր պատկեր։ Պատկերացրեք, որ ներկա եք որոշակի
իրադարձությունների: Դա կարող է ամրացնել սուրբ գրություններում կարդացածի
իրականության մասին ձեր վկայությունը։ Փորձեք կիրառել այս հմտությունը Մատթեոս

8.23-27-ի համար:

Սիմվոլիզմ. Այնպիսի բառերը, ինչպիսիք են՝ նման, ինչպես կամ նմանեցնել կարող են
օգնել ձեզ բացահայտել խորհրդանիշները: Փորձեք տեսնել, թե ինչ կա թաքնված
խորհրդանիշի տակ, հետազոտելով դրա բնույթը և խորհելով դրա հատկանիշների շուրջ:
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օժանդակ նյութերը, ինչպիսիք են՝ տողատակի
ծանոթագրությունները, Աստվածաշնչի բառարանը, Թեմատիկ ուղեցույցը կամ Սուրբ

գրքերի ուղեցույցը, կարող են օգնել ձեզ մեկնաբանել որոշ խորհրդանիշներ: Փորձեք
կիրառել այս հմտությունը Մատթեոս 13.24-30 հատվածի համար: (Կարող եք առակի ձեր
մեկնաբանությունը համեմատել Վարդապետություն և Ուխտեր 86.1-7-ում տրված
մեկնաբանության հետ:)
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Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու եղանակներն ու հմտությունները

Խաչաձև հղումներ. Հաճախ, սուրբ գրությունների մեկ հատված կարող է մեկնաբանել
կամ հստակեցնել մեկ այլ հատվածում գտնվող արտահայտությունը կամ գաղափարը։
Սուրբ գրությունների հատվածները միմյանց կապեք՝ կիրառելով տողատակի
ծանոթագրությունները, ցուցիչը, Թեմատիկ ուղեցույցը կամ Սուրբ գրքերի ուղեցույցը,
որոնք կօգնեն բացահայտել սուրբ գրության հատվածի իմաստը: Կիրառեք այս
հմտությունը, կարդալով՝ Հովհաննես 10․16 հատվածը, իսկ ապա խաչաձև հղման
տողատակի ծանոթագրություն ա-ում տրված 3 Նեփի 15․21 հատվածը: Ինչպե՞ս է 3
Նեփի 15.21 հատվածի ընթերցումն օգնում ձեզ ավելի լավ հասկանալ Հովհաննես

10.16-ի իմաստը:

Խորհրդածում. Խորհրդածել նշանակում է մտածել, խորհել, հարցեր տալ և ձեր
իմացածն ու սովորածը գնահատել: Խորհրդածելը հաճախ օգնում է մեզ հասկանալ, թե
մենք ինչ պետք է անենք ավետարանի սկզբունքները կիրառելու համար: Խորհեք, թե
ինչպես կարող եք կիրառել Եբրայեցիս 12.9-ում տրված ճշմարտությունները:

Կիրառում. Բացահայտելով և հասկանալով սուրբ գրություններում տրված
վարդապետություններն ու սկզբունքները, ավելի խորը գիտելիք ձեռք կբերեք գործելով
ըստ ձեր բացահայտած ճշմարտությունների: Հիսուս Քրիստոսն ասել է. «Եթե մեկը
կամենում է [Երկնային Հոր] կամքն անել, նա կիմանա այս վարդապետության համար, թե
արդեոք Աստվածանի՞ց է, կամ եթե ես իմ անձիցն եմ խոսում» (Հովհաննես 7.17): Սուրբ
գրություններն ինքնուրույն ուսումնասիրելիս հնարավորություններ փնտրեք ձեր
սովորածը կյանքում կիրառելու կամ ձեզ վերագրելու համար (տես Նեփի 19.23):

Գալիք շաբաթների ընթացքում Նոր Կտակարանը ուսումնասիրելիս
ուղիներ փնտրեք ուսումնական այդ հմտություններից յուրաքանչյուրը
կիրառելու համար:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

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

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 1 ՕՐ 4

Նոր Կտակարանի
նախաբանը և
համատեքստը
Նախաբան
Նոր Կտակարանը Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքի,
ուսմունքների և Քավության մի հիշատակարան է, Նրա Եկեղեցու և Նրա
աշակերտների վաղ ծառայության և ուսմունքների հաստատում: Այս
դասի ընթացքում դուք կսովորեք Նոր Կտակարանի պատմական և
մշակութային համատեքստի մասին, ներառյալ՝ թե ինչու էին շատ
Հրեաներ մերժում Հիսուսին որպես Մեսիա կամ Փրկիչ: Նաև կկարդաք
նրանց մասին, ովքեր խոնարհաբար ընդունել են Հիսուսին որպես Փրկիչ
և ընտրել հետևել Նրան:

Նոր Կտակարանի համատեքստը

Ձեր ձեռքը դրեք աջ կողմում տրված նկարի վրա: Ձախակողմյան նկարին
նայելով, ձեր կարծիքով, ի՞նչ է տեղի ունենում այդ նկարում: Բացեք
աջակողմյան նկարը:

Նկարն ամբողջությամբ տեսնելն ինչպե՞ս է օգնում հասկանալ, թե ինչ է
տեղի ունենում այդ նկարում: ____________________
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Կապույտ գլխաշորով տղամարդը Ստեփանոսն է՝ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտը: Կարդացեք Գործք 7-ի խորագիրը, որպեսզի իմանաք, թե ինչ
է պատկերված այդ նկարում:

Մտածեք, թե ինչպես կարող եք ամբողջ նկարը բացելը նմանեցնել այդ
սուրբ գրությունը հասկանալու հետ:

Այս վարժությունը ցույց է տալիս սուրբ գրությունների համատեքստը
հասկանալու կարևորությունը: Համատեքստ բառը վերաբերում է տվյալ
սուրբ գրության հատվածի, իրադարձության կամ պատմության
հանգամանքներին ու նախադրյալներին: Ծանոթանալով Նոր
Կտակարանի պատմությունը և մշակույթը ներկայացնող համատեքստին,
դուք կարող եք ավելի լավ հասկանալ և կիրառել դրա ուսմունքները:

Այս դասի մյուս բաժինները պարունակում են տեղեկություն, որը կօգնի
ձեզ ավելի խորը հասկանալ Նոր Կտակարանի համատեքստը:

Հրեա կրոնական ղեկավարները՝ Փրկչի
ծառայության օրերին
Մորմոնի Գրքի մարգարե Հակոբն արձանագրել է մի մարգարեություն,
որն օգնում է մեզ հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու
ծառայության ժամանակ տիրող իրավիճակը: Կարդացեք 2 Նեփի 10.3-5
հատվածը, և գտեք ինչ բառեր կամ արտահայտություններ է Հակոբն
օգտագործել Փրկչի ծառայության ընթացքում հրեաների հոգևոր վիճակը
ներկայացնելու համար:

Քահանայանենգություն բառը 2 Նեփի 10.5-ում նշանակում է քարոզել, որը
կատարվում է ոչ թե Աստծո ժողովրդի բարօրության համար, այլ
աշխարհից շահ և գովասանք ստանալու նպատակով (2 Նեփի 26.29):
Քահանայանենգության մեջ մեղավոր մարդիկ Հրեաների մեջ
հիմնականում այն ամբարիշտ կրոնական ղեկավարներ էին, որ
մոլորեցնում էին մարդկանց:

Լրացումներ Մովսեսի օրենքին և մյուս կեղծ
փիլիսոփայությունները
Որպեսզի ավելի խորը հասկանաք, թե ինչպես էին կրոնական
ղեկավարները մարդկանց մոլորեցնում, մի շրջան գծեք հետևյալ շրջանի
շուրջը, որը ներկայացնում է Մովսեսի օրենքը և այն անվանեք
Բանավոր օրենք:
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Մովսեսի օրենքն իրենից
ներկայացնում էր այն
պատվիրաններն ու ուսմունքները,
որ Աստված Մովսես մարգարեի
միջոցով տվել էր Իսրայելին: Հրեա
ուսուցիչներն օրենքին ավելացրել
էին իրենց իսկ կանոններն ու
մեկնաբանությունները: Հայտնի
լինելով որպես բանավոր օրենք
կամ բանավոր ավանդություն, այդ
ավելացված կանոններն ու
մեկնաբանությունները նպատակ
էին հետապնդում կանխել Աստծո
օրենքի խախտումը: Օրինակ, ըստ
բանավոր օրենքի արգելվում էր Կիրակի օրը երկու ձեռքով հանգույց
արձակել: Դա համարվում էր աշխատանք, որով և խախտվում էր
Կիրակին պահելու օրենքը: Սակայն թույլատրվում էր մեկ ձեռքով
հանգույց արձակելը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ձեր կարծիքով Աստծո պատվիրաններին մարդու

կողմից ստեղծված կանոններ ավելացնելն ինչ վտանգ է իրենից
ներկայացնում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին բացատրել
է, որ «անցած սերունդների և ապա մեր Տիրոջ ծառայության օրոք», Հրեա
որոշ կրոնական ղեկավարներ «վերցրել էին անաղարտ կրոնի պարզ ու
հասկանալի տարրերը և ավելացրել էին դրանց իրենց բազմաթիվ
սեփական մեկնաբանությունները, ճոխացրել էին դրանք հավելյալ ծեսերով
և արարողակարգերով, իսկ ուրախ ու զվարթ երկրպագությունը վերածել էին

ծեսերի և արարողակարգերի խիստ, կրճատված, ճնշող մի համակարգի: Տիրոջ օրենքի
կենդանի ոգին նրանց ձեռքերում վերածվել էր Հրեական ծիսակարգի անկենդան
գրության» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 1:238):

Ըստ Երեց Մակքոնկիի, իրենց հավելյալ մեկնաբանություններով Հրեա
կրոնական ղեկավարներն ի՞նչ էին արել Աստծո օրենքի հետ:

Հիսուսի օրերում Հրեաներն ուրացության վիճակում էին գտնվում:
Թեպետ Ահարոնյան Քահանայության իշխանությունն ու
արարողությունները շարունակում էին մնալ նրանց մեջ, Հրեաներից
շատերն այլևս ճիշտ չէին գործածում իրենց կրոնը, ինչպես որ այն Աստծո
կողմից հայտնվել էր Մովսեսին (տես ՎևՈւ 84.25-28): Հրեա ղեկավարների
կողմից ավելացված բանավոր ավանդույթը գերիշում էր մաքուր կրոնի և
Աստծո գրված խոսքի վրա:

Կարդացեք Մատթեոս 12.14 հատվածը և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ
էին Փարիսեցիները ցանկանում անել Հիսուսին, քանի որ Նա
արհամարհում էր իրենց բանավոր օրենքները կամ ավանդույթները:
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Անծանոթ օրենքը և Իսրայելին ազատություն բերող
Մեսիային սպասելը
Հրեական ուխտադրուժ ավանդույթներից բացի, Մեսիայի գալստյան
սխալ ակնկալիքները ևս պատճառ դարձան, որ բազմաթիվ Հրեաներ
մերժեին Հիսուսին:

2. Կարդացեք հետևյալ պարբերությունը և ապա սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

պատասխանեք տրված հարցերին.

Բացառությամբ մի կարճ ժամանակահատված տևած անկախության,
Նոր Կտակարանի ժամանակներին նախորդող ավելի քան 500
տարիների ընթացքում Հրեաներն ապրում էին որպես նվաճված
ժողովուրդ: Քրիստոսի ծննդից 160 տարի առաջ հայրենասեր Հրեա մի
ընտանիքի՝ Մակաբայեցիների կողմից առաջնորդված
ապստամբությունը անկախության հանգեցրեց: Սակայն դեռևս
Քրիստոսի ծննդից առաջ Հռոմը նվաճել էր Իսրայելը: Հերովդես
թագավորը, ով ամուսնացել էր Մակաբայի ընտանիքում, Հռոմի կողմից
նշանակվել էր կառավարելու Իսրայելը: Հրեաներին զայրացնում էր
Հռոմեական տիրապետության ներքո գտնվելը, այնպես որ նրանք
անհամբեր սպասում էին խոստացված Մեսիային և հավատում էին, որ
նա կազատեր իրենց Հռոմեացիներից: Շատ Հրեաներ մերժում էին
Քրիստոսին որպես Փրկիչ, քանի որ նրանք սպասում էին այն
Մեսիային, ով պիտի ազատեր իրենց օտարազգի
տիրապետությունից:

a. Հրեաներից շատերն ի՞նչ էին ակնկալում Մեսիայի գալուց:

b. Ինչո՞ւ այդ սխալ ակնկալիքը պատճառ դարձավ, որ շատ Հրեաներ
մերժեին Հիսուսին որպես Մեսիա:

Շատ Հրեաներ խոնարհ էին և ընդունեցին Հիսուսին
որպես Մեսիա կամ Փրկիչ
Ովքեր խոնարհ էին և զգայուն Սուրբ Հոգու հանդեպ, ընդունեցին
Հիսուսին որպես Մեսիա կամ Փրկիչ, մինչդեռ որոշ Հրեաներ մերժում էին
Հիսուս Քրիստոսին:

Կարդացեք Ղուկաս 2.25-33 հատվածը և ուշադրություն դարձրեք, թե մի
բարեպաշտ մարդ, որի անունը Սիմեոն էր, ի՞նչ արեց և ասաց, երբ
Հովսեփը և Մարիամը Հիսուսին տաճար բերեցին:

Ըստ Ղուկաս 2.30-32 հատվածի, Հիսուսն ինչո՞ւ էր ուղարկվել երկիր:

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսն ուղարկվել
էր՝ բոլոր մարդկանց փրկություն բերելու համար:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, որը

հնարավորություն տվեց, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն:
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Հովհաննես Մկրտիչը կանչվել էր
Աստծո կողմից պատրաստելու
մարդկանց Հիսուս Քրիստոսի
գալստյանը: Հիուսին մկրտելու
հաջորդ օրն իսկ Հովհաննեսը
վկայություն բերեց՝ ասելով. «Ահա
Աստծո գառը» (Հովհաննես 1.36):
Կարդացեք Հովհաննես 1.37-42
հատվածը և ուշադրություն
դարձրեք, թե ինչ արեցին
Հովհաննեսի երկու աշակերտները
Հիսուսի մասին Հովհաննեսի
վկայությունը լսելուց հետո:

Ի՞նչ արեց Անդրեասը, երբ լսեց
Հովհաննես Մկրտչի վկայությունը,
որ Հիսուսը Մեսիան էր: Ձեր
կարծիքով, ինչո՞ւ էր նա այդքան
շատ ցանկանում այդ նորությամբ
կիսվել իր եղբոր՝ Սիմոն Պետրոսի հետ:

Ըստ Հովհաննես 1.43-44 հատվածում գրվածի, Փրկիչը կանչեց Փիլիպպոս
անունով տղամարդուն, որ Իր աշակերտը դառնար: Կարդացեք
Հովհաննես 1.45-46 հատվածը և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ արեց
Փիլիպպոսը, երբ իմացավ, որ Հիսուսը Մեսիան էր:

Ինչպե՞ս Փիլիպպոսը կանչեց Նաթանայելին:

Հիմնվելով Նոր Կտակարանի այս օրինակների վրա, լրացրեք հետևյալ
սկզբունքը. Գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ մենք ավելի մեծ ցանկություն
կունենանք ____________________:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մենք ավելի մեծ ցանկություն կունենանք
հրավիրելու մյուսներին գալ Քրիստոսի մոտ, երբ մենք ինքներս ենք
գալիս Նրա մոտ:

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ասել է, որ մենք
մեծապես օրհնվում ենք, երբ հրավիրում ենք մյուսներին գալ Հիսուս
Քրիստոսի մոտ. «Երբ ձեր սիրտը նվիրում եք հրավիրելով մարդկանց գալ
Քրիստոսի մոտ, ձեր սիրտը կփոխվի: … Օգնելով մյուսներին գալ Նրա մոտ,
դուք կհայտնաբերեք, որ ինքներդ եք եկել Նրա մոտ» (“Come unto Christ,”
Ensign, Mar. 2008, 52):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մյուսներին հղելով Քրիստոսի մոտ գալու
հրավերը մեզ ևս կօգնի էլ ավելի մոտենալ Նրան:

b. Ո՞վ է հրավիրել ձեզ՝ գալ Փրկչի մոտ և մոտենալ Նրա
ավետարանին: Արդյունքում ինչպե՞ս է ձեր կյանքն օրհնվել:
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c. Մտածեք, թե ո՞ւմ կարող եք հրավիրել գալ Հիսուս Քրիստոսի մոտ:
Ինչպե՞ս կարող եք հրավիրել մյուսներին գալ Նրա մոտ:

Այս տարի Նոր Կտակարանն ուսումնասիրելիս դուք կզգաք Իրեն
մոտենալու Փրկչի անդադար խնդրանքը: Ընդունելով այդ հրավերը դուք
կլցվեք ցանկությամբ, որ օգնեք մյուսներին ևս գալ Նրա մոտ:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես սովորեցի «Նոր Կտակարանի նախաբանը և համատեքստը» դասը և
ավարտեցի այն (ամսաթիվ):

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

Հաջորդ էջի աղյուսակը կօգնի ձեզ ավելի խորը հասկանալ Հիսուս
Քրիստոսի կյանքի պատմությունների համատեքստը, որոնք
կուսումնասիրեք Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի
ավետարաններում:

ՄԱՍ  1 ,  ՕՐ  4
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Մատթեոսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Աստվածաշնչի ամենասիրված հատվածներից մի քանիսը գտնվում են
Մատթեոսի գրքում` ներառյալ Լեռան Քարոզը և առակներից շատերը,
ուսմունքներ և Հիսուս Քրիստոսի հրաշքները: Այս գրքի
ուսումնասիրությունը կօգնի ձեզ ծանոթանալ Հիսուս Քրիստոսի
ծառայության և խոսքերի հետ և կարող է ուժեղացնել ձեր վկայությունը
Հիսուս Քրիստոսի մասին` որպես աշխարհի Փրկիչի և խոստացված
Մեսիայի, ում մասին խոսվել է բոլոր սուրբ մարգարեների կողմից:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մատթեոսը, որը հայտնի է որպես Ղևի` Ալփեանի որդի, այս գրքի
հեղինակն է: Նա մաքսավոր էր կամ հարկ հավաքող, նախքան նրա
կյանքն ընդմիշտ կփոխվեր, երբ արձագանքեց Իրեն հետևելու Հիսուս
Քրիստոսի հրավերին: (Տես Մատթեոս 9.9, Մարկոս 2.14, Ղուկաս 5.27–28,
Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Մատթեոս»:) Իր դարձից հետո Մատթեոսը
դարձավ Փրկիչի Տասներկու Առաքյալներից մեկը (տես Մատթեոս 10.2–4):
Որպես Առաքյալ, Մատթեոսը իր նկարագրած շատ իրադարձությունների
ականատեսն էր: Սա հաստատվում է այն վերնագրով, որը տրվել է նրա
Ավետարանին Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ. «Սբ. Մատթեոսի
վկայությունը»:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք կոնկրետ չգիտենք, թե երբ է Մատթեոսի գիրքը գրվել, բայց այն
հավանաբար գրվել է առաջին դարի երկրորդ կեսին Ք.ծ.հ. Մենք չգիտենք,
որտեղ է Մատթեոսը գրել այս գիրքը:

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Մատթեոսը, ամենայն հավանականությամբ գրել է հրեա լսարանի
համար՝ ցույց տալու, որ Հիսուս Քրիստոսը կատարեց Հին Կտակարանի
մարգարեությունները Մեսիայի վերաբերյալ (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Մատթեոս»): Երբ նա վերհիշում է Հիսուս Քրիստոսի կյանքը,
խոսքերն ու գործերը, Մատթեոսը հաճախ անդրադառնում է Հին
Կտակարանի մարգարեություններին և օգտագործում «որ կատարվի»
արտահայտությունը» (օրինակ` տես Մատթեոս 4.14, 8.17, 13.35, 23.4):

Իր Ավետարանում Մատթեոսը գործածում է «Դաւիթի Որդի»
արտահայտությունը 12 անգամ, որպես վկայություն, որ Հիսուս Քրիստոսը
Թագավոր Դավիթի օրինական ժառանգն է և մեսիական
մարգարեությունների իրականացումը: Հիսուս Քրիստոսի
ծագումնաբանությունը ըստ Մատթեոսի, բացահայտում է Նրա
տոհմագիծը Դավիթի, Հուդայի և Աբրահամի միջոցով (տես Մատթեոս
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Ա.1–3), ցույց տալով Հիսուսի իրավունքը կառավարելու և Նրա դերը
Իսրայելին տրված Աստծո խոստումները կատարելիս:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Չնայած Մատթեոսի նյութերի մեծ մասը գտնվում է նաև Մարկոսի և
Ղուկասի Ավետարաններում, Մատթեոսի Ավետարանի մոտ 42 տոկոսը
յուրօրինակ է: Մատթեոսի Ավետարանի գլխավոր թեման այն է, որ Հիսուս
Քրիստոսը եկավ հաստատելու Իր թագավորությունը երկրի վրա:
Մատթեոսը բազմաթիվ անգամներ է նշել «երկնքի արքայությունը», և նա
միակ հեղինակն է Ավետարանի, ով ներառել է Հիսուսի ուսմունքները,
որոնք հիշատակում են «եկեղեցին» (տես Մատթեոս 16.18, 18.17):

Մատթեոսի Ավետարանը նաև օգնում է մեզ տեսնել զուգահեռներ
Մովսեսի և Հիսուս Քրիստոսի ծառայությունների միջև: Օրինակ` երկուսն
էլ փրկվեցին մանուկհասակում իրենց սպանելու թագավորների
փորձերից (տես Ելից 2.1–10, Մատթեոս 2.13–18), երկուսն էլ դուրս եկան
Եգիպտոսից, երկուսն էլ ներկայացրին Աստծո օրենքը սարի վրա (տես
Ելից 19-Ի, Մատթեոս 5-7), և երկուսն էլ եկան ազատելու իրենց
ժողովրդին:

Համառոտ շարադրանք
Մատթեոս 1-4։ Մատթեոսը տալիս է Հիսուս Քրիստոսի
ծագումնաբանությունն ու ծնունդը: Մոգերը որոնում են հրեաների
Թագավորին: Առաջնորդվելով երազներով` Հովսեփը տանում է
Մարիամին և երեխային Եգիպտոս, իսկ հետագայում` Նազարեթ:
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է ապաշխարության ավետարանը և
մկրտում է Հիսուս Քրիստոսին: Փրկիչը գայթակղության է ենթարկվում
անապատում: Նա սկսում է Իր մահկանացու ծառայությունը`
ուսուցանելով և բժշկելով:

Մատթեոս 5-7։ Հիսուս Քրիստոսը ներկայացնում է Լեռան Քարոզը:

Մատթեոս 8-12: Հիսուսը բժշկում է բորոտին, հանդարտեցնում է
փոթորիկը, դուրս է քշում դևերին, բարձրացնում է Հարիոսի դստերը
մեռելներից և տեսողություն տալիս կույրին: Նա տալիս է իշխանություն
Տասներկու Առաքյալներին անելու` ինչ Ինքն արեց և նրանց ուղարկում
դուրս ավետարանը քարոզելու: Հիսուսը հայտարարում է, որ Հովհաննես
Մկրտիչն ավելին է, քան մարգարե: Տերն իրեն ճանաչում է որպես
Շաբաթի Տեր։

Մատթեոս 13-15։ Հիսուսը սովորեցնում է` օգտագործելով առակներ:
Հովհաննես Մկրտիչը գլխատվում է: Հիսուսը կերակրում է ավելի քան
5000 մարդու: Նա քայլում է Գալիլեայի ծովի վրայով, և Պետրոսը քայլում է
դեպի Նա` ծովի վրայով: Դպիրները և Փարիսեցիները հարցաքննում են
Հիսուսին:

Մատթեոս 16-18։ Երբ Պետրոսը վկայեց , որ Հիսուսը Մեսիան է, Փրկիչը
նշեց, որ Նա կտա Աստծո արքայության բանալիները Պետրոսին և մյուս
Առաքյալներին: Հիսուս Քրիստոսը կերպարանափոխվում է սարի վրա,

ՄԱՏԹԵՈՍ
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որտեղ Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը ստանում են քահանայության
բանալիները: Հիսուսը հրահանգներ է տալիս Իր աշակերտներին, թե
ինչպես առաջնորդել Եկեղեցին և ուսուցանում է, որ Աստված չի ների մեզ,
եթե մենք չներենք ուրիշներին:

Մատթեոս 19-23: Փրկիչն ուսուցանում է ամուսնության հավերժական
բնույթի մասին: Նա մտնում է Երուսաղեմ և մաքրում տաճարը: Առակների
օգտագործման միջոցով Հիսուսը մերկացնում է հրեա առաջնորդների
չար մտադրությունները, ովքեր հակադրվում են Իրեն: Նա ողբում է
Երուսաղեմի ապագա կործանումը:

Մատթեոս 24-25, Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս: Հիսուս Քրիստոսը
մարգարեանում է` կանխատեսելով Երուսաղեմի կործանումը: Նա
ուսուցանում է, թե ինչպես Իր հետևորդները կարող են
նախապատրաստվել Իր վերադարձին:

Մատթեոս 26-27: Հիսուսն ուտում է Զատիկի ճաշը Իր աշակերտների հետ
և ներկայացնում է հաղորդությունը: Նա տառապում է Գեթսեմանիի
այգում և մատնվում է, ձերբակալվում, դատվում հրեա և հռոմեացի
իշխանավորների առջև ու խաչվում: Նա մահանում է և թաղվում:

Մատթեոս 28: Հարություն առած Փրկիչը հայտնվում է Իր աշակերտներին:
Նա լիազորում է Առաքյալներին` տանել Իր ավետարանը բոլոր ազգերին:

ՄԱՏԹԵՈՍ
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Դավիթ Թագավոր Աբրահամ

ՄԱՍ 2. ՕՐ 1

Մատթեոս 1-2
Նախաբան
Մատթեոսը տվեց Հիսուս Քրիստոսի ծագումնաբանությունը և մի
հրեշտակ հայտարարեց Հովսեփին Հիսուսի աստվածային ծագումը:
Արևելքից մոգերը ճամփորդեցին` գտնելու և երկրպագելու փոքրիկ
երեխային: Հովսեփին երազում զգուշացվեց, որ նա իր ընտանիքին
տաներ Եգիպտոս, որովհետև Հերովդեսը ցանկանում էր սպանել
Հիսուսին:

Մատթեոս 1․1-17
Մատթեոսը տվել է Հիսուսի ծագումնաբանությունը

Նայեք ձեր ծնողների լուսանկարին ու գտեք որևէ ֆիզիկական
նմանություն և այլ հատկանիշներ, որոնք դուք ժառանգել եք նրանցից:
Ներքևի այս տողերի վրա թվեք այդ հատկանիշներից մի քանիսը (ինչպես
օրինակ` աչքերի գույնը, մազերի գույնը, հասակը, անհատականությունը
կամ խելքը): ____________________

Երբ ուսումնասիրեքՄատթեոս 1-2 գլուխները, փնտրեք
ճշմարտություններ Փրկիչի ծնողների մասին՝ Երկնային Հոր և Մարիամի
և այն հատկանիշների մասին, որոնք Նա ժառանգել էր ծնողներից:

Մատթեոս 1.1–17-ը թվարկում է Փրկիչի նախնիներին: Հատված 1-ը նշում է,
որ Հիսուս Քրիստոսը Դավիթի հետնորդն էր (ով սպանեց Գողիաթին և
հետագայում դարձավ Իսրայելի թագավոր) և Աբրահամի (ով հայտնի է
որպես Աստծո ուխտի ժողովրդի հայր):

«Հին Կտակարանի
մարգարեությունները
հայտարարում են, որ Մեսիան
լինելու է Դավիթի հետնորդ (տես 2
Սամուել 7.12–13, Եսայիա 9.6–7,
Երեմիա 23.5–6), և որ Աբրահամի
մի ժառանգորդ կօրհնի «երկրի
բոլոր ազգերը» (Ծննդոց 22.18, տես
նաև Աբրահամ 2.11)» (Նոր
Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ
[Եկեղեցու րթական համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 12): Մատթեոսը
գրել է հատկապես հրեա լսարանի համար և կամենում էր, որ նրանք
իմանան, որ Հիսուսը կատարեց Մեսիայի վերաբերյալ Հին Կտակարանի
մարգարեությունները: Ծագումնաբանությունը, որը տրված է Մատթեոս
1.1–17-ում ցույց է տալիս, որ Հիսուսը խոստացված Մեսիան էր և Դավիթի
գահի օրինական ժառանգը: Երբ դուք ուսումնասիրեք Մատթեոսի գիրքը,
փնտրեք այլ օրինակներ, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսը կատարեց
Մեսիայի վերաբերյալ Հին Կտակարանի մարգարեությունները:
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Կարդացեք Մատթեոս 1.16, փնտրելով Հիսուսին վերաբերող մի տիտղոս:

Զարգացնել ամեն օր սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու
սովորություն:
Քիչ բաներ կունենան ավելի հզոր և տևական ազդեցություն բարու համար ձեր կյանքում,
քան սուրբ գրությունները սիրել սովորելը և դրանք ամեն օր ուսումնասիրելը։ Օգտագործեք
վերահսկման մի միջոց, որպեսզի հաշվետու լինեք , թե ինչպես է ստացվում ձեզ մոտ սուրբ
գրությունների ամենօրյա ընթերցումը:

Քրիստոս բառը հունարեն ձևն է Արամեերեն Մեսիա բառի, որը նշանակում
է «օծյալ»: Նախամահկանացու գոյության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը
օծվել էր Երկնային Հոր կողմից` լինելու մեր «Մարգարեն, Քահանան,
Թագավորը և Ազատողը» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Օծյալը», «Մեսիա»,
scriptures.lds.org):

Մատթեոս 1. 18-25
Մի հրեշտակ հայտարարում է Հովսեփին Հիսուսի աստվածային ծագման
մասին:
Մատթեոս 1.16, Հիսուսի ծագումնաբանության վերջում Մատթեոսը նշում
է, որ Մարիամը Հովսեփի կինն էր: Մատթեոս 1.18–25-ը պատմում է այն
իրադարձությունների մասին, որոնք հանգեցրին նրանց ամուսնությանը և
Հիսուսի ծննդին:

Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 1.18-ում, Մատթեոսը բացատրում է,
որ Հովսեփը և Մարիամընշանված էին: Սա նշանակում է, նրանք
նշանադրված էին և օրինականորեն կապված միմյանց հետ, բայց դեռ չէին
ապրում միասին` որպես ամուսին և կին: Սակայն մինչև հարսանիքը
Հովսեփն իմացավ, որ Մարիամը հղի էր:

Կարդացեք Մատթեոս 1.19-ը` փնտրելով, թե Հովսեփն ինչ էր մտադիր
անել:

«Ծածուկ արձակել նորան» նշանակում է Հովսեփը ծրագրում էր լուծել
Մարիամի հղիության հարցը, որպեսզի նա ստիպված չլիներ բախվել
հասարակության նվաստացումին: :

Ի՞նչ է այս հատվածն ուսուցանում մեզ Հովսեփի բնավորության մասին և
Մարիամի հանդեպ նրա սիրո մասին: ____________________

Կարդացեք Մատթեոս 1.20-ը` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ Հովսեփը
մտածում էր վերջ դնել Մարիամի հետ իր նշանադրությանը
(պաշտոնապես նշանված լինելուն):

Ինչու՞ հրեշտակն ասաց Հովսեփին` չվախենալ իր ամուսնությունը
Մարիամի հետ շարունակելուց: ____________________

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին գրել է
հետևյալը Հովսեփի մասին՝ ճշմարտության վերաբերյալ իր իսկ
վկայությունը ստանալիս.

ՄԱՍ  2 .  ՕՐ  1
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«Հովսեփը խորհում էր և աղոթում: Արդյո՞ք Մարիամը հղի էր Սուրբ Հոգու
զորությամբ, թե ինչ-որ այլ կերպ: Ինչ վերաբերում էր չծնված երեխայի
իսկական հորը, Մարիամը գիտեր, Եղիսաբեթը գիտեր, Զաքարիան գիտեր:
Նրանք բոլորը ստացել էին իրենց վկայությունները հայտնության միջոցով, և
Հովսեփն իր համար այժմ պիտի իմանար նույն կերպ: …

«Մենք կարող ենք հիանալի պատկերացնել, որ Մարիամը պատմեց
Հովսեփին իր վիճակի մասին, այնուհետև նա գնաց Եղիսաբեթի մոտ. Հովսեփը մաքառեց իր
խնդրի հետ մոտ երեք ամիս` լիովին փորձվելով, երբ Գաբրիելը լուր բերեց, և Հովսեփը լուր
ուղարկեց Մարիամին իր դարձի գալու վերաբերյալ, և Մարիամը շտապ և ուրախ ետ
վերադարձավ, որպեսզի անմիջապես ամուսնության ծիսակատարության երկրորդ մասը
կատարվեր» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 1:332–33):

Հասկանալու համար «Սուրբ Հոգուց … հղիացած» արտահայտությունը
(Մատթեոս 1.20), կարդացեք Երեց ՄակՔոնկիի հետևյալ խոսքերը. «Ճիշտ
ինչպես Հիսուսը տառացիորեն Մարիամի Որդին էր, այնպես էլ Նա անձամբ
և տառացիորեն Աստծո՝ Հավերժական Հոր ժառանգն էր: …Մատթեոսի
խոսքերը, «Սուրբ Հոգիիցը յղացած գտնուեցաւ» պատշաճորեն
թարգմանելու դեպքում, պետք է ասի. «նա յղացած գտնուեցաւ Սուրբ Հոգու

զորությամբ:» (Մատ. 1.18:) Ղուկասի պատմությունը (Ղուկաս 1.35) ճշգրտորեն
արձանագրում է, թե ինչ էր տեղի ունեցել: Ալման կատարելապես նկարագրում է մեր Տիրոջ
բեղմնավորումը և ծնունդը` մարգարեանալով. Քրիստոսը «կծնվի Մարիամից, … նա
լինելով կույս, արժանավոր և ընտրյալ անոթ, որը պիտի լինի հովանիով ծածկված, և
հղիանա Սուրբ Հոգու զորությամբ, և բերի մի որդի, այո, այսինքն՝ Աստծո Որդուն:» (Ալմա
7.10:) Նեփին խոսեց նույն կերպ, երբ ասաց, որ Մարիամի հղիանալու ժամանակ, նա
«Հոգով տարվեց հեռու», որի արդյունքում նրանից ծնված երեխան «Աստծո Գառն [էր], այո,
հիրավի, Հավերժական Հոր Որդին»: (1 Նեփի 11.19–21:)» (See Bruce R. McConkie, Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:82):

Այս ուսմունքները հաստատում են
հետևյալ վարդապետությունը.
Հիսուս Քրիստոսը Երկնային Հոր և
Մարիամի աստվածային Որդին է:
Մտածեք գրել այս
վարդապետությունը Մատթեոս
1.18–25-ի կողքին ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում:

Հիշեք ձեր ծնողների լուսանկարը, որը դուք նայեցիք և այն ցուցակը, որ
գրեցիք հատականիշների վերաբերյալ, որոնք դուք ժառանգել եք նրանցից:
Ապա կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի.
Թալմիջի հետևյալ միտքը` փնտրելով, թե ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ
Հիսուսը Երկնային Հոր և Մարիամի աստվածային Որդին է. « Մարիամից
ծնված այդ Երեխան Երկնային Հայր Էլոհիմի միածինն էր: …Նրա էության

մեջ միավորված էին Աստվածության ուժերը մահկանացուի կարողության և
հնարավորությունների հետ: … Մանուկ Հիսուսը պետք է ժառանգեր ֆիզիկական, մտավոր
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և հոգևոր գծեր, հակումներ և ուժեր, որոնք բնորոշ էին Իր ծնողներին, որոնցից մեկն անմահ
և փառավորված Աստվածն էր, իսկ մյուսը մարդկային էակ՝ կին» (Jesus the Christ, 3rd ed.
[1916], 81):

Ի՞նչ ժառանգեց Հիսուսն Իր Հորից: Ի՞նչ Նա ժառանգեց Իր մորից:

Քանի որ Հիսուսը անմահ Հոր և մահկանացու մոր Որդին էր, Նա ուներ
կարողություն` ապրելու հավերժորեն, եթե Նա ընտրեր դա, ինչպես նաև
ունակություն` մահանալու: Այս աստվածային էությունը աներկբայորեն
արժանի էր դարձնում Նրան ի զորու լինել տառապել մեր մեղքերի
համար, մահանալ խաչի վրա և հարություն առնել (տես Ալմա 34.9–10):

1. Պատկերացրեք, որ դուք հնարավորություն ունեք օգնելու ոչ
քրիստոնյա մի ընկերոջ հասկանալ, թե ո՞վ է Հիսուս

Քրիստոսը: Ինչպե՞ս կբացատրեիք Հիսուս Քրիստոսի աստվածային
էությունն այս ընկերոջը: Գրեք ձեր պատասխանը սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Մատթեոս 2․1-12
Մոգերը առաջնորդվում են դեպի Հիսուսը

Ովքե՞ր ընծաներ բերեցին Փրկչին
Նրա ծննդից հետո:

Մատթեոսի Ավետարանը միակ
Ավետարանն է, որն ընդգրկում է
մոգերի պատմությունը: Գրի առեք
հետևյալ հարցերի ձեր
պատասխանները մոգերի մասին
հարցի աջ կողմյան մասում :

Դուք ի՞նչ գիտեք մոգերի մասին:

Մոգերն ինչպե՞ս իմացան, որ Մեսիան
ծնվել է:

Ինչո՞ւ մոգերը կամեցան գտնել Մեսիային:

Քահանայապետերը և դպիրներն ինչպե՞ս
իմացան, թե որտեղ էր Մեսիան ծնվելու:

Ի՞նչ էր ուզում Հերովդեսը, որ Մեսիային
գտնելուց հետո մոգերն անեին:

Փոխարենը ի՞նչ արեցին մոգերը:
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Այժմ կարդացեք Մատթեոս 2.1-12-ը` փնտրելով պատասխաններ այս
հարցերին: Ուղղեք կամ համապատասխանեցրեք ձեր պատասխանները,
ինչպես անհրաժեշտ է:

Որևէ նոր բան իմացա՞ք մոգերի մասին: Եթե այդպես է, նկարեք մի աստղ
հարցերի կողքին, որտեղ դուք ինչ-որ նոր բան սովորեցիք:

«Ովքեր էին այդ մարդիկ` չի ասվում մեզ, բայց, անկասկած , նրանք սովորական մարդիկ
չէին: Այն, որ նրանք արտոնված էին փնտրել և գտնել Աստծո Որդուն և Նրան ընծաներ
տալ, և որ նրանք հոգեպես զգայուն էին ու գիտուն, ենթադրել է տալիս, որ նրանք
փաստորեն աստվածային հանձնարարությամբ մարգարեներ էին» (Bible Dictionary, “Wise
Men of the East”):

Մոգերն «առաջնորդվեցին Հոգու կողմից՝ տեսնելու Աստծո Որդուն և ….
վերադարձան իրենց ժողովրդի մոտ` վկայություն բերելու, որ թագավոր
Էմմանուելն իսկապես ծնվել էր մարմնում» (Bible Dictionary, “Magi”):

Մարդիկ հաճախ ենթադրում են, որ մոգերն այցելեցին Փրկչին Իր
ծննդյան գիշերը` հովիվների հետ: Սակայն Մատթեոս 2.11-ը հուշում է , որ
դա որոշ ժամանակ հետո էր, մեկ-երկու տարվա միջև (մոգերը գտան
Հիսուսին մի տան մեջ, ոչ թե մսուրում , և Նա «փոքր երեխա էր», ոչ թե
մանկիկ: Ուշադրություն դարձրեք նաև, որ պատճառը, որ Հերովդեսը
կամենում էր, որ մոգերն իրեն տեղեկացնեին Մեսիային գտնելուց հետո,
այն էր, որ նա սպաներ Նրան (տես Մատթեոս 2.13):

Մոգերն ինչպե՞ս իմացան, թե որտեղ գտնել Մեսիային:

Մոգերի օրինակն օգնում է մեզ
հասկանալ հետևյալ սկզբունքը.
Եթե մենք անկեղծորեն և
ջանասիրաբար փնտրում ենք
Փրկչին, մենք կառաջնորդվենք
դեպի Նա:

2. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչպե՞ս կարող եք
ջանասիրաբար փնտրել Փրկչին:

Երբ մոգերը գտան Փրկչին, իրենց ընծաները ներկայացրեցին Նրան: Սրա
նպատակներից մեկը Նրան երկրպագելն ու պաշտելն էր: Ի՞նչ կարող ենք
սովորել Հիսուսին ընծաներ տալու մոգերի օրինակից:
____________________

Որպեսզի հասկանանք, թե մենք ինչպես կարող ենք իմաստալի ընծաներ
մատուցել Փրկչին, կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց
Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոնի հետևյալ խոսքերը.
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«Հին ժամանակներում, երբ մարդիկ կամենում էին պաշտել Տիրոջը և ձգտել
Նրա օրհնություններին, նրանք հաճախ ընծա էին բերում: ….

«Կա՞ արդյոք մի բան ձեր մեջ կամ ձեր կյանքում, որն անմաքուր է կամ
անարժան: Երբ դուք դրանից ազատվեք, դա ընծա կլինի Փրկչին: Արդյոք
կա՞ որևէ լավ սովորույթ կամ հատկություն, որը բացակայում է ձեր
կյանքում: Երբ դուք որդեգրում եք այն և դարձնում ձեր բնավորությունը, դուք

ընծա եք տալիս Տիրոջը: Երբեմն դժվար է այդ անելը, բայց եթե ձեր ապաշխարության և
հնազանդության ընծաները ձեզ ոչ մի բան չարժենային, արդյոք դրանք կլինեի՞ն արժանի
ընծաներ : Մի վախեցեք պահանջվող ջանքերից: Եվ հիշեք, դուք ստիպված չեք միայնակ
անել այդ: Հիսուս Քրիստոսը կօգնի ձեզ` դարձնել ձեզ արժանի ընծա» (“When Thou Art
Converted,” Ensign, May 2004, 12):

3. Խորհեք Երեց Քրիսթոֆերսոնի մտքի մասին և մտածեք, թե
ըստ ձեզ, ի՞նչ ընծաներ պիտիմատուցեք Փրկչին: Սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այս մտքերը և
ծրագրեք, թե ինչպես եք տալու այդ ընծաները Հիսուս Քրիստոսին:
(Եթե ընծաները, որոնք դուք կկամենայիք տալ Փրկչին, անձնական
բարձր բնույթի են, դուք կարող եք գրել դրանք մի առանձին թղթի
կտորի վրա՝ պահելու և դրանց անդրադառնալու համար, իսկ հետո
գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում, որ դուք
ավարտել եք այս հանձնարարությունը:)

Մեկնաբանելով Հիսւոս Քրիստոսի մահականացու կյանքի վաղ
տարիները, Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին տվել է հետևյալ ակնարկը.

«Չնայած մեր Տիրոջ վաղ տարիների ճանապարհորդությունների և
թափառումների ժամանակագրական կարգը լիովին հստակ չէ, հետևյալը
ողջամտորեն վստահելի է թվում.

1) Իրենց նշանադրության և ամուսնության ժամանակ, Հովսեփն ու
Մարիամը ապրում էին Նազարեթում՝ Գալիլեայի գավառի արևելյան
մասում: (Ղուկաս 1.26–35, 1 Նեփի 11.13:)

2) Առաջնորդվելով աստվածային կանխատեսությամբ, նրանք ուղևորվեցին դեպի
Բեթլեհեմ՝ Դավիթի քաղաքը, որտեղ Հիսուսը ծնվեց ախոռում: (Ղուկաս 1.1–7:)

3) Ութերորդ օրը, երբ զույգը դեռ Բեթլեհեմում էր, Հիսուսը թլփատվեց: (Ղուկաս 2.21:)

4) Մարիամի մաքրվելու օրերից հետո՝ քառասուն օրվա ընթացքում (Ղևտ. 12), սուրբ
ընտանիքը ճանապարհորդեց դեպի Երուսաղեմ, որտեղ Հիսուսը ներկայացվեց տաճարում,
Սիմէոնի և Աննայի հետ` այդ ժամանակ բերելով վկայություն Նրա աստվածային
Որդիության մասին: (Ղուկաս 2.22–38:)

5) Այսպիսով, «երբոր ամենը Տիրոջ օրէնքի պէս կատարեցին», նրանք անմիջապես գնացին
Նազարէթ: (Ղուկաս 2.39:) Ակնհայտորեն մոգերը դեռ չէին եկել երկրպագելու իրենց
Թագավորին, որովհետև նրանց այցելությանը հետևում է փախուստը դեպի Եգիպտոս: Այն,
որ նրանք չէին կարող գնալ Եգիպտոս և վերադառնալ Բեթլեհեմ քառասուն օրվա
ընթացքում պարզ է, ա) որովհետև նրանք Եգիպտոսում էին ծնունդից մոտ երկու տարի
հետո, երբ մահացավ Հերովդեսը, և բ) որովհետև նրանք վերադարձան Եգիպտոսից դեպի
Նազարեթ, ոչ թե Բեթլեհեմ:
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6) Հետո ինչ-որ անհայտ և չարձանագրված պատճառով, Հովսեփը,Մարիամն ու երեխան
վերադարձան Բեթլեհեմ, այնտեղ ձեռք բերեցին տուն և համայնքի կյանքի մասն էին
կազմում, երբ մոգերը եկան: (Մատ. (2.1-12:)

7) Նախազգուշացված լինելով Աստծուց, անհայտ ժամանակով սուրբ ընտանիքն այժմ
փախավ Եգիպտոս, հնարավոր է` ընդամենը մի քանի շաբաթով կամ ամսով: (Մատ.
2.13-15:)

(8) Հերովդեսի մահից հետո նրանք վերադարձան՝ ակնհայտորեն նպատակ ունենալով
կրկին բնակվել Բեթլեհեմում, որտեղ նրանք, հավանաբար, համապատասխան տեղ ունեին
ապրելու համար: Բայց վախենալով Արքեղայոսից՝ Հերովդեսի որդուց, նրանք թողեցին
հրեական գավառը՝ գնալով ավելի անվտանգ վայր՝ Գալիլեա: Ուստի նրանք վերադարձան
և բնակվեցին Նազարեթում: (Մատ. (2.19–23:)

9) Այդ ժամանակից մինչև իր պաշտոնական ծառայության սկիզբը՝ մոտավորապես
քսանյոթ կամ քսանութ տարի, մեր Տերը շարունակում էր ապրել Նազարեթում: (Ղուկաս

2.51–52, I. V. Մատ. (3.22-26:)» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:108–9):

Մատթեոս 2.13-23
Հովսեփը, Մարիամը և Հիսուսը փախչում են Եգիպտոս

Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 2.13–23-ում, Հերովդեսը բարկացավ
մոգերի վրա, ովքեր «հեռացել էին իրենց սեփական երկիրը» (Մատթեոս
2.12)` առանց հայտնելու նրան, թե որտեղ էր Մեսիան: Հուսալով սպանել
Մեսիային, նա հրամայեց, որ Բեթլեհեմում և շրջակա տարածքում բոլոր
երկու տարեկան և ավելի փոքր երեխաները սպանվեն:

Կարդացեք Մատթեոս 2.13-14-ը` փնտրելով թե Հովսեփն ինչպես իմացավ,
թե ինչ աներ իր ընտանիքն ապահով պահելու համար:

Ո՞ւր տարավ Հովսեփը Մարիամին և Հիսուսին: ____________________

Հովսեփը, Մարիամն ու Հիսուսը
մնացին Եգիպտոսում մինչև
Հերովդեսը մահացավ: Ինչպես
արձանագրված է Մատթեոս
2.19–23-ում, Աստված երազների
միջոցով հրահանգեց Հովսեփին իր
ընտանիքը ետ տանել Հուդա, և
նրանք բնակվեցին Նազարեթ
քաղաքում:

Հովսեփի զգոնությունը հոգևոր բաների հանդեպ ինչպե՞ս օրհնեց
մյուսների կյանքը:

Լրացրեք հետևյալ արտահայտությունը, որ ստեղծեք մի սկզբունք, որը
մենք կարող ենք սովորել Հովսեփից։ Եթե մենք զգայուն ենք Հոգու
հանդեպ, ապա ____________________.

4. Խորհեք, թե ինչ կարող եք անել Հոգու հանդեպ ավելի
զգայուն լինելու համար, որպեսզի կարողանաք ստանալ

առաջնորդություն և ուղղություն ձեր կյանքում (տես 2 Նեփի 32.3): Գրեք
ձեր մտքերը ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում և
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նպատակ դրեք գործել` հիմնվելով հուշումների վրա, որոնք դուք
ստանում եք:

Չնայած շատ քիչ բան է գրված Հիսուսի մանկության և պատանեկության
մասին, Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը ավելացնում է երեք հատված,
որոնք կհետևեն Մատթեոս 2.23-ին Աստվածաշնչի Թագավոր Հակոբոսի
տարբերակում: Այս հատվածները տալիս են որոշ մանրամասներ Փրկիչի
կյանքի այս ժամանակաշրջանի մասին: Երբ կարդաք հետևյալ հավելումը
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից, մտածեք, թե որքան խոնարհ էր
Հիսուսը, երբ պատանի էր.

«Եվ եղավ այնպես, որ Հիսուսը մեծանում էր իր եղբայրների հետ, և
ամրանում, և սպասում էր Տիրոջ կողմից իր ծառայության
ժամանակի գալուն:

Եվ նա գործում էր իր հոր ղեկավարությամբ և չէր խոսում ուրիշ
մարդկանց պես, ոչ էլ նրան հնարավոր էր ուսուցանել, քանզի նա կարիք
չուներ, որ որևէ մարդ ուսուցաներ իրեն:

Եվ շատ տարիներ անց, նրա ծառայության ժամը մոտեցավ» (Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Մատթեոս 3.24–26 [Աստվածաշնչի հավելված]):

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 1-2 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 2. ՕՐ 2

Մատթեոս 3
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էր և մկրտում Հրեաստանում: Հիսուս
Քրիստոսը ճանապարհորդեց Գալիլեայից դեպի Հորդանան գետը,
որտեղ Նա մկրտվեց Հովհաննեսի կողմից: Հայր Աստվածը վկայեց, որ
Հիսուսը Նրա Սիրելի Որդին է:

Մատթեոս 3․1-12
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է Հրեաստանում:
Պատկերացրեք, որ դուք նստած եք դասարանում և մի ուսանող ընկեր
վերցնում է մի բան, որը պատկանում է ձեզ (օրինակ՝ ձեր գրիչը, գիրքը
կամ բաճկոնը): Նա ներողություն է խնդրում իրը վեցնելու համար, բայց
շարունակում է վերցնել իրեր մյուս ուսանողներից: Նա ներողություն է
խնդրում ամեն անգամ, բայց շարունակում է վերցնել իրեր, որոնք իրեն
չեն պատկանում: Ի՞նչ կմտածեիք այս ուսանողի
ներողությունների մասին:

Այս ուսանողի գործողությունները ինչպե՞ս կարելի է նմանեցնել առանց
անկեղծ ցանկության ապաշխարել փորձելու հետ: ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 3 գլուխը, փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչ պետք է անենք իսկապես
ապաշխարելու համար:

Հիսուս Քրիստոսը հասել էր մի տարիքի, երբ Նա պետք է սկսեր Իր
ծառայությունը: (Իսրայելացի տղամարդկանց համար ծառայություն
սկսելու բնորոշ տարիքը 30 տարեկանն էր [տես Թվոց 4.3]:) Կարդացեք
Մատթեոս 3.1–4` փնտրելով, թե ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ, որը
կարող էր օգնել` ժողովրդին նախապատրաստելու Փրկիչի
ծառայության համար:
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Հովհաննես Մկրտիչը
«Զաքարիայի և Եղիսաբեթի որդին
էր`երկու ծնողների կողմից էլ
ունենալով քահանայական ծագում:
Այս տոհմագիծը կարևոր էր, քանի
որ Հովհաննեսը Մովսեսի օրենքի
մարմնացումն էր՝ կանխորոշված
պատրաստելու ուղին Մեսիայի
համար և պատրաստելու
մարդկանց ընդունելու Նրան» (Bible
Dictionary, “John the Baptist”):
Եղիսաբեթը Մարիամի՝ Հիսուսի
մոր, ազգականն էր: Հովհաննեսը
կրում էր Ահարոնյան
Քահանայության բանալիները
(տես ՎևՈւ 13, 84.27–28): Նրա
հագուստը և սնունդը, որ
նկարագրված է Մատթեոս 3.4-ում,
ցույց են տալիս նրա համեստ
պայմանները:

Նրանից, ի՞նչ սովորեցիք Մատթեոս 3.1–4-ում, ի՞նչ էր անում Հովհաննեսը:

Հովհաննեսի առաքելությունը կանխագուշակվել է Եսայիայի (Եսայի) և այլ
մարգարեների կողմից (տես Եսայիա 40.3, Մաղաքիա 3.1, 1 Նեփի 10.7–10):
Հովհաննեսը պետք է պատրաստեր ճանապարհը Մեսիայի (Հիսուս
Քրիստոսի) համար՝ հռչակելով ապաշխարություն և ջրով մկրտելով:

Կարդացեք Մատթեոս 3.5–6` փնտրելով, թե մարդիկ ինչպես
արձագանքեցին Հովհաննեսի ուղերձին:

Մարդիկ ինչպե՞ս արձագանքեցին Հովհաննեսի ուղերձին:
____________________

Ապաշխարության համար կարևոր է հոժարակամ խոստովանել մեղքերը
Երկնային Հորը, և երբ անհրաժեշտ է` խոստովանել նշանակված
քահանայության առաջնորդներին: (տես Հավատքին հավատարիմ.
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 134):

Կարդացեք Մատթեոս 3.7-ը` փնտրելով այն մարդկանց, ում հետ խոսեց
Հովհաննեսը:

Փարիսեցիները հրեաների կրոնական խումբ էին, որոնց անունը հուշում է,
որ առանձնացած էին կամ անջատ: Նրանք հպարտանում էին, որ
խստորեն պահում էին Մովսեսի օրենքը և հավատում էին, որ մարդկանց
կողմից արված հավելումները օրենքին, որոնք հայտնի էին որպես
բանավոր օրենք, նույնքան կարևոր էին, որքան ինքը՝ Մովսեսի օրենքը (see
Bible Dictionary, “Pharisees”): Սադուկեցիները հրեաների փոքր, բայց
քաղաքական հզոր խումբ էին, ովքեր հավատում էին Մովսեսի օրենքի
տառին հնազանդվելուն, բայց չէին հավատում հարության կամ
հավերժական կյանքի վարդապետությանը (see Bible Dictionary,
“Sadducees”):
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Պաղեստինյան իժ
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Ինչպե՞ս անվանեց Հովհաննեսը Փարիսեցիներին և Սադուկեցիներին:
____________________

Պաղեստինյան իժը ամենատարածված թունավոր օձն է Իսրայելում:
Իժերը ակտիվ են լինում գիշերը և սովորաբար որս են անում` թաքնվելով,
իսկ հետո գաղտագողի մոտենում զոհին: Երբ նրանք սպառանալիք են
զգում, իրենց մարմինը կծիկ են դարձնում, սուլում և հարվածում իրենց
հակառակորդին:

Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ է
Հովհաննեսը դիմում
Փարիսեցիներին և
Սադուկեցիներին` որպես իժերի:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
պարունակում է լրացուցիչ խոսքեր,
որոնք Հովհաննեսը ասաց
Փարիսեցիներին և
Սադուկեցիներին: Մատթեոս
3.7-ումնրանց դիմելուց հետո
Հովհաննեսը նախազգուշացրեց.

«Ինչո՞ւ չեք ընդունում Նրա մասին
քարոզելը, ում Աստված է ուղարկել: Եթե դուք այս չեք ընդունում ձեր
սրտերում, դուք չեք ընդունում ինձ, և եթե դուք չեք ընդունում ինձ, դուք չեք
ընդունում Նրան, ում մասին ես ուղարկվել եմ վկայություն բերելու, և ձեր
մեղքերի համար դուք արդարացում չունեք:

«Ապաշխարեք, ուրեմն, և առաջ բերեք ապաշխարությանը արժանավայել
պտուղներ» (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն 3.34–35 [in the Bible appendix]).

Համաձայն Հովհաննեսի, եթե Փարիսեցիները և Սադուկեցիները մերժում
էին Իր քարոզը, էլո՞ւմ էին մերժում նրանք :

Ինչպե՞ս կամփոփեիք նրանց վերաբերյալ Հովհաննեսի ուղերձը:
____________________

Մտածեք նշել «Արդ ապաշխարութեան արժանի պտուղ արեք»
արտահայտությունը Մատթեոս 3.8-ում:

Սուրբ գրություններում մարդիկ
երբեմն խորհրդանշվում են
ծառերի միջոցով, որոնք լավ կամ
վատ պտուղ են տալիս: Պտուղը
ներկայացնում է մեր
ցանկություններն ու
գործողությունները: «Արժանի»
արտահայտությունը
հատված 8-ում նշանակում է
«արժանավայել» (տես Մատթեոս
3.8, ծանոթագրություն բ):
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Մտածեք այս դասի սկզբում նկարագրվող սցենարի մասին՝ այն
ուսանողի վերաբերյալ, ով իրեր էր վերցնում մյուս ուսանողներից:
Արդյո՞ք այդ ուսանողը պատշաճորեն ցույց տվեց ապաշխարության ճիշտ
սկզբունքը իր ցանկությունների և գործերի միջոցով: Ինչո՞ւ ոչ:
____________________

Մատթեոս 3.8-ն օգնում է մեզ հասկանալ, որ մենք Տիրոջը ցույց ենք
տալիս իսկական ապաշխարություն, երբ մենք փոխում ենք մեր
ցանկություններն ու գործողությունները՝ նրա ուսմունքներին հետևելու
համար: Մտածեք այս սկզբունքը գրել լուսանցքում Մատթեոս
3.8-իկողքին:

Խորհեք, թե ինչպես մեր ցանկություններն ու գործողությունները կարող
են ցույց տալ, որ մենք իսկապես ապաշախարել ենք մեր մեղքերից, երբ
մտածեք հետևյալ վարմունքերի մասին՝ խաբեբայություն դպրոցում,
ստորություն եղբայրների և քույրերի հանդեպ, գռեհիկ բառապաշարի
օգտագործում և պոռնոգրաֆիկ նյութերի դիտում :

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
բացատրեք, թե ինչպես այդ մեղքերից ապաշխարելուց

հետո մարդը կարող է մտածել և գործել:

Կարդացեք Մատթեոս 3.10-ը` փնտրելով ոչ անկեղծորեն ապաշխարելու
հետևանքը:

Խորհեք ցանկությունների կամ գործողությունների մասին, որոնք դուք
պետք է փոխեք, որպեսզի անկեղծորենապաշխարեք: Մտածեք այն
մասին, թե ինչպես կարող եք ցույց տալ ճշմարիտ ապաշխարություն՝
փոխելով այն ցանկություններն ու գործողությունները, որոնք
համաձայնության մեջ չեն Աստծո ուսմունքերի հետ:

Կարդացեք Մատթեոս 3.11-ը` փնտրելով Հովհաննես Մկրտիչի ասածը, թե
ինչ է անելու Փրկիչը:

Հիսուսը կմկրտի «Սուրբ Հոգով և կրակով» (Մատթեոս Գ.11): Այս
մկրտությունն անհրաժեշտ է ջրով մկրտությունից հետո և վերաբերում է
Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալուն, որը սրբագործում է և կարծես կրակով
մաքրում մեր հոգիները (տես 2 Նեփի 31.13–14, 17):

Մատթեոս 3.12 նկարագրում է, թե խորհրդանշական ձևով ինչ կպատահի
արդարներին, ովքեր ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին և
ամբարիշտներին, ովքեր մերժում են Նրան:

Մատթեոս 3.13–17
Հիսուս Քրիստոսը մկրտվում է, և Հայրը հայտարարում է Նրան որպես Իր
սիրելի Որդի

2. Մի պահ հատկացրեք՝ մտածելով ձեր սեփական
մկրտության մասին: Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչ եք հիշում ձեր կյանքի
այդ կարևոր իրադարձության մասին:
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Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 3.13–17-ում, Հիսուս Քրիստոսը
մկրտվեց: Երբ ուսումնասիրեք այս հատվածները, փնտրեք
նմանություններ ձեր մկրտության և Փրկիչի մկրտության միջև:

Կարդացեք Մատթեոս 3.13–17-ը Հիսուսի մկրտության վերաբերյալ՝
փնտրելով պատասխաններ հետևյալ երեք հարցերին.

Ո՞ւմ կողմից: ____________________

Ինչպե՞ս: ____________________

Ինչո՞ւ: ____________________

Եթե անհրաժեշտ է, հարմարեցրեք ձեր պատասխանները` հիմնվելով
հետևյալ տեղեկության վրա.

Հիսուսը ճանապարհորդեց Գալիլեայից դեպի Հորդանան գետը՝
մկրտվելու Հովհաննեսի կողմից, որովհետև Հովհաննեսը կրում էր
Ահարոնյան Քահանայության բանալիները և ուներ իշխանություն`
կատարելու մկրտության արարողությունը: Գրեք Հովհաննես Մկրտիչ և
Համապատասխան իշխանություն «Ո՞ւ կողմից» տողի վրա:

Հիսուսը «շուտով դուրս եկաւ
ջրիցը» (Մատթեոս 3.16) ցույց է
տալիս, որ Նա մկրտվեց
ընկղմամբ, որը նշանակում է, որ նա
ամբողջովին ծածկվեց ջրով: Գրեք
Ընկղմամբ բառը «Ինչպե՞ս»
տողի վրա:

Հովհաննես Մկրտիչը գիտեր, որ
Հիսուսի պաշտոնը և
իշխանությունը ավելի բարձր էր,
քան իրենը: Սակայն, ըստ
Մատթեոս 3.15-ի` Հիսուսն ասաց,
որ Ինքը կարիք ուներ մկրտվելու,
«որ ամեն արդարություն
կատարենք»: Գրեք այս
արտահայտությունը «Ինչո՞ւ»
տողի վրա:

«Որ ամեն արդարություն
կատարենք»-ը նշանակում է անել այն ամենը, ինչ Երկնային Հայրն է
պահանջում մեզանից, որպեսզի մենք կարողանանք կրկին ապրել Նրա
հետ: Սա ներառում է փրկության արարողությունների ստացումը:
Մկրտվելով՝ Հիսուսը մեզ ցույց տվեց հետևելու կատարյալ օրինակ:
Կարդացեք 2 Նեփի 31.4–9-ը, և գրեք այն որպես խաչաձև հղում Մատթեոս
3.15-իկողքին՝ լուսանցքում: Նշեք խոսքերը և արտահայտությունները,
որոնք օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում «որ ամեն
արդարություն կատարենք»:
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Օգտագործեք նախորդ երեք հարցերի պատասխանները՝ նշելու ճիշտ
մկրտության վերաբերյալ վարդապետությունը Մատթեոս 3.13–17
հատվածներից: ____________________

Ինչպե՞ս է ձեր մկրտությունը համեմատվում Փրկիչի օրինակի հետ, որը
Նա սահմանել է մեզ համար:

Մեկ այլ կարևոր վարդապետություն Մատթեոս 3.16–17-ում վերաբերում է
Աստվածագլխին: Վերընթերցեք այս հատվածները` փնտրելով թե ինչ են
դրանք ուսուցանում Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու մասին:

Հետևյալ տողերի վրա գրեք յուրաքանչյուր անդամի համար գլխավոր
տեղը Փրկիչի մկրտության ընթացքում.

Հայր. ____________________

Որդի. ____________________

Սուրբ Հոգի. ____________________

Կարևոր է հասկանալ, որ Սուրբ Հոգին իրականում
չփոխակերպվեցաղավնու: Ավելի շուտ աղավնին նշան էր կամ
խորհրդանիշ, որ Սուրբ Հոգին իջել էր Հիսուսի վրա (see Bible Dictionary,
“Dove, sign of”):

Ի՞նչ են ուսուցանում այս հատվածները Աստվածագլխի վերաբերյալ: (Տես
նաև ՎևՈւ 130.22-23:) ____________________

Շատ մարդիկ չունեն ճիշտ կամ լիակատար գիտելիք Աստվածագլխի
մասին: Որքան ավելի շատ ենք մենք հասկանում Աստվածագլխի
ճշմարիտ էությունը, այնքան ավելի մեծ սեր ենք զգում Նրանց հանդեպ և
ավելի լավ ենք նախապատրաստվում՝ ուրիշներին ուսուցանելու և
վկայելու Նրանց մասին:

3. Նայեք «Աստված» վերնագիրը Աստվածաշնչի բառարանում
կամ «Աստված, Աստվածագլուխ» Սուրբ Գրքերի

Ուղեցույցում (scriptures.lds.org): Կարդացեք վերնագիրը` փնտրելով
տեղեկություն Աստվածագլխի յուրաքանչյուր անդամի վերաբերյալ:
Ձեր սուրբ գրքերի ուսումնասիրության օրագրում գրեք մեկ կամ երկու
նախադասություն Աստվածագլխի յուրաքանչյուր անդամի
վերաբերյալ, որը ներառում է տեղեկություն, որն, ըստ ձեզ, կարևոր է
իմանալ:

Մտածեք կիսվել ձեր վկայությամբ Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու մասին մեկի
հետ, ում դուք ճանաչում եք:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 3-րդ գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 2. ՕՐ 3

Մատթեոս 4
Նախաբան
Իր մկրտությունից հետո Հիսուսը 40 օր անցկացրեց անապատում` ծոմ
պահելով և հաղորդակցվելով Երկնային Հոր հետ : Այդ փորձառությունից
հետո դևը գայթակղեց Հիսուսին: Օգտագործելով սուրբ գրությունները,
Հիսուսը դիմադրեց յուրաքանչյուր գայթակղությանը: Փրկիչը գնաց
Գալիլեա, որտեղ Նա կանչեց Պետրոսին և մյուսներին` Իրեն հետևելու և
գնաց տարբեր վայրեր`ուսուցանելով, քարոզելով և բժշկելով:

Մատթեոս 4․1-11
Հիսուսը դիմադրում է դևի գայթակղություններին:
Գնացեք մոտակա պատուհանի մոտ և 30 վայրկյան կենտրոնացրեք ձեր
ուշադրությունը դրսի մի հատուկ առարկայի վրա՝ առանց հայացքը
կտրելու: (Եթե հնարավոր չէ դուրս նայել պատուհանից, կենտրոնացեք
ներսի որևէ առարկայի վրա:)

Կա՞ր արդյոք ինչ-որ բան, որը շեղում էր ձեզ այդ առարկայից, որի վրա
կենտրոնացել էիք: Ինչի՞ մասին մտածեցիք այդ 30 վայրկյանի ընթացքում:

Երբ մենք կենտրոնացած ենք մնում Երկնային Հոր պատվիրաններին
հնազանդվելու վրա, շեղումները գայթակղությունների ձևով փորձում են
հեռացնել մեզ մեր կիզակետից և տանել մեզ դեպի մեղք: Մտածեք այն
ուղիների մասին, որոնցով սատանան գայթակղում է ձեզ մեղանչել: Երբ
ուսումնասիրեք Մատթեոս 4-ը, փնտրեք մի սկզբունք, որը կարող եք
կիրառել, որ օգնեք ձեզ դիմադրել գայթակղությանը:

Իր մկրտությունից հետո Փրկիչը մի փորձառություն ունեցավ, որն օգնեց
Նրան նախապատրաստվել Իր երկրային ծառայությանը: Կարդացեք
Մատթեոս 4.1–2-ը, երկու հատվածների համար էլ օգտագործելով
ուղղումները Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության ծանոթագրություններից:
Երբ կարդաք, փնտրեք, թե Հիսուսն ինչ զգաց անապատում: (Նշեք, որ այս
ենթատեքստում հաղորդակցվելը նշանակում է սերտ, հոգևոր
փոխազդեցություն ունենալ:)

Ծոմապահությունն ու Երկնային Հոր հետ հաղորդակցումը ինչպե՞ս
կարող էր օգնել Հիսուսին` նախապատրաստվել Իր երկրային
ծառայության համար: ____________________
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Հիսուսը դիմադրեց սատանայի

գայթակղություններին:
Քրիստոսի գայթակղությունները ըստ Քարլ Հեյնրիխ Բլոխի:
Օգտագործվել է Ֆրիդրիխսդորֆի Ազգային Պատմության
Թանգարանի թույլտվությամբ, Հիլրոդ, Դանիա:
Չպատճենահանել

Հետևյալ աղյուսակը կօգնի ձեզ
սովորել Հիսուսի փորձառության
մասին, երբ Նա փորձվում էր դևի
կողմից: Ուսումնասիրեք սուրբ
գրությունների հղումները, որոնք
թվարկված են հետևյալ աղյուսակի
ձախ սյունակում: Այնուհետև գրեք,
թե սատանան ինչպես գայթակղեց
Հիսուսին և նկարագրեք թե
Հիսուսն ինչպես պատասխանեց
գայթակղությանը: Երբ
ուսումնասիրեք, իմացեք, որ
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն
ուղղում է Մատթեոս 4.5, 8-ը ցույց
տալու, որ Հոգին, ոչ թե դևը,
տարավ Փրկիչին տարբեր
տեղանքներ (տես նաև Ջոզեֆ
Սմիթ Թարգմանություն, Ղուկաս
4.5-ը [ Ղուկաս 4.5-ում,
ծանոթություն ա], Ղուկաս 4.9 [
Ղուկաս 4.9, ծանոթություն ա]):

Ինչպե՞ս էր սատանան
գայթակղում Հիսուսին:

Հիսուսն ինչպե՞ս պատասխանեց
գայթակղությանը:

Մատթեոս

4․3-4

Մատթեոս

4․5-7

Մատթեոս

4․8-11

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Այս պատմության մեջ

ինչպե՞ս է նկարագրվում դևի ռազմավարությունը՝ գայթակղել մեզ մեղք
գործել:

Ուշադրություն դարձրեք յուրաքանչյուր գայթակղությանը տրված Փրկիչի
պատասխանի նմանությանը: Սուրբ գրքերի հատվածները որոնք հիշում
էր Փրկիչը, պարզաբանում են գործողության ճիշտ ընթացքը յուրաքանչյուր
գայթակղության համար, և Նա կիրառեց այդ ճշմարտությունները, որոնք
ուսուցանվում էին այդ սուրբ գրություններում: Հետևյալը մի սկզբունք է,
որը մենք կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից: Երբ մենք հիշում ենք և
կիրառում սուրբ գրություններում ուսուցանված ճշմարտություններ, մենք
կարող ենք դիմադրել դևի գայթակղություններին: Գուցե դուք կամենաք
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գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում Մատթեոս
4.3–11 հատվածների կողքին:

Մտածելով այս սկզբունքի մասին, ինչո՞ւ է կարևոր սուրբ գրությունների
կանոնավոր ուսումնասիրությունը:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը հետևյալն է
ասել սուրբ գրությունների հատվածներն ուսումնասիրելու և հիշելու
վերաբերյալ. «Եղեք իմաստուն տեխնոլոգիան օգտագործելիս: Նշեք սուրբ
գրությունների կարևոր հատվածները ձեր սարքի վրա և հաճախ ետ
վերադարձեք դրանց: Երիտասարդներ, եթե դուք վերանայեք սուրբ
գրության որևէ հատված այնքան հաճախ, որքան ձեզանից ոմանք

ուղերձների տեքստեր են ուղարկում, դուք շուտով կարող եք սուրբ գրությունների
հարյուրավոր հատվածներ անգիր սովորել: Կարող է պարզվել, որ այդ հատվածները
ոգեշնչման հզոր աղբյուր են և առաջնորդություն Սուրբ Հոգու կողմից՝ անհրաժեշտության
դեպքում» («Հանուն տան խաղաղության», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2013, 30):

Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելու օրհնությունները
Այս տարի ձեր հնարավորություններից մեկը` որպես սեմինարիայի ուսանող, Նոր
Կտակարանն ամբողջությամբ կարդալն է: Սուրբ գրությունների ընթերցումը զորացնում է
ձեր հարաբերությունները Տիրոջ հետ: Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալն ուսուցանել է.
«Կարծում եմ, որ երբ թերանում եմ Աստծո հետ իմ հարաբերություններում և երբ թվում է, որ
ոչ մի աստվածային ականջ չի լսում և ոչ մի աստվածային ձայն չի խոսում, նշանակում է,
որ ես շատ, շատ հեռու եմ: Երբ ես ընկղմվում եմ սուրբ գրությունների մեջ, հեռավորությունը
փոքրանում է և հոգևորությունը վերադառնում է» (Teachings of Presidents of the Church:
Spencer W. Kimball [2006], 67):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Մի էջը բաժանեք երեք սյունակների: Առաջին սյունակում գրեք
երեք մեղքեր, որոնցով դուք՝ երիտասարդներդ, կարող եք
գայթակղվել ձեր տարիքում: Երկրորդ սյունակում գրեք մի ուղի,
որով սատանան փորձում է հրապուրել ինչ-որ մեկին՝ գործելու ձեր
թվարկած մեղքերից յուրաքանչյուրը: Ապա գտեք սուրբ
գրությունների մի հատուկ հղում, որն ուսուցանում է
ճշմարտություններ, որոնք մարդը կարող է հիշել և կիրառել, երբ
գայթակղության է ենթարկվում` գործելու ձեր թվարկած մեղքերից
յուրաքանչյուրը և գրեք սուրբ գրության հղումը երրորդ սյունակում:
(Մտածեք դիմել սուրբ գրությունների սերտման հատվածներին,
ինչպես օրինակ Ծննդոց 39.9 կամ Վարդապետություն և Ուխտեր
10.5-ը:)

b. Առանձին էջի վրա դուրս գրեք սուրբ գրության մի հատված, որը
դուք կհիշեք և կկիրառեք հաջորդ անգամ, երբ գայթակղվեք մեղք
գործել: Մտածեք ձեր ընտրած սուրբ գրությունը անգիր
սովորելու մասին:
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Մատթեոս 4. 12-17
Հիսուսը բնակվում է Գալիլեայում:
Փրկիչի 40 օր անապատում մնալու ավարտին մի քանի
իրադարձություններ տեղի ունեցան (Մատթեոս 4.11-ը) և Հովհաննես
Մկրտիչի բանտարկությունը (Մատթեոս 4.12, տես «Ավետարանների
ներդաշնակությունը»):

Մատթեոս 4.12–15-ում մենք իմանում ենք, որ անապատում իր
փորձառությունից հետո Հիսուսը գնաց Գալիլեա և բնակվեց
Կափառնայում քաղաքում: Մատթեոսը նշեց, որ Փրկիչի ծառայությունը
Գալիլեայում իրականացրեց մարգարեությունը, որն արվել էր Եսայիայի
կողմից (տես Եսայիա 9.1–2): Կարդացեք Մատթեոս 4.16-ը և նշեք այն, ինչի
մասին Եսայիան մարգարեացել էր, որ տեղի էր ունենալու:

Այս մարգարեությունից մենք իմանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը բերում է
լույս նրանց կյանք, ովքեր խավարում են: Երբ դուք շարունակեք
Մատթեոսի և մյուս Ավետարանների ձեր ուսումնասիրությունը, փնտրեք,
թե ինչպես էր Փրկիչն անում դա Իր ծառայության ընթացքում:

Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 4.17-ում, Փրկիչը սկսեց քարոզել
ապաշխարություն` ի նախապատրաստություն երկնքի արքայության (Նրա
Եկեղեցին), որ այն հաստատված լինի մարդկանց մեջ:

Մատթեոս 4.18-22
Հիսուսը հրավիրում է Պետրոսին և մյուսներին հետևել Իրեն

Նայեք այս նկարին, որտեղ Փրկիչը կանչում է Պետրոսին և Անդրեասին և
ուշադրություն դարձրեք, թե Պետրոսն ու Անդրեասն ինչ են անում
ձկնորսական ցանցերի հետ:

Չնայած ուրիշ մարդիկ այդ
ժամանակ հավանաբար
վերաբերվում էին Պետրոսին և
Անդրեասին որպես սովորական
ձկնորսների, Հիսուս Քրիստոսը
տեսավ նրանց մեծ ներուժը և
գիտեր, թե նրանք ինչ կարող էին
դառնալ: Մտածեք այն մասին, թե
ինչո՞վ ենք մենք նման Պետրոսին և
Անդրեասին:

Երբ դուք շարունակեք
ուսումնասիրել Մատթեոս 4-ը, փնտրեք, թե մենք ինչ պիտի անենք`
դառնալու այնպիսին, ինչպիսին Տերն է կամենում, որ մենք դառնանք:

Կարդացեք Մատթեոս 4.18–22-ը, փնտրելով Փրկիչի և որոշ ձկնորսների
միջև փոխգործակցությունը:

Ձեզ դրեք այդ մարդկանցից մեկի տեղը: Մտածեք այն մասին, թե դուք ինչ
կզոհաբերեիք` Փրկիչին հետևելու և Նրա աշխատանքին լիաժամկետ
օգնելու համար: Ինչո՞ւ է սա դժվար: ____________________
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Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես այս ձկնորսները` Պետրոսը,
Անդրեասը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը պատասխանեցին Փրկիչի
հրավերին: Նրանց ուղղակի պատասխանն ի՞նչ է ցույց տալիս նրանց
բնավորության մասին:

Ովքե՞ր են «մարդկանց ձկնորսները» (Մատթեոս 4.19):
____________________

Խորհեք, թե ինչո՞ւ այս մարդիկ ավելի շատ բարիք կգործեն իրենց
կյանքում` որպես «մարդկանց որսորդներ», քան որպես ձկնորսներ:

Մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը այս մարդկանց օրինակից. Եթե
մենք անմիջապես պատասխանում ենք Իրեն հետևելու Փրկիչի
հրավերներին, Նա կարող է մեր կյանքն ավելի լավը դարձնել, քան մենք`
ինքներս, կկարողանանք մեր ուժերով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը մի հարց է
ուղղել՝ կապված մեր կյանքում գոյություն ունեցող «ցանցերի հետ».

«Եթե Փրկիչը կանչի ձեզ այսօր, արդյո՞ք դուք կկամենաք թողնել ձեր
ցանցերը և հետևել Նրան»: …

«Ցանցերը գալիս են զանազան չափերով և ձևերով: Ցանցերը, որոնք
Պետրոսը, Անդրեասը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը թողեցին, շոշափելի
առարկաներ էին, միջոցներ, որոնք օգնում էին նրանց ապրուստ
վաստակել: …

«Ցանցերը հիմնականում հարմարանքներ են՝ նախատեսված ինչ-որ բան որսալու համար:
Ավելի նեղ, բայց ավելի կարևոր իմաստով, մենք կարող ենք ցանցը ներկայացնել որպես մի
բան, որը հրապուրում կամ խանգարում է կենդանի Աստծո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի
կանչին հետևելուն:

Այդ առումով ցանցերը կարող են լինել մեր աշխատանքը, նախասիրությունները,
հաճույքները, իսկ ամեն ինչից առավել՝ մեր գայթակղություններն ու մեղքերը: Այսինքն,
ցանց կարող է լինել այն ամենը, ինչը մեզ հեռացնում է մեր Երկնային Հոր կամ Նրա
վերականգնված Եկեղեցու հետ ունեցած մեր կապից» (“Follow Me,” Ensign, May 2002, 15):

3. Հիմնվելով Երեց Վիրթլինի «ցանցերի» սահմանման վրա,
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

նկարագրեք 3-4 օրինակ, թե ինչպես ժամանակակից ցանցերը կարող
են խանգարել որևէ մեկին մեր օրերում` անմիջապես արձագանքել
Փրկիչի` Իրեն հետևելու հրավերներին:

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնն ուսուցանել է այն օրհնությունների մասին,
որոնք կարող են գալ, երբ մենք հետևում ենք Փրկչին. «Տղամարդիկ և
կանայք, ովքեր իրենց կյանքը շրջում են դեպի Աստված, կհայտնաբերեն, որ
Նա կարող է շատ ավելի լավը դարձնել նրանց կյանքը, քան իրենք կարող
էին: Նա կխորացնի նրանց ուրախությունները, կլայնացնի նրանց
տեսադաշտը, կարագացնի նրանց միտքը, կամրացնի նրանց մկանները,

կբարձրացնի նրանց ոգին, կբազմապատկի նրանց օրհնությունները, կմեծացնի նրանց
հնարավորությունները, կհանգստացնի նրանց հոգիները, կգտնի ընկերներ և դուրս կհորդի
խաղաղություն: Նա, ով կկորցնի իր կյանքը Աստծո ծառայության մեջ, կգտնի հավերժական
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կյանք» (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” Ensign, Dec. 1988, 4):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը զգացել նմանատիպ օրհնություններ,
աշխարհիկ մտահոգությունները թողնելով ետևում , որպեսզի
հետևեք Փրկիչին:

b. Երբ հաշվի առնեք օրհնությունները, որոնք մենք ստանում ենք՝
հետևելով Փրկիչին, ինչո՞ւ եք կարծում, որ կարևոր է անմիջապես
արձագանքել Իրեն հետևելու Նրա հրավերներին:

Սահմանեք մի նպատակ, որը կլինի այն ուղին, որով դուք ավելի լավ
կարձագանքեք Իրեն հետևելու Փրկիչի կանչին:

Մատթեոս 4.23–25
Հիսուսը շրջում է Գալիլեայով` ուսուցանելով, քարոզելով և բժշկելով
Կարդացեք Մատթեոս 4.23–25 և նշեք Փրկիչի գործողությունները:

Ավետարանների ձեր ուսումնասիրության ողջ ընթացքում դուք կսովորեք
հատուկ դեպքերի մասին, երբ Փրկիչն ուսուցանում էր, քարոզում և
բժշկում Իր երկրային ծառայության ընթացքում:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 4-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Հիսուսն ուսուցանում է Լեռան Քարոզը

ՄԱՍ 2. ՕՐ 4

Մատթեոս 5
Նախաբան
Մատթեոս 5-7-րդ գլուխներն արձանագրում են մի քարոզ, որը Փրկիչն
ասաց Իր ծառայության սկզբում: Այն հայտնի դարձավ որպես Լեռան
Քարոզ: Այս դասն ընդգրկում է Մատթեոս 5-րդ գլուխը, որը պարունակում
է Փրկիչի ուսուցանած սկզբունքները, որոնք տանում են դեպի
երջանկություն: Նա նաև պատվիրեց Իր աշակերտներին արդար օրինակ
ծառայել և ուսուցանեց ավելի բարձր օրենքը:

Մատթեոս 5․1-12
Փրկիչը սկսում է Լեռան Քարոզը` ուսուցանելով Երանությունները:
Ինչպե՞ս կպատասխանեիք
հետևյալ հարցերին. Երջանիկ ե՞ք:
Ինչո՞ւ այո, կամ ինչո՞ւ ոչ:
____________________

Նշեք, թե ինչ է ասել Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը
երջանկության մասին.

Այնքան հաճախ ենք մենք տարվում այն պատրանքով, որ մեր
գիտակցությունից վեր կա մի բան, որը մեզ կբերեր երջանկություն՝ ավելի
լավ ընտանեկան վիճակ, ավելի լավ ֆինանսական վիճակ կամ դժվարին մի
փորձության ավարտ:

«….Արտաքին հանգամանքներն իսկապես նշանակություն չունեն կամ չեն
որոշում մեր երջանկությունը:

«Մենք ենք իրականում կարևոր: Մենք ենք որոշում մեր երջանկությունը» («Ափսոսանքի և
վճիռների մասին» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 23):

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 5-րդ գլուխը, փնտրեք այն սկզբունքները,
որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ, թե ինչը կբերի ձեզ ճշմարիտ
երջանկություն։

Կարդացեք Մատթեոս 5.3-11 հատվածները` փնտրելով խոսքեր, որոնք
կրկնվում են յուրաքանչյուր հատվածի սկզբում: (Գուցե կամենաք նշել
երանի բառի սահմանումը, որը գտնվում է Մատթեոս 5.3-ում,
ծանոթագրություն ա:)

Քանի որ երանին թարգմանվում է լատիներեն երանելի բառից, որը
նշանակում է բախտավոր կամ երջանիկ, այս հատվածները սովորաբար
կոչվում են Երանություններ:

Նեփիացիներին Իր այցելության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը մի քարոզ
ասաց, որը նման էր Լեռան Քարոզին, որը գտնվում է Մատթեոս 5-ում:
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Որպես նախաբան Նեփիացիներին ուղղված Իր քարոզի, Փրկիչը
բացատրեց, որ Իր մոտ գալու ուղին մկրտության և Սուրբ Հոգին
ստանալու միջոցով է (տես 3 Նեփի 12.1-2): Երանությունները, որոնք
գտնվում են Մատթեոս 5.1–12-ում և 3 Նեփի 12.1–12-ում մեզ համար ուղի
են ապահովում, որպեսզի իմանանք, թե ինչպես գնալ դեպի Նա:

Կարդացեք 3 Նեփի 12.3–6-ը` փնտրելով, թե ինչպես է Տիրոջ ուղերձն այդ
հատվածներում ավելի մեծ ըմբռնում տալիս սուրբ գրությունների
հատվածներին Մատթեոս 5.3–6-ում:

1. Ընտրեք Երանություններից մեկը Մատթեոս 5.3-12-ում:
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

գրեք կարճ ելույթ այդ երանության մասին: (Կարող եք ներառել
գաղափարներ 3 Նեփի 12 գլխից:) Ներառեք հետևյալ տեղեկությունը
որպես ելույթի մաս.

a. Գտեք այն օրհնությունը, որը խոստացվել է մեզ այդ երանությամբ
ապրելու համար:

b. Առաջարկեք որոշակի ուղիներ, որոնցով կարող ենք ապրել այս
երանության համաձայն:

c. Ինչպե՞ս կարող է այս սկզբունքով ապրելը մեզ երջանկություն
բերել: Կարող եք նաև կիսվել փորձառությամբ, որը լուսաբանում է,
թե ինչպես է այդ երանությունը ձեզ երջանկություն է բերել:

Հավանաբար նկատել եք, որ յուրաքանչյուր երանություն ուսուցանում է
Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշների մասին: Ապրելով այս ուսմունքներով
մենք կարող ենք ավելի նմանվել Նրան: Մատթեոս 5-րդ գլխից մենք
սովորում ենք, որ եթե զարգացնենք Քրիստոսանման հատկանիշներ,
ապա կգտնենք ավելի մեծ երջանկություն:

Ընտրեք մի հատկանիշ Երանություններից և նպատակ դրեք, որ կօգնի
ձեզ զարգացնել այդ հատկանիշը:

Մատթեոս 5.13–16
Հիսուս Քրիստոսը պատվիրում է Իր առաքյալներին արդար օրինակ ծառայել

Մտածեք մեկի մասին, ում դուք գիտեք, օրինակ ընտանիքի անդամ կամ
ընկեր, ով կարող է օրհնվել` ավելի մոտենալով Երկնային Հորը: Երբ դուք
շարունակեք ուսումնասիրել Մատթեոս 5-րդ գլուխը, փնտրեք
սկզբունքեր, որոնք կարող են առաջնորդել ձեզ, երբ փորձեք օգնել այդ
անձնավորությանը։
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Թվեք աղի օգտագործման բոլոր
հնարավոր ուղիները.
____________________

Յոթանասունից Երեց Կառլոս Ի.
Էսեյի աղի վերաբերյալ ասածը
կարդալուց հետո ձեր ցուցակին
ավելացրեք հետևյալը.

«[Աղը] կարևոր է առողջության համար, մարմնի բջիջները պետք է ստանան
աղ, որպեսզի ապրեն և աշխատեն: Այն ունի հականեխիչ կամ
միկրոբասպան հատկություններ: Այն պահպանող միջոց է: Այն շատ
ուտելիքների և մթերքների բաղադրիչ մասն է: Հաշվել են, որ կան աղի ավելի
քան տասնչորս հազար օգտագործման եղանակներ: …

«… [Աղը, որը] համ ունի … մաքուր է, անարատ, չաղտոտված և օգտակար:
Այս վիճակում կամ պայմաններում, աղը կպահպանի, համ կտա, կբժշկի և կկատարի այլ
օգտակար ֆունկցիաներ» (“Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men,” Ensign, May
1980, 42);

Կարդացեք Մատթեոս 5.13 հատվածը` փնտրելով, թե Փրկիչն ում հետ
համեմատեց աղը:

Մտածեք, թե Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն ինչպես կարող են ցույց
տալ պիտանի աղի նույն հատկությունները:

Ըստ 13-րդ հատվածի, ի՞նչ է կատարվում, երբ աղը կորցնում է համը:

Համ բառը վերաբերում է ոչ միայն աղի համին, այլ նաև այն եզակի
հատկություններին, որն այն դարձնում է բժշկող և պահպանող գործոն:

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչը կարող է պատճառ դառնալ, որ աղը կորցնի իր
համը: ____________________

Աղը կորցնում է իր համը, եթե այն խառնվում է այլ նյութերի հետ (ինչպես
օրինակ հողի հետ) և դառնում աղտոտված:

Եթե աղը ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, ապա ինչը
կարող էր ներկայացնել հողը կամ այլ աղտոտությունը:

Փրկիչի ուսմունքներից մենք սովորում ենք, որ աշխարհի մեղքերից
աղտոտվելը կարող է մեզ խանգարել օրհնություն լինել ուրիշների
համար: Գուցե կամենաք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում` Մատթեոս 5.13 հատվածի կողքին:
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Երեց Էսեյը նաև խորհուրդ է տվել, որպեսզի օգնի մեզ` խուսափել աշխարհի
մեղքերից կեղտոտվելուց: «Ես կառաջարկեի այս պարզ ուղեցույցները` ….
որպես համը պահպանելու միջոց. Եթե այն մաքուր չէ,, ապա մի մտածեք,
թե այն ճշմարիտ չէ, մի ասեք , թե այն պիտանի չէ, մի արեք դա» («Երկրի
աղը» 42–43):

Խորհեք, թե դուք ինչ կարող եք անել այսօր, որպեսզի խուսափեք
աշխարհի մեղքերով աղտոտվելուց: Հիշեք, որ Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ հավատքի և ապաշխարության միջոցով, դուք կարող եք մաքրվել
բոլոր մեղքերից, որոնք դուք, հնարավոր է` գործել եք:

Կարդացեք Մատթեոս 5.14–16 հատվածները և նկատեք, թե ինչպես է
Փրկիչն Իր աշակերտներին համեմատում մոմի հետ: Մատթեոս 5.14-16-ը
սուրբ գրության սերտման հատվածներ են: Կարող եք գրքում նշել այն
առանձնահատուկ ձևով, որ հետագայում հեշտ գտնեք):

Սուրբ գրությունների սերտում.Մատթեոս 5.14–16
2. Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության
ձեր օրագրում նկարեք մի
հասարակ մոմ և
պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ի՞նչ է նշանակում՝ թող ձեր
լույսը շողա:

b. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է
կարևոր հետևել Տիրոջ
պատվիրանին Մատթեոս
5.14–16-ում՝ արդար օրինակ
հանդիսանալու համար:

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածների աղբյուրներ

Գուցե կամենաք ծանոթանալ սուրբ գրությունների սերտման հատվածների հասանելի
աղբյուրներին LDS.org-ում։ Այս աղբյուրներում ներառված են սուրբ գրությունների սերտման

քարտեր, էջանշաններ, ուսուցողական միջոցառումներ և հավելվածներ բջջային սարքերի
և համացանցի համար: Այս աղբյուրները կարող են օգնել ձեզ սերտել այս սուրբ
գրությունների հատվածները:

Համաձայն այս հատվածների` մենք սովորում ենք, որ մեր արդար
օրինակը կարող է օգնել քաջալերելու ուրիշներին` ավելի մոտենալ
Երկնային Հորը: Այս սկզբունքը գրեք ձեր սուրբ գրություններում:
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Վերականգնված

ավետարանն ինչպե՞ս է օգնել ձեզ ավելի մոտենալ Երկնային Հորը:

Խորհեք, թե ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի ավելի լավ օրինակ լինեք՝ ձեր
ընտանիքի և ընկերների համար:

Մատթեոս 5.17-48
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին, թե ինչպես դառնալ
կատարյալ` Երկնային Հոր նման:
Մատթեոս 5.17–20 հատվածներն արձանագրում են, որ Հիսուս Քրիստոսն
ուսուցանում է, որ Ինքը չեկավ կործանելու կամ վերացնելու Մովսեսի
օրենքի հավերժական ճշմարտությունները: Ավելի շուտ Նա եկավ
վերականգնելու ավետարանի լրիվությունը, որը կորել էր
ամբարշտության և ուրացության հետևանքով, ուղղելու կեղծ ուսմունքները
և կատարելու մարգարեությունները, որոնք տրվել էին Հին Կտակարանի
մարգարեների կողմից:

Մատթեոս 5.21–48-ում, Փրկիչը խոսեց տարբեր օրենքների և
ավանդույթների մասին, որոնք հրեաները ստեղծել էին կամ ավելացրել
Մովսեսի օրենքի տակ: Երբ Նա բացատրեց օրենքների ճիշտ իմաստը,
Նա ուսուցանեց ապրելու ավելի բարձր ուղի: Աստծո արքայության
անդամները պետք է ապրեն այս ավելի բարձր օրենքով: Որպեսզի
կռահեք թե Հիսուս Քրիստոսն ինչ ուսուցանեց ավելի բարձր օրենքի
մասին, լրացրեք համապատասխանեցման հետևյալ վարժությունը.

Ապրելով միայն օրենքի տառով Ինչպե՞ս պետք է ապրեն Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտները

____«Մի սպանիր» (տես Մատթեոս 5.21–26):

____«Շնութիւն մի անիր» (տես Մատթեոս

5.27–30):

____Ով որ իր կնիկն արձակե, թող «արձակման
թուղթ» տայ նորան (տես Մատթեոս 5.31–32):

____Բայց Տիրոջը վճարիր քո երդմունքը (տես
Մատթեոս 5.33–37):

____«Աչքի տեղ աչք, ու ատամի տեղ ատամ»
(տես Մատթեոս 5.38–42):

____Դուք միայն պետք է սիրեք ձեր մերձավորին
(տեսՄատթեոս 5.43–47):

a. Դուք չպետք է երդվեք, ձեր խոսքերը
պետք է բավական լինի:

b. Սիրեք ձեր թշնամիներին:

c. Մի բաժանվեք, բացառությամբ՝
շնության պատճառից:

d. Մի բարկացեք:

e. Մյուս այտը շրջեք:

f. Շնություն մի գործեք ձեր սրտում՝
զվարճանալով հեշտասեր
մտքերով:

4. Վերանայեք ճշմարտությունները, որոնք դուք սովորել եք
այս դասի ընթացքում: Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության տարբեր տողերի վրա գրեք Սկսել,
ԴադարելևՇարունակել: Գնահատեք ձեր կյանքը և ընտրեք մի բան, որ
դուք կարող եք սկսել անել, մի բան, որ դուք կարող եք դադարեցնել
անել, և մի բան, որ դուք կարող եք շարունակել անել՝ կիրառելու, ինչ
սովորեցիք այս դասում: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
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օրագրում գրեք, թե ինչ ընտրեցիք սկսել և ինչ ընտրեցիք շարունակել:
Ստուգանշան դրեք Դադարել բառի կողքին՝ ցույց տալու, որ դուք
ընտրել եք ինչ-որ բան, որը կարող էիք դադարել անել:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 5-րդ գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 3. ՕՐ 1

Մատթեոս 6-7
Նախաբան
Հիսուսի քարոզը լեռան վրա շարունակվում է Մատթեոս 6–7-ում։ Քարոզի
այս մասում նա ուսուցանել է, որ նվիրվածության արդար գործերը պետք
է կատարվեն` գոհացնելու Երկնային Հորը: Նա նաև հրահանգեց Իր
աշակերտներին ձգտել նախ կառուցել Աստծո արքայությունը:

Մատթեոս 6․1-18
Փրկիչն Իր առաքյալներին ուսուցանում է արդար գործեր կատարել:
Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Դուք երբևէ արե՞լ եք ինչ- որ բարի բան
սխալ պատճառներով: Եթե այդպես է, ի՞նչն է մղել ձեզ անել դա:

Գնահատեք ձեր կյանքը

Երբ ժամանակ ենք հատկացնում ազնվորեն գնահատելու, թե ինչպես ենք ապրում
ավետարանական որոշակի սկզբունքով, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ Սուրբ
Հոգին օգնի մեզ հասկանալ, թե ի՞նչն ենք լավ անում և ի՞նչը կարող ենք բարելավել: Երբ
գնահատում եք ձեզ, փորձեք հետևել Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը և լիովին
ազնիվ լինել:

Կարդացեք Մատթեոս 6.1-2-ը` փնտրելով, թե ինչ ասաց Փրկիչն այն
մասին , թե ո՞րն է անպատշաճ շարժառիթը արդար գործեր
կատարելու համար:

Ողորմությունները կրոնական նվիրվածության գործեր են, ինչպես
օրինակ աղքատներին օգնություն ցույց տալը (տես Մատթեոս 6.1,
ծանոթություն բ): Ի՞նչ են ուսուցանում այս հատվածներն այն մասին, թե
ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ ողորմություններ տալիս: ____________________

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկիչը կոչում է այդ մարդկանց
«կեղծավորներ», որը հունարենում վերաբերում է նրանց, ովքեր
ձևացնողներ են (տես Մատթեոս 6.2, ծանոթություն ա):

Կարդացեք Մատթեոս 6.3-4` փնտրելով, թե ինչ ասաց Փրկիչն այն մասին,
թե Իր աշակերտներն ինչպես պիտի արդար գործեր կատարեն: Գուցե
կամենաք նշել Փրկիչի խոստումը նրանց, ովքեր կատարում են արդար
գործեր ճիշտ պատճառներով:

Գաղտնի ծառայելը նշանակում է, որ մենք անձայն մատուցում ենք
ծառայություն ուրիշներին` առանց շեփորահարելու կամ ձգտելու որևէ
օգուտ քաղել: Շատ բան կարելի է ասել ծառայության լուռ գործերի
մասին, որի մասին ոչ ոք երբևէ չի իմանում, բացի նրանից, ում ծառայում
են և ծառայողից:

Լրացրեք հետևյալ միտքը նշելու մի սկզբունք, որը մենք սովորում ենք
Փրկիչի ուսմունքներից. Եթե մենք կատարում ենք նվիրվածության
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գործեր՝ ավելի շուտ գոհացնելու Երկնային Հորը, քան ուրիշների
ուշադրությանը արժանանալու համար, ապա Նա ____________________.

«Յայտնապէս կհատուցանէ քեզ» արտահայտությունը կարող է նշանակել,
որ Երկնային Հայրը կարող է օրհնել մեզ նյութական կամ հոգևոր
ուղիներով, որ մյուսները գուցե տեսնեն կամ չտեսնեն, բայց որը մենք
կարող ենք հեշտությամբ հասկանալ, երբ ստանանք օրհնությունը:

Կարդացեք Մատթեոս 6.5–6 և Մատթեոս 6.16–18-ը` փնտրելով
օրինակներ, որոնք օգտագործեց Փրկիչը` ցույց տալու Երկնային Հորը
գոհացնելու համար նվիրվածության գործեր կատարելու սկզբունքը:
«Երեսները տխրեցնում» և «տրտում մի լինիք» արտահայտությունները
16 հատվածում վերաբերում են այն մարդկանց, ովքեր արտաքուստ ցույց
են տալիս իրենց ծոմը:

Հասարակավ աղոթքը սխալ չէ և ոչ բոլոր աղոթքները պետք է արվեն
գաղտնի: Աղոթքը և մյուս կրոնական գործառույթները կարող են արվել
հասարակավ, եթե դրանք արվում են անկեղծությամբ և նվիրվածությամբ
և համաձայն Եկեղեցու ճիշտ գործառույթների:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարագրեք մի դեպք, երբ դուք կատարել եք

նվիրվածության արդար գործեր՝ ինչպես օրինակ աղոթելը կամ ծոմ
պահելը, որպեսզի գոհացնեք Երկնային Հորը: Գրի առեք այն ուղիները,
որոնցով օրհնված եք զգացել ձեր անկեղծ երկրպագության համար:

Մատթեոս 6.7–15 հատվածներում Փրկիչը տվել է հրահանգ և օրինակ`
ճիշտ աղոթելու ձևի համար: Աղոթելու նրա սեփական օրինակը հայտնի է
որպես Տիրոջ աղոթք: Կարդացեք այս հատվածները՝ փնտրելով
լրացուցիչ ճշմարտություններ, որոնք դուք կարող եք սովորել աղոթքի
մասին Տիրոջ օրինակից:

Մտածեք գտնել մի խաղաղ, մեկուսի տեղ բարձր աղոթելու համար և
անկեղծ աղոթք հղեք առ Երկնային Հայրը: Ի՞նչ տարբերություն դուք
նկատեցիք բարձրաձայն աղոթք հղելու և լուռ աղոթելու միջև: Ձեր մտքերն
ավելի կենտրոնացած էին, երբ կարողացաք բարձրաձայն աղոթել:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի քանի ուղիներ Մատթեոս 6.7–15 հատվածներից

ձեր սովորածից, որոնք կարող են օգնել ձեզ ավելի արդյունավետ
լինել ձեր անձնական աղոթքներում:

Մատթեոս 6. 19-24
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է բազմությանը գանձեր կուտակել երկնքում
Գանձը ինչ- որ բան է, որը մենք մեծապես արժեվորում ենք:
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Կարդացեք Մատթեոս 6.19-21`
փնտրելով գանձերի տեսակները,
որոնց, ըստ Փրկիչի, Իր
աշակերտները պիտի հետամուտ
լինեն:

Ո՞րն է տարբերությունը «գանձեր
երկրի վրա» և «գանձեր երկնքում»
արտահայտությունների միջև:

Հետևյալ աղյուսակում թվեք գանձերի երեք օրինակներ, որոնք մարդիկ
կկձգտեն կուտակել այստեղ` երկրի վրա, և երեք օրինակ այն գանձերի,
որոնք մենք կարող ենք կուտակել երկնքում:

Գանձեր երկրի վրա Գանձեր երկնքում

Կարդացեք Մատթեոս 6.22-24-ը` փնտրելով թե Փրկիչն ինչ ուսուցանեց,
որը կարող է օգնել մեզ կուտակել գանձեր երկնքում:

Մատթեոս 6.22-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է մեզ
հասկանալ, որ Փրկիչն ուսուցանեց, որ մենք պետք է մեր աչքերը պահենք
ուղղված «միայն Աստծո փառքին», որպեսզի գանձեր կուտակենք երկնքում
(Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս 6.22 [ Մատթեոս 6.22-ում,
ծանոթություն բ]), որը նշանակում է` համապատասխանեցնել մեր
հեռանկարը և կամքը Աստծո հետ:

Մատթեոս 6.24-ի վերջին նախադասությունից մենք սովորում ենք
հետևյալ ճշմարտությունը, որը կարող է օգնել մեզ` հիշելու երկնքում
գանձեր կուտակելու մասին: Մենք չենք կարող ծառայել և Աստծուն, և
մամոնային: Մամոնա բառը վերաբերում է հարստություններին և
աշխարհիկ կյանքին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչո՞ւ եք կարծում, որ

մենք չենք կարող ծառայել Աստծուն և մամոնային միաժամանակ:

Խորհեք ձեր սեփական կյանքի մասին և մտածեք մի օրինակի մասին, թե
ինչպես կենտրոնացումը որևէ աշխարհիկ բանի վրա կարող է շեղել ձեզ
Աստծուն ծառայելուց և երկնքում գանձեր դիզելուց:

Մատթեոս 6.25-34
Փրկիչը պատվիրում է Իր աշակերտներին առաջինը փնտրել Աստծո
արքայությունը:
Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 6.25–34-ում, Փրկիչը պատվիրեց Իր
աշակերտներին չանհանգստանալ իրենց հիմնական կարիքները
ապահովելու մասին: Մատթեոս 6.25–27-ի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունն օգնում է մեզ հասկանալ, որ Նա խոսում էր
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հատկապես նրանց հետ, ովքեր գնալու էին քարոզելու Նրա ավետարանը
(տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը, Մատթեոս 6.25–27 [in the Bible
appendix]):

Կարդացեք Մատթեոս 6.31-34-ը` փնտրելով այն սկզբունքը, որը Հիսուսը
սովորեցրեց Իր աշակերտներին` առաջինը փնտրել իրենց կյանքում:
(Ուշադրություն դարձրեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության բառերին
Մատթեոս 6.33, ծանոթություն ա:)

Մենք ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Մատթեոս 6.33-ից:
____________________

«Աստծո թագավորությունը (Մատթեոս 6.33) ներկայացնում է Հիսուս
Քրիստոսի Եկեղեցին այն ժամանակ և այժմ: «Մեր օրերում այն
ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին,
որը վերականգվել է՝ նախապատրաստելու Երկնային Հոր զավակներին
Իր արքայության համար երկնքում՝ սելեստիալ թագավորությունում:

Նախագահ Էրզրա Թաֆտ Բենսոնի հետևյալ արտահայտությունը կարող
է օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչպես կիրառել այս սկզբունքը ձեր կյանքում:

«Մենք պետք է Աստծուն ամեն ինչից առաջ դնենք մեր կյանքում: Նա պետք է
առաջինը լինի: …

«Երբ դնում ենք Աստծուն առաջին տեղում, բոլոր մյուս բաներն ընկնում են
իրենց համապատասխան տեղը կամ հեռանում են մեր կյանքից: Տիրոջ
հանդեպ մեր սերը կկառավարի մեր գորովանքի պահանջը, մեր ժամանակի
կարիքը, հետաքրքրությունները, որոնց մենք հետամուտ ենք և մեր

առաջնահերթությունների հերթականությունը:

Մենք պետք է Աստծուն դնենք մնացած բոլորից առաջ մեր կյանքում» (“The Great
Commandment—Love the Lord,” Ensign, May 1988, 4):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ե՞րբ եք ձեր կյանքում

զգացել Երկնային Հոր օրհնությունները, երբ ձգտել եք Նրան առաջինը
դնել ձեր կյանքում:

Մատթեոս 7․1-5
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին ուրիշներին
արդարությամբ դատելու մասին

Կարդացեք Մատթեոս 7.1-2, ներառյալ Մատթեոս 7.1-ը, ծանոթություն ա`
փնտրելով, թե ինչ էր Փրկիչն ուսուցանում դատելու մասին:

Մատթեոս 7.1-ը հաճախ սխալ է հասկացվում` նկատի ունենալով, որ մենք
երբեք չպետք է դատենք: Սակայն, մենք սովորում ենք Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունից, որ Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է, որ մենք պետք է
«արդար դատաստանով դատենք»:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «արդար դատաստանով դատել»:
____________________
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Կարդացեք Մատթեոս 7.3–5-ը, և խորհեք նմանության մասին, որը Փրկիչն
օգտագործեց ուսուցանելու մեզ, թե ինչպես խուսափենք ուրիշներին
անարդար դատելուց (տես նաև Հովհաննես 7.24):

Երեց Դալլին Հ. Օուքսը բացատրել է դատաստանի տարբեր ձևեր.

«Ես շփոթության մեջ էի ընկել, որ որոշ սուրբ գրություններ պատվիրում են
մեզ չդատել, իսկ մյուսները հրահանգում են մեզ, որ մենք պետք է դատենք և
նույնիսկ ասում մեզ, թե ինչպես անենք դա: Բայց երբ ես ուսումնասիրեցի
այդ հատվածները, ես համոզվեցի, որ այս թվացյալ հակադիր
ուղղորդումները հետևողական են, երբ մենք դրանք նայում ենք
հավերժության տեսանկյունից: «Բանալին հասկանալն է, որ կան դատելու

երկու տեսակներ`վերջնական դատաստաններ, որոնք մեզ արգելված է կայացնել և
միջանկյալ դատողություններ, որոնք մեզ պատվիրված է կայացնել, բայց արդար
սկզբունքներով: …

«Ի տարբերություն մահկանացուների կողմից վերջնական դատաստաններ կայացնելու
արգելքին, սուրբ գրությունները պահանջում են մահկանացուներից կատարել, ինչպես ես
եմ կոչել, «միջանկյալ դատողություններ»: Այս դատողությունները կարևոր են՝ անձնական
բարոյական ազատ կամքը գործադրելու համար: …

«Մենք բոլորս դատողություններ ենք անում, երբ ընտրում ենք մեր ընկերներին, երբ
ընտրում ենք` ինչպես անցկացնել մեր ժամանակն ու ծախսել գումարը, ևիհարկե, երբ
ընտրում ենք հավերժական զուգընկեր: …

Միջանկյալ դատողություններ անելիս, , մենք պետք է հոգ տանենք, որ արդար դատենք:
Մենք պետք է ձգտենք Հոգու առաջնորդությանը մեր որոշումներում: Մենք պետք է
սահմանափակենք մեր դատողությունները մեր իսկ պատասխանատվության
սահմաններով: Երբ հնարավոր է` մենք պետք է զերծ մնանք մարդկանց դատելուց, մինչև
չունենանք համապատասխան գիտելիք փաստերի վերաբերյալ: Որքան հնարավոր է` մենք
պետք է դատենք ավելի շուտ հանգամանքների մասին, քան մարդկանց: Մեր բոլոր
դատողություններում մենք պետք է կիրառենք արդար չափանիշներ: Եվ բոլոր այս
բաներում մենք պետք է հիշենք պատվիրանը, որ պիտի ներենք: (“‘Judge Not’ and Judging,”
Ensign, Aug. 1999, 7, 9, 13):

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը Առաջին Նախագահությունից
մեկնաբանում է Մատթեոս 7.3–5 հատվածները:

«Գերանի ու շյուղի այդ գործը, կարծես թե սերտորեն կապված է մեզ
պարզորոշ տեսնելու անկարողության հետ: Չգիտեմ, որն է պատճառը, որ
ուրիշների հիվանդություններն ախտորոշելիս ու բուժում առաջարկելիս
մենք շատ ունակ ենք, մինչդեռ մենք դժվարանում ենք տեսնել մեր
սեփականը:

Տարիներ առաջ նորությունների հաղորդում կար մի մարդու մասին, ով
հավատացել էր, որ եթե կիտրոնի հյութ քսի իր դեմքին, ապա տեսախցիկների համար
անտեսանելի կլինի: Այդպես, նա դեմքին ամբողջությամբ կիտրոնի հյութ էր քսել և գնացել
ու երկու բանկ էր թալանել: Ոչ շատ անց, երբ նրա դեմքը երեկոյան նորություններում
հեռարձակվել էր, նրան ձերբակալել էին: Երբ ոստիկանությունը նրա դեմքը ցույց էր տվել
անվտանգության տեսախցիկների տեսանյութերում, նա չէր հավատացել իր աչքերին և
բողոքել էր. «Բայց ես կիտրոնի հյութ էի քսել դեմքիս»: [See Errol Morris, “The Anosognosic’s
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Dilemma: Something’s Wrong but You’ll Never Know What It Is,” New York Times, June 20, 2010,
http:opinionator.blogs.nytimes.com20100620the-anosognosics-dilemma-1.]

Երբ Քորնելի համալսարանի մի գիտնական լսել էր այդ պատմությունը, նա զարմացել էր,
որ մարդ կարող է այդ աստիճանի անտեղյակ լինել իր անիրազեկության վերաբերյալ:
Որպեսզի պարզաբանեն, թե արդյոք դա համընդհանուր խնդիր է, երկու հետազոտողներ
հրավիրեցին քոլեջի ուսանողների՝ մասնակցելու կյանքի տարբեր հմտությունների
վերաբերյալ մի շարք թեստերի և խնդրեցին գնահատել իրենց արդյունքները: Այն
ուսանողները, ովքեր վատ էին կատարել աշխատանքը, նրանք էին, ովքեր առավելապես ոչ
ճիշտ էին գնահատել իրենց կատարողականությունը. նրանցից ոմանք գնահատել էին
իրենց միավորները հինգ անգամ ավելի բարձր, քան իրականում կային: Տես Justin Kruger
and David Dunning, “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own
Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments,’ Journal of Personality and Social Psychology,
Dec. 1999, 1121–34.]

Այս ուսումնասիրությունը կրկնօրինակվել է բազմաթիվ եղանակներով՝ կրկին ու կրկին
հանգելով նույն եզրակացությանը, որ մեզանից շատերը դժվարանում են իրենց տեսնել
այնպիսին, ինչպիսին իրականում կան, և նույնիսկ հաջողակ մարդիկ գերագնահատում են
իրենց կատարած ներդրումը և թերագնահատում ուրիշների ներդրումները: [Տես Marshall
Goldsmith, What Got You Here Won’t Get You There (2007), section one, chapter 3.]

«Հնարավոր է` այդքան էական չլինի մեզ գերագնահատելը ավտոմեքենա վարելու կամ
գոլֆի գնդակը հեռու գցելու հարցում: Բայց, երբ մենք սկսում ենք հավատալ, որ տանը,
աշխատանքի վայրում կամ եկեղեցում կատարած մեր ներդրումն իրականից ավելին է,
մենք կուրորեն մեզ զրկում ենք կարևոր ու նշանակալից ձևերով մեզ բարելավելու
օրհնություններից ու հնարավորություններից» («Մի՞թէ ես եմ, Տէր» Ensign կամ Լիահոնա,
նոյ. 2014, -57):

Մատթեոս 7․6-14
Փրկիչն ուսուցանում է անձնական հայտնության ձգտելու մասին

Մատթեոս 7.6-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը օգնում է մեզ
հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը կանչեց Իր աշակերտներին գնալ
աշխարհ՝ քարոզելու: Նրանք պետք է ուսուցանեին ապաշխարություն,
բայց իրենց համար պահեին թագավորության խորհուրդները : Այլ
խոսքերով, նրանք չպետք է քննարկեին սուրբ թեմաներ մարդկանց հետ,
ովքեր պատրաստ չէին ընդունել դրանք: (Տես նաև Ջոզեֆ Սմիթ.
Թարգմանություն, Մատթեոս 7.9–11 [Աստվածաշնչի հավելվածում]։)

Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության, Մատթեոս 7.7-ը սկսվում է.
«Ասեք նրանց. Խնդրեք Աստծուց»: Կարդացեք հատված 7-ը` սկսելով այս
արտահայտությամբ, փնտրելով, թե Փրկիչն ի՞նչ հանձնարարեց Իր
աշակերտներին ուսուցանել:

Այս հատվածից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք
խնդրենք, որոնենք և թակենք ճշմարտության մեր որոնումների
ժամանակ, Երկնային Հայրը կպատասխանի և կօրհնի մեզ անձնական
հայտնությամբ:

Ի՞նչ են խնդրել, որոնել և թակել բառերը ցույց տալիս, որ մենք պիտի անենք՝
անձնական հայտնություն ստանալու համար: ____________________
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Խորհեք մի դեպքի մասին, երբ ձեր խնդրելը, որոնելը և թակելը հրավիրել
է անձնական հայտնություն:

Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 7.9–11-ում, Փրկիչն ուսուցանեց, որ
ճիշտ ինչպես սիրող հայրը չէր տա քար կամ օձ, երբ նրա որդին խնդրեր
հաց կամ ձուկ, Երկնային Հայրն էլ չի մերժի անձնական հայտնության
պարգևը իր զավակներին, ովքեր ձգտում են և խնդրում ճիշտ բաներ:

Կարդացեք Մատթեոս 7.12–14-ը` փնտրելով լրացուցիչ ճշմարտություն,
որը Փրկիչը հանձնարարեց, , որ Իր աշակերտները սովորեցնեին: Նեղ
բառն այս հատվածում վերաբերում է դռան նեղ լինելուն, ի
հակադրություն ուղիղ բառին, որը նշանակում է ուղիղ գիծ, ոչ թե ծուռ:

Մատթեոս 7.15-27
Փրկիչը փրկություն է խոստանում նրանց, ովքեր կատարում են Հոր կամքը:
Որո՞նք են այն գաղափարները, որ ընդհանրապես ընդունվում են
աշխարհի կողմից, բայց որոնք հակառակ են Երկնային Հոր ծրագրին:
____________________

Մտածեք , թե ձեզ համար ինչո՞ւ կարևոր կլինի կարողանալ հասկանալ,
եթե մարդը կամ խումբը առաջ է քաշում մի գաղափար, որը հակառակ է
Երկնային Հոր ծրագրին:

Կարդացեք Մատթեոս 7.15` փնտրելով Տիրոջ նախազգուշացումն Իր
աշակերտներին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդը
նախազգուշացրել է «կեղծ մարգարեներից և կեղծ ուսուցիչներից, ինչպես
տղամարդկանցից, այնպես էլ կանանցից, ովքեր Եկեղեցու
վարդապետությունների ինքնակոչ հռչակողներ են», ինչպես նաև «նրանցից,
ովքեր խոսում են և հրապարակում ընդդեմ Աստծո ճշմարիտ մարգարեների,
և ովքեր ակտիվորեն քարոզում են ուրիշներին՝ նրանց հավերժական

բարօրության հանդեպ անխոհեմ անարգանքով, ում իրենք գայթակղում են» (“Beware of
False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 63):

Կարդացեք Մատթեոս 7.16–20` փնտրելով մի ուղի , որով կարող ենք
զանազանել, թե ինչ- որ մեկը արդյոք կեղծ մարգարե է, թե կեղծ ուսուցիչ:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը. Մենք
կարող ենք զանազանել կեղծ մարգարեներին իրենց պտուղներից:
Ինչպես որ ճանաչում ենք բույսի որակը պտղի տիպից կամ որակից
ելնելով, նմանապես մենք կարող ենք ճանաչել կեղծ մարգարեներին և
կեղծ ուսուցիչներին իրենց ուսմունքներից, գործողություններից և
գաղափարներից ելնելով:

Ձեր կարծիքով, որոնք կարող են լինել կեղծ մարգարեների որոշ
պտուղները: ____________________

Կարդացեք Մատթեոս 7.21-27-ը` փնտրելով, թե ինչ է Փրկիչն ուսուցանել
Իր ուսմունքների համաձայն ապրելու կարևորության մասին:
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Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը փոխում է
հատված 23-ի խոսքերը «Երբէք ձեզ չեմ ճանաչել»-ը «Դուք ինձ երբեք չեք
ճանաչել»-ով (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 7.33 [ Մատթեոս
7.23, ծանոթություն ա]):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ձեր կյանքում ինչպես եք կիրառելու այս դասում

ձեր նշած մեկ կամ ավելի սկզբունքները :

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 6-7-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 3, ՕՐ 2

Մատթեոս 8-10
Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսը ճանապարհորդեց Գալիլեայով, Նա շատ
հրաշքներ գործեց: Նա նաև կանչեց Տասներկու Առաքյալներին, զորացրեց
և ուսուցանեց նրանց, իսկ հետո ուղարկեց նրանց` ծառայելու ժողովրդին:

Մատթեոս 8.1-9.34
Հիսուսը շատ հրաշքներ է գործում
Եթե իմանայիք, որ Փրկիչը այցելելու է ձեր քաղաքը կամ տունը այսօր, ո՞ւմ
կբերեիք, որ Նա բժշկեր: Ինչո՞ւ:

Կարդացեք սուրբ գրության հետևյալ երեք հատվածները` փնտրելով
Հիսուսի գործած տարբեր տեսակի և տիպի հրաշքները. Մատթեոս 8.1–4,
Մատթեոս 8.5–13, Մատթեոս 8.14–15, Մատթեոս 8.28–32, Մատթեոս 9.1–8,
Մատթեոս 9.18–19, 23–26, Մատթեոս 9.20–22, Մատթեոս 9.27–31, Մատթեոս
9.32–33:

Դուք նկատեցի՞ք այն հսկայական իշխանությունը, որ Հիսուսն ուներ: Նա
իշխանություն ունի երկրագնդի տարրերի վրա՝ բժշկելու հիվանդներին և
դուրս քշելու դևերին:

Այս պատմություններից մենք իմանում ենք, որ Հիսուսը կարող է բժշկել
մեզ մեր տկարություններից և հիվանդություններից:

Տկարությունը հիվանդություն է, վատառողջություն կամ թուլություն:
Խորհեք, թե Փրկիչն ինչպես կարող է բժշկել մեզ կամ զորացնել մեր
թուլությունները՝ առանց ֆիզիկապես քայլելու մեր մեջ այսօր:

Մատթեոս 9.35–10.8
Հիսուսը կանչում է տասներկու Առաքյալներ

Եթե մատչելի է, այցելեք LDS.org և փնտրեք Եկեղեցու այժմյան
Առաքյալների նկարները, ներառյալ` Առաջին Նախագահությունը (կամ
գտեք նրանց նկարները համաժողովի հրատարակությունում Ensign կամ
Լիահոնայում):

Ի՞նչն է այս մարդկանց դարձնում եզակի ողջ երկրագնդի մարդկանց մեջ:

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 9.35–10.8, փնտրեք ճշմարտություններ
Առաքյալների դերի վերաբերյալ և այն օրհնությունների, որ նրանք կարող
են բերել ձեր կյանք:

Կարդացեք Մատթեոս 9.35-ը` փնտրելով, թե բացի մարդկանց բուժելուց
Հիսուսն էլ ինչ արեց: Դուք գուցե կամենաք նշել` ինչ- որ գտնեք:

Երբ Հիսուսն ուսուցանում էր ավետարանը և հրաշքներ գործում ողջ
Հուդայում, մարդկանց թիվը, ովքեր հետևում էին Նրան, աճում էր:

ԿարդացեքՄատթեոս 9.36-38-ը` փնտրելով, թե ո՞ւմ մասին Փրկիչն ասաց,
որ պետք է օգներ Իրեն՝ ծառայելու բոլոր նրանց, ովքեր հետևեցին Իրեն:
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Կարդացեք Մատթեոս 10.1–4` փնտրելով, թե ինչ արեց Հիսուսը, որ օգներ
մարդկանց` կարիքները բավարարելու համար: Դուք կարող եք նշել ձեր
գտածը: Այս պատմությունից մենք իմանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը
Առաքյալներ է կանչում և շնորհում է Իր իշխանությունը նրանց` որպես մի
ուղի, որով Նա ծառայում է երկրի ժողովրդին: Դուք կարող եք գրել այս
վարդապետությունը ձեր սուրբ գրություններում՝ Մատթեոս 10.1-4
հատվածների կողքի լուսանցքում։

Նշեք, որ Մատթեոսի ավետարանի իրադարձությունները միշտ չէ, որ
տրվում են ժամանակագրական կարգով: Հիսուս Քրիստոսը նախ կանչեց
Առաքյալներին, իսկ հետո Նա ուսուցանեց նրանց Իր Լեռան Քարոզում
(Մատթեոս 5–7, տես Ավետարանների ներդաշնակությունը):

Կարդացեք Մատթեոս 10.5-8` հայտնաբերելով, թե Հիսուս Քրիստոսն ինչ
է պատվիրել կատարել Իր Առաքյալներին:

Հունարենում առաքյալ բառը նշանակում է «մեկը, ով ուղարկվել է»: Իր
երկրային ծառայության ժամանակ Փրկիչն ուղարկել էր առաքյալներին
միայն Իսրայելի տան անդամների մոտ (տես Մատթեոս 10.5-6):
Հետագայում հարություն առած Փրկիչը պատվիրեց, որ ավետարանը
քարոզվեր նաև հեթանոսներին կամ նրանց, ովքեր Իսրայելի տնից չեն
(տես Մատթեոս 28.19, Գործք 1.8): Վերջին Օրերի Առաքյալներին
նույնպես պատվիրել են քարոզել ավետարանը և լինել Հիսուս Քրիստոսի
վկաները` ողջ աշխարհի համար (տես ՎևՈւ 107.23):

Ի՞նչ նմանություններ եք դուք նկատում Հիսուսի կատարած գործերի և այն
գործերի միջև, որ Նա պատվիրեց Իր Առաքյալներին կատարել:
Մատթեոս 10.5-8-ից մենք սովորում ենք, որ Տերը կանչում է
Առաքյալներին՝ քարոզելու Իր ավետարանը և կատարելու Իր գործերը:

Ի՞նչ օրինակներ կան այն բանի վերաբերյալ, թե ինչպես են այժմյան
Առաքյալները քարոզում և ծառայում` ինչպես Հիսուս Քրիստոսը կաներ,
եթե Նա այստեղ լիներ: ____________________

Եթե մատչելի է, այցելեք LDS.org և դիտեք կամ կարդացեք վերջին
համաժողովի որևէ ելույթ, որը տրվել է մի ժամանակակից Առաքյալի
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Հիսուսը հրահանգում է Իր Առաքյալներին

կողմից (կամ կարդացեք գերագույն համաժողովի Ensign կամ
Լիահոնայիհրատարակություններից որևէ մեկը):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Առաքյալները կանչվում են Հիսուս Քրիստոսի կողմից` անելու Նրա
աշխատանքը. սրա իմացությունը ինչպես կարող է ազդել այն բանի
վրա, թե ինչպես ենք արձագանքում նրան,թե ինչ են ուսուցանում և
խորհուրդ տալիս մեզ անել:

b. :Ժամանակակից Առաքյալների ծառայություններն ու ուղերձները
ի՞նչ ուղիներով են ազդել ձեր կյանքի վրա:

Խորհեք, թե դուք ինչպես կարող եք հավատարմորեն
հնարավորություններ փնտրել՝ լսելու, ուսումնասիրելու և կիրառելու
Տիրոջ ընտրած Առաքյալների խոսքերը:

Մատթեոս 10․9-42
Հիսուսը հրահանգում է Տասներկու Առաքյալներին նախքան նրանք կգնային
քարոզելու և ծառայելու

Մատթեոս 10.9–18-ում մենք կարդում ենք, որ Տերը հրահանգեց
Առաքյալներին վստահել Երկնային Հորը՝ ապահովելու իրենց
կարիքները, երբ նրանք ճանապարհորդում էին՝ քարոզելու ավետարանը:
Փրկիչը նաև ուսուցանեց նրանց օրհնել մարդկանց, ովքեր ընդունում էին
և օթևան տալիս նրանց:

Մտածեք մի ժամանակի մասին,
երբ այլ հավատքի պատկանող ինչ
-որ մեկը դժվար մի հարց է տալիս
ձեզ ավետարանի մասին կամ
ինչ-որ հակաճառող բան ասում
Եկեղեցու վերաբերյալ: Որքանո՞վ
էիք դուք վստահ, որ գիտեք թե ինչ
պիտի պատասխանեք այդ
իրավիճակում:

Երբ շարունակեք Մատթեոս 10-ի
ձեր ուսումնասիրությունը, Հիսուսի
ուսմունքներում փնտրեք Իր Առաքյալներին ուղղված մի սկզբունք, որը
կարող է օգնել մեզ, երբ մենք պետք է բացատրենք ավետարանը կամ
կիսվենք մեր վկայությամբ:

Կարդացեք Մատթեոս 10.16–20` փնտրելով այն մարտահրավերները,
որոնց, ըստ Հիսուսի,Առաքյալները կդիմակայեն, երբ նրանք
ճանապարհորդեն և քարոզեն:

Ըստ 19-20 հատվածների, ինչպե՞ս պետք է Առաքյալներն իմանային, թե
ինչ ասեին այս դժվարին իրավիճակներում: («Հոգս մի անէք»
արտահայտությունը նշանակում է «տագնապալի մտահոգված լինել»
[տես Մատթեոս 10.19, ծանոթագրություն ա]:)
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Մատթեոս 10.19–20 հատվածներից ձեր սովորածից, լրացրեք հետևյալ
սկզբունքը՝ ուրիշների հետ խոսելու մասին. Երբ մենք Տիրոջ
ծառայության մեջ ենք, Նա ____________________:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին.

a. Ինչպե՞ս կարող է վերոհիշյալ սկզբունքը, օգնել ձեզ, երբ ինչ-որ
մեկը մի դժվար հարց տա Եկեղեցու մասին:

b. Ե՞րբ եք զգացել, երբ Տերը ոգեշնչել է ձեզ` իմանալ, թե ինչ ասել մեկ
այլ անձնավորության:

Մատթեոս 10.21–42-ը գրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը շարունակեց տալ Իր
Առաքյալներին հրահանգներ, նախազգուշացումներ և սփոփանք այն
մարտահրավերների վերաբերյալ, որոնց նրանք դիմակայելու էին:

Կարդացեք Մատթեոս 10.37–38, փնտրելով այն զոհաբերությունները,
որոնք Փրկիչն ասաց, որ մենք պիտի հոժարակամ անենք` որպես Իր
աշակերտներ: «Ինձ արժանի չէ» արտահայտությունը այս հատվածներում
նշանակում է արժանի լինել ներկայացնելու Տիրոջը և արժանի լինել Նրա
օրհնություններին:

Խորհեք, թե Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների համար ինչո՞ւ է
անհրաժեշտ սիրել Նրան ուրիշներից վեր՝ ներառյալ իրենց սեփական
ընտանիքի անդամները:

Խաչը, որ նշվում է Մատթեոս
10.38-ում վերաբերում է
ֆիզիկական խաչին, որը Հիսուս
Քրիստոսը տարավ` կատարելու
Երկնային Հոր կամքը և բերելու
փրկություն ուրիշներին:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում`
«վերցնենք մեր խաչը» և հետևենք
Նրան:

Կարդացեք Մատթեոս 10.39`
փնտրելով սկզբունքներ, որոնք Փրկիչն ուսուցանեց զոհաբերության
վերաբերյալ: Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը պարզաբանում է այս
հատվածի սկիզբը կարդալ. «Նա, ով ձգտում է փրկել իր կյանքը…» (Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 10.39, [ Մատթեոս 10.39,
ծանոթագրություն ա]): Այս ենթատեքստում «փրկել իր կյանքը»
արտահայտությունը նշանակում է ապրել եսասիրաբար, փոխարենը
ձգտել ծառայել Աստծուն և Նրա զավակներին:

Ըստ ձեզ,մարդիկ, ովքեր կենտրոնանում են իրենց կամքի և
եսասիրական ցանկությունների վրա, ի՞նչ ուղիներով են ի վերջո
«կորցնում » իրենց կյանքը: Լրացրեք հետևյալ սկզբունքը` օգտագործելով
ձեր սեփական բառերը. Եթե մենք ձգտում ենք փրկել մեր կյանքը, ապա
____________________:
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Մտածեք նշել խոստումը հատված 39-ում որը Փրկիչը տալիս է նրանց,
ովքեր կորցնում են իրենց կյանքը հանուն Նրա: Կորցնել մեր կյանքը
հանուն Նրա ավելին է, քան պատրաստ լինել մեռնել Նրա համար: Դա
նշանակում է պատրաստ լինել նվիրաբերել ինքներս մեզ ամեն օր՝
ծառայելու Նրան և մեր շրջապատի մարդկանց:

Ի՞նչ է նշանակում, որ մենք կգտնենք մեր կյանքը, երբ կորցնենք այն՝
հանուն Նրա:

Լրացրեք հետևյալ սկզբունքը՝ օգտագործելով ձեր սեփական բառերը.
Եթե մենք կորցնենք մեր կյանքը հանուն Հիսուս Քրիստոսի, ապա
____________________:

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը. «Ես
հավատում եմ, որ Փրկիչն ասում է մեզ, որ եթե մենք չկորցնենք մեզ`
ուրիշներին ծառայելու մեջ, մեր կյանքը փոքր նպատակ կունենա: Նրանք,
ովքեր միայն իրենց համար են ապրում, ի վերջո, կծկվում են և, այլ կերպ
ասած, կորցնում են իրենց կյանքը, մինչդեռ նրանք, ովքեր կորցնում են
իրենց՝ մյուսներին ծառայելու մեջ, աճում ու ծաղկում են, արդյունքում

պահպանելով իրենց կյանքը» ( «Ի՞նչ եմ ես արել ինչ-որ մեկի համար այսօր»: Ensign կամ

Լիահոնա, նոյ. 2009, 85):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Դուք ճանաչո՞ւմ եք որևէ մեկին, ով ընտրել է կորցնել իր կյանքը
հանուն Հիսուս Քրիստոսի: Ինչպե՞ս է այդ մարդն անում դա:

b. Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել այս որոշումը այդ անձնավորության
վրա:

c. Որո՞նք են այն բաները, որոնք դուք կարող եք անել այսօր կամ մոտ
ապագայում՝ կորցնելու ձեր կյանքը Հիսուս Քրիստոսի և ուրիշների
ծառայության մեջ:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 8-10 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  3 ,  ՕՐ  2

66



ՄԱՍ 3. ՕՐ 3

Մատթեոս 11-12
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը վկայեց, որ Հովհաննես Մկրտիչն ուղարկվեց
նախապատրաստելու ճանապարհը Իր համար, և Նա խոստացավ
հանգիստ բոլոր նրանց , ովքեր կգան Իր մոտ: Նա պատասխանեց
Փարիսեցիների անհիմն պնդումներին,թե իբրև Իր զորությունը գալիս էր
դևից: Նա նախազգուշացրեց վերջիններիս կեղծ մեղադրանքներ
ներկայացնելու և նշաններ որոնելու դեմ, և Նա ուսուցանեց դատարկ տան
առակը:

Մատթեոս 11
Հիսուս Քրիստոսը վկայում է, որ Հովհաննես Մկրտիչը ուղարկվել էր
նախապատարաստելու ուղին Իր առջև:

Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ մարդիկ, ովքեր իրենց ներկայացնում են
որպես ոստիկանության սպաներ կամ բժիշկներ, իսկապես այն են, ինչ
թվում է, թե իրենք կան: Ինչպե՞ս կարող եք իմանալ, որ նրանք այն են, ինչ
թվում է, թե կան: ____________________

Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքի ծառայության ընթացքում, երբ
Նա հրաշքներ էր գործում և ուսուցանում էր ժողովրդին, շատերն էին
ձգտում իմանալ, թե Նա արդյո՞ք նա էր, ինչ թվում էր, այսինքն՝
խոստացված Մեսիան: Այդ ժամանակ Հերովդես թագավորը ձերբակալել
էր և բանտարկել Հովհաննես Մկրտիչին: Կարդացեք Մատթեոս 11.2–3
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հատվածները` փնտրելով, թե ինչպես Հովհաննես Մկրտիչն օգնեց իր
երկու աշակերտներին վկայություն ձեռք բերել իրենց համար այն մասին,
թե ով էր Հիսուսը:

Հովհաննեսը իր աշակերտներին ուղարկեց ինչի մասին հարցնելու
Հիսուսին: ____________________

Այս հարցով հատված 3-ում, Հովհաննեսի աշակերտները դիմում էին
Հիսուսին, թե արդյո՞ք Նա Մեսիան էր: Հիշեք, որ Հովհաննես Մկրտիչն
արդեն գիտեր, որ Հիսուսը Մեսիան էր (տեսՄատթեոս 3.11, 13–14,
Հովհաննես 1.29–34):

Ձեր կարծիքով Հովահննեսն ինչո՞ւ ուղարկեց իր աշակերտներին
պարզելու իրենց համար, թե արդյոք Հիսուսը Մեսիան էր, երբ ինքն
արդեն գիտեր` ով էր Հիսուսը: ____________________

Կարդացեք Մատթեոս 11.4–5-ը` փնտրելով, թե ինչպես Հիսուսը
պատասխանեց նրա հարցին:

Պարզապես հաստատելու փոխարեն, որ Ինքն էր Մեսիան, Հիսուսն ի՞նչ
հրավիրեց անել Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտներին:

Ստեղծել ուսուցողական միջավայր

Ավետարանի ուսումնասիրության իդեալական մթնոլորտը ներառում է կարգ ու կանոն,
հարգանք և խաղաղության զգացում: Փորձեք հեռացնել շեղումները, որոնք կարող են
ընդհատել ձեր ուսումնասիրությունը և սուրբ գրությունների մասին խորհրդածումը:
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերն ուսուցանել է, «ոգեշնչումն
ավելի հեշտությամբ գալիս է խաղաղ միջավայրում» և որ «ակնածանքն առաջ է բերում
հայտնություն» (“Reverence Invites Revelation,” Ensign, Nov. 1991, 21–22):

Հիսուսը հեշտությամբ կարող էր ասել Հովհաննեսի աշակերտներին, որ
Ինքն էր Մեսիան: Փոխարենը Նա հրավիրեց աշակերտներին
խորհրդածել Իր գործերի վերաբերյալ, իսկ հետո վերադառնալ
Հովհաննեսի մոտ և վկայել այն բաների մասին, որոնք իրենք լսել էին և
տեսել, թե ինչ էր Հիսուսն անում:

Հիսուսի գործերի մասին խորհրդածումն ինչպե՞ս կարող էր օգնել
Հովհաննես Մկրտիչի աշակերտներին ավելի հզոր վկայություն ստանալ
Փրկիչի մասին, քան, եթե Նա ուղղակի ասեր նրանց, թե ով էր Ինքը:

Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ երբ մենք ձգտում ենք
սովորել Հիսուս Քրիստոսի մասին, և երբ մենք վկայում ենք Նրա մասին,
Նրա վերաբերյալ մեր սեփական վկայությունն ուժեղանում է:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն մասին, թե դուք ինքներդ ինչպես եք սկսել

հասկանալ , որ Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է:

Մատթեոս 11.7–27 հատվածներում գրված է, որ երկու աշակերտների
հեռանալուց հետո Հիսուսն ասաց բազմությանը, որ Հովհաննես Մկրտիչը
ընտրված մարգարե էր, որպեսզի ճանապարհ նախապատրաստեր
Մեսիայի համար : Հիսուսը դատապարտեց նրանց, ովքեր մերժեցին
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Իրեն և Հովահննես Մկրտիչին` չնայած ականատես էին եղել Հիսուսի
աստվածայնության վերաբերյալ հստակ ապացույցների:

Կարդացեք Մատթեոս 11.28–30-ը` փնտրելով հրավերը և խոստումը, որ
Հիսուսն առաջարկում էր բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են Իրեն որպես
Մեսիա: Մատթեոս 11.28–30-ը սուրբ գրության սերտման հատված է: Դուք
կարող եք խրախուսել ուսանողներին առանձնակի ձևով նշել այս
հատվածը, որպեսզի նրանք կարողանան հեշտությամբ գտնել այն:

Ավարտեք ճշմարտություն պարունակող հետևյալ նախադասությունները,
հիմնվելով նրա վրա, ինչ սովորեցիք 28-30 հատվածներից: Եթե մենք
գանք դեպի Հիսուս Քրիստոս, Նա ____________________:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ե՞րբ եք զգացել, որ

Փրկիչը թեթևացրել է ձեր բեռները, երբ դուք եկել եք դեպի Նա:

Սուրբ գրությունների սերտում` Մատթեոս 11.28–30
3. Մտապահելու համար Մատթեոս 11.28–30-ը, ստեղծեք

գործողություններ, որոնք կկարողանան յուրաքանչյուր
հատվածում ներկայացնել խոսքեր կամ արտահայտություններ:
Ուսուցանեք այս գործողությունները մեկ ուրիշին (ինչպես օրինակ`
ընտանիքի անդամներին տնային ընտանեկան երեկոյի ժամանակ
կամ ընկերոջը): Կրկնեք գործողությունների կատարումը այդ
հատվածները կարդալիս, մինչև որ կարողանաք հատվածն անգիր
արտասանել: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք այդ հանձնարարությունն ավարտելու ամսաթիվը։

Մատթեոս 12․1-42
Հիսուս Քրիստոսը նախատում է Փարիսեցիներին կեղծ մեղադրանքների և
նշաններ որոնելու համար:
Մենք սովորում ենք Մատթեոս
12.1–21-ից, որ, երբ Հիսուսը
Հանգստյան օրը բժշկեց մի մարդու,
որոշ Փարիսեցիներ ջանացին լ
կործանել Նրան: Երբ նա բժշկեց մի
դիվահարի , Փարիսեցիները
փորձեցին վարկաբեկել Նրան
մարդկանց առջև՝ մեղադրելով
Նրան այդ գործերը դևի
զորությամբ կատարելու համար: Հիսուսը գիտեր նրանց մտքերը և պնդեց,
որ ընդհակառակը՝ դևերին դուրս քշելով Նա ցուցադրում էր, որ Ինքն էր
Մեսիան և հաստատում էր Աստծո թագավորությունը:

Կարդացեք Մատթեոս 12.30` փնտրելով թե ինչ էր Հիսուսն ուսուցանում
նրանց մասին, ովքեր չէին միանում Իրեն:

Համաձայն հատված 30-ի, եթե մենք կամենում ենք լինել Աստծո
թագավորության մասը, մենք պետք է լիովին նվիրված լինենք Հիսուս
Քրիստոսին:
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Խորհեք որոշ ուղիների մասին, որոնցով կարող եք ցուցադրել ձեր
լիակատար նվիրվածությունը Հիսուս Քրիստոսին:

Մատթեոս 12.31–42-ում գրված է, որ Հիսուսը կրկին հաստատեց, որ Իր
բարի գործերն ապացուցում էին, որ Ինքն Աստծուց էր և ոչ թե դևից: Նա
նաև նախազգուշացրեց Փարիսեցիներին, որ Աստված նրանց
պատասխանատվության կենթարկի իրենց մեղադրող խոսքերի համար:
Այդ ժամանակ մի քանի դպիրներ և Փարիսեցիներ նշան խնդրեցին, և
Հիսուսը նախատեց նրանց նշան փնտրելու և տեսնել չկարողանալու
համար, որ Ինքն ավելի մեծ էր, քան նախորդ մարգարեներից որևէ մեկը
կամ թագավորը Իսրայելում: Տերը դատապարտել է նաև նշան փնտրելը
մեր օրերում և ուսուցանել է, որ հավատքը չի գալիս նշաններից (տես
ՎևՈւ 63.7–11):

Ի՞նչ է նշանակում գործել «հայհոյանք Սուրբ Հոգիին դեմ» (Մատթեոս
12.31):

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրում է, թե ինչպես է ինչ-որ մեկը գործում
այս մեղքը. Նա պետք է ստանա Սուրբ Հոգին, երկինքները բացվեն նրա
համար, ճանաչի Աստծուն և ապա մեղանչի նրա դեմ: Երբ մեկը մեղք գործի
Սուրբ Հոգու դեմ` չկա ապաշխարություն նրա համար: Նա պետք է ասի, որ
արևը չի փայլում, երբ նա տեսնում է այն, նա պետք է մերժի Հիսուս
Քրիստոսին, երբ երկինքները բացվել են իր վրա և ժխտի փրկության

ծրագիրը, երբ նրա աչքերը բաց են դրա ճշմարտության վրա, և այդ ժամանակից նա
սկսում է թշնամի լինել» (in History of the Church, 6:314):

Երբեմն Վերջին Օրերի Սրբերը մտահոգվում են աստվածանարգության մեղքի կամ Սուրբ
Հոգին ուրանալու վերաբերյալ: Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալն ուսուցանել է. «Սուրբ
Հոգու դեմ գործած մեղքը կարիք ունի այնպիսի գիտության, որ ընդդիմացողների համար
այդպիսի մեղք գործելը ակնհայտորեն անհնար է» (Ներման հրաշքը [1969], 123):

Մատթեոս 12.39–40-ում նշան որոնելը դատապարտվում է Փրկիչի կողմից: Մարգարե
Ջոզեֆ Սմիթը խոսեց Փրկիչի այս ուսմունքի մասին. «Նա, ով նշան է որոնում, շնացող մարդ
է, և այդ սկզբունքը հավերժական է, անփոփոխ և հաստատուն, ինչպես երկնքի սյուները,
քանզի, երբ տեսնում եք, որ մարդը նշան է որոնում, դուք կարող եք սահմանել, որ նա
շնացող մարդ է» (in History of the Church, 3:385):

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հետագայում ուսուցանել է. «Երբ ես քարոզում էի Ֆիլադելֆիայում,
մի Քվեյքեր աղաղակեց` նշան փնտրելով: Ես նրան ասացի, որ լուռ մնար: Քարոզից հետո
նա կրկին նշան խնդրեց: Ես ասացի հավաքվածներին, որ նա շնացող է, որ չար և շնացող
ազգն է նշան փնտրում, և որ Տերն էր ասել դա մի հայտնության մեջ, որ որևէ մարդ, ով
նշան էր ուզում, շնացող մարդ էր: «Դա ճիշտ է», - գոչեց մեկը,- «քանի որ ես բռնել եմ նրան
հենց այդ գործում», որը մարդը հետագայում խոստովանեց, երբ նա մկրտվեց» (in History of
the Church, 5:268):

Մատթեոս 12. 43-50
Հիսուսն ուսուցանում է դատարկ տան առակը:
Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերներից մեկը ձեզանից խորհուրդ է հարցրել,
թե ինչպես խուսափել մեղքը կրկնելուց, որը նա փորձում է թողնել: Ի՞նչ
խորհուրդ կտայիք ձեր ընկերոջը գայթակղությանը դիմադրելու համար:
____________________
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Հիսուս Քրիստոսը տվեց մի առակ անմաքուր ոգու մասին, որը դուրս էր
քշվել մարդուց: Երբ դուք ուսումնասիրեք այդ առակը, փնտրեք մի
սկզբունք, որը կարող է օգնել ձեր ընկերոջը սովորել, թե ինչպես
հաղթահարել գայթակղությունը:

Կարդացեք Մատթեոս 12.43–44-ը` փնտրելով, թե ինչ էր արել անմաքուր
ոգին, մարդուց դուրս գցվելուց հետո:

Ի՞նչ արեց անմաքուր ոգին` հանգիստ չգտնելով որևէ տեղ:

Ի՞նչ խոսքերով են նկարագրված «տան» վիճակը կամ մարդուն, երբ
անմաքուր ոգին վերադարձավ:

Կարդացեք Մատթեոս 12.45-ը` փնտրելով թե ինչ արեց անմաքուր ոգին`
դատարկ գտնելով «տունը» կամ մարդուն:

Այս առակում մարդու փորձառությունն ինչպե՞ս կարող է ներկայացնել
մեկին, ով ապաշխարում է մեղքից և փորձում դիմադրել
գայթակղությանը:

Առակում դևին հեռացնելուց հետո, ինչ չի կարողանում անել մարդը, որը
թույլ է տալիս չար ոգուն վերադառնալ:

Երբ կարդաք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ միտքը, խորհեք
թե ինչպես Փրկիչի առակում մարդը կարող է նմանվել մեկին, ով
մաքառելով դիմադրում է գայթակղությանը:

«Դևը գիտի, թե որտեղ գայթակղել, որտեղ հասցնել իր զգայուն
հարվածները: Նա գտնում է խոցելի կետը: Եթե մարդ նախկինում խոցելի
տեղ է ունեցել, նա ավելի հեշտությամբ կրկին կգայթակղվի:

«Թողնելով մեղքը, մարդ պարզապես չի կարողակնկալել ավելի լավ

պայմանններ: Նա` ինքը պետք է ստեղծիդրանք: …Նա պետք է համոզված

լինի, որ ոչ միայն թողել է մեղքը, այլ որ փոխել է մեղքը շրջապատող
իրավիճակը: Նա պետք է խուսափի այն տեղերից և պայմաններից, որտեղ նա գործել է
մեղքը, քանի որ դրանք կարող են ամենամեծ պատրաստակամությամբ կրկին այն ծնել:
Նա պետք է լքի այն մարդկանց, ում հետ գործել է մեղքը: Նա կարող է ատելություն
չցուցաբերել դրա հետ կապված մարդկանց հանդեպ, բայց նա պետք է խուսափի նրանցից
և այն ամենից, ինչ կապված է մեղքի հետ: …Նա պետք է արմատախիլ անի այն ամենը,
ինչը կարթնացնի հին հիշողությունները:

«Միթե՞ սա նշանակում է, որ մարդը … որոշ ժամանակ կյանքը գտնում է դատարկ: Այն
բաները, որոնք զբաղեցնում էին նրան, գրավում նրա երևակայությունը, զբաղեցնում նրա
մտքերը, անցել են և ավելի լավ փոխարինողներ դեռ չեն լցրել դատարկությունը: Սա
սատանայի հնարավորությունն է: •

«Շատերը, ովքեր հրաժարվել են վատ սովորություններից պարզել են, որ փոխարինումը
պատասխանի մի մասն է հանդիսանում և հաղթել են վատ սովորությունները՝
փոխարինելով այն բարի կամ անվնաս մի բանով» (Ներման հրաշքը, 171–73, շեղագիրն
ավելացված է):

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել Փրկիչի առակից, այն է, որ
մենք կարող ենք ետ մղել չար ազդեցությունները` դրանք հեռացնելով
մեր կյանքից՝ փոխարինելով դրանք արդարակեցությամբ: Դուք կարող
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եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում` Մատթեոս
12.43–45-իկողքին:

Ուսումնասիրեք հետևյալ միտքը և նշեք ուղիներ, որոնցով մենք կարող
ենք դիմադրել չարի ազդեցություններին՝ լցնելով մեր կյանքը
արդարակեցությամբ.

«Բավական չէ ուղղակի փորձել դիմադրել չարին կամ դատարկել ձեր կյանքը մեղքից: Դուք
պետք է լցնեք ձեր կյանքը արդարակեցությամբ և ներգրավվեք այն
իրադարձություններում, որոնք բերում են հոգևոր ուժ: Ընկղմվեք սուրբ գրություններում:
Ամեն օր աղոթեք Տիրոջը, որ ձեր սեփական ուժից վեր ուժ տա ձեզ: Երբեմն ծոմ պահեք
հատուկ օրհնությունների համար:

«Լիակատար հնազանդությունը ձեր կյանք է բերում ավետարանի ողջ զորությունը`
ներառյալ ձեր թուլությունները հաղթահարելու համար ուժի աճ։ Այս հնազանդությունը
ներառում է գործողություններ, որոնք սկզբում դուք գուցե չեք համարում ապաշխարության
մի մաս, ինչպես օրինակ՝ ժողովներ հաճախելը, տասանորդ վճարելը, ծառայություն
մատուցելը և ուրիշներին ներելը» (Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական
վկայակոչում [2004], 135):

4. Խորհեք այն բաների շուրջ, որոնք դուք կարող եք անել՝ ձեր
կյանքը արդարակեցությամբ լցնելու համար: Թվեք դրանք

ձեր սուրբ գրքերի ուսումնասիրության օրագրում և բացատրեք`
ինչպես այս բաների կատարումը կարող են ձեր կյանք բերել ավելի
մեծ հոգևոր ուժև օգնել ձեզ` հաղթահարել չարի ազդեցությունները:

Մատթեոս 12 գլխի մնացած մասում գրված է, որ երբ Հիսուսն
ուսուցանում էր, ինչ- որ մեկն ասաց Նրան, որ Իր ընտանիքի մի քանի
անդամներ ուզում են խոսել Նրա հետ: Տերն այդ ժամանակ ուսուցանեց,
որ բոլոր նրանք, ովքեր կատարում են Հոր կամքը, Իր ընտանիքի մասն են
կազմում:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 11–12-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 3. ՕՐ 4

Մատթեոս 13․1-23
Նախաբան
Երբ Փրկիչը Գալիլեայում էր, մի մեծ բազմություն եկավ Նրա մոտ: Նա
ուսուցանեց ժողովրդին՝ օգտագործելով առակներ, սկսելով
սերմնացանի առակից

Մատթեոս 13․1-17
Փրկիչն ուսուցանում է սերմնացանի առակը:
Մտածեք մի պարտեզի կամ ծաղկամանում տնկած բույսի մասին: Որո՞նք
են բերրի հողի հատկությունները: Որո՞նք են անբերրի հողի որոշ
հատկությունները:

Մատթեոս 13.1–23-ում, մենք կարդում ենք, որ Փրկիչը համեմատեց
տարբեր տեսակի հողերը մարդկանց սրտերի հետ: Երբ դուք
ուսումնասիրեք այս հատվածներն այսօր, մտածեք, թե հողի ո՞ր տեսակն
է ամենից \նման ձեր սրտին:

Կարդացեք Մատթեոս 13.1–3 հատվածները` փնտրելով, թե ինչպես
Հիսուսն ուսուցանեց բազմությանը Գալիլեայում:

Ինչպե՞ս էր Հիսուսն ուսուցանում բազմությանը:

Ի՞նչ է առակը: (Տես Աստվածաշնչի բառարանը, «Առակներ»։)

Առակը «պարզ պատմություն է, որն օգտագործվում է հոգևոր
ճշմարտություն կամ սկզբունք ուսուցանելու համար։ Առակը հիմնված է
հասարակ մի առարկա կամ մի իրադարձություն ճշմարտության հետ
համեմատելու վրա» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Առակ», scriptures.lds.org)։

Համաձայն Մատթեոս 13.3-ի, ինչի՞ մասին էր Փրկիչի առակը:
____________________

Ցանել նշանակում է սերմ տարածել կամ տնկել: Կարդացեք Մատթեոս
13.4–9` փնտրելով հողի չորս տեսակները, որոնց վրա ընկան
սերմնացանի սերմերը:
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Հողի ի՞նչ տեսակի վրա ընկան սերմնացանի սերմերը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարեք պատկերներ, որոնք ներկայացնում են չորս տիպի

հողերը: Երբ սովորեք առակի մեկնաբանության մասին, ավելացրեք
պիտակներ ձեր նկարներին:

• Ճամփեզրը արահետ է դաշտի կողքին, և այն կարծրանում է, երբ
մարդիկ քայլում են դրա վրայով: Ճամփեզրի կարծրությունը չի
թողնում, որ սերմերն արմատ գցեն հողի մեջ:

• Քարքարոտ տեղերը ժայռոտ մակերեսներ են, որոնք ծածկված են հողի
բարակ շերտով: Չնայած սերմերը կարող են արձակել մակերեսային
արմատներ, մակերեսի տակ գտնվող ժայռը թույլ չի տալիս, որ
արմատները ներթափանցեն խորը:

• Փշերով հողը բերրի հող է, բայց փշերը խեղդում են բույսերին` զրկելով
նրանց լույսից, ջրից և անհրաժեշտ սննդանյութերից:

• Բարի երկիրը բերրի հող է՝ բավականաչափ խորությամբ առողջ
արմատների համար:

Մատթեոս 13.10–11-ն արձանագրում է, որ Փրկիչի աշակերտները
հարցրին Նրան, թե ինչու է Նա ուսուցանում առակներով: Նա բացատրեց,
որ առակները բացահայտում են երկնքի արքայության խորհուրդներն ու
ճշմարտությունները նրանց, ովքեր պատրաստ են ստանալու դրանք,
մինչդեռ թաքցնում են իմաստը նրանցից, ովքեր հոգեպես անպատրաստ
են (տես Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու կրթական
համակարգի ձեռնարկ, 2014], 45):

Կարդացեք Մատթեոս 13.14–15` փնտրելով, թե ինչն էր խանգարում
մարդկանց հասկանալ Փրկիչի ուսուցանած ճշմարտությունները:
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Ըստ Հիսուսի, ի՞նչն էր խանգարում մարդկանց տեսնել, լսել և հասկանալ
ճշմարտությունները, որոնք Նա էր ուսուցանում: ____________________

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է. «Դատապարտությունը, որը հանգչեց
բազմության վրա, ովքեր չէին ընդունում Նրա ասածները, այն պատճառով
էր, որ նրանք չէին կամենում տեսնել իրենց աչքերով և լսել իրենց
ականջներով, ոչ թե այն պատճառով, որ չէին կարող և արտոնված չէին
տեսնելու և լսելու, այլ որովհետև նրանց սրտերը լցված էին անօրինությամբ
և պղծություններով»: Նա նաև ուսուցանել է. « Պատճառը, թե ինչու

բազմությունը կամ աշխարհը, ինչպես կոչվեցին նրանք Փրկիչի կողմից, չէին ընդունում
բացատրություն Նրա առակների վերաբերյալ, հենց անհավատությունն էր» (Եկեղեցու
Նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 296, 298):

«Այս ժողովրդի սրտերը թանձրացան» արտահայտությունը
հատված 15-ում նշանակում է, որ մարդկանց սրտերը կարծրացել էին և
դարձել անզգա: Համաձայն 15-րդ հատվածի, ի՞նչ օրհնություններ մենք
կարող ենք կորցնել, եթե մենք կարծրացնենք մեր սրտերը:
____________________

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք կարծրացնում ենք
մեր սրտերը, ապա մենք չենք հասկանա Աստծո խոսքը կամ դարձի չենք
գա դեպի Փրկիչը և չենք բժշկվի: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այս սկզբունքը ճամփեզրի հողի
ձեր նկարի կողքին:

Մտածեք, թե ինչ է նշանակում դարձի գալ դեպի Փրկիչը և բժշկվել:

Երբ դուք դարձի եք գալիս, դուք դառնում եք փոխված և մաքրված Նրա
Քավության միջոցով, որպեսզի ձեր հավատալիքները, սիրտը և կյանքը
ներդաշնակության մեջ լինեն Երկնային Հոր կամքի հետ և դուք
ազատված լինեք մեղքի բեռից:

Մատթեոս 13.16–17-ում, Հիսուսն ասաց Իր աշակերտներին, որ նրանք
օրհնված էին, որովհետև նրանք ունեին աչքեր` տեսնելու համար և
ականջներ` լսելու համար:

Մատթեոս 13.18-23
Փրկիչը տալիս է սերմնացանի առակի մեկնաբանությունը

Կրկին նայեք ճամփեզրի հողի ձեր նկարին: Կարդացեք Մատթեոս
13.18–19` փնտրելով թե ինչի հետ էր Փրկիչը համեմատում սերմը,
ճամփեզրը և թռչունները, որոնք նշված են Մատթեոս 13.4-ում: Ապա
պիտակավորեք ձեր նկարը` համաձայն Փրկիչի մեկնաբանության:
Հատված 19-ում, «չէ իմանում» արտահայտությունը կարող է վերաբերել
կարծրացած սրտի արդյունքին, իսկ «չարը» կարող է ներկայացնել
սատանային և նրա ծառաներին:

Խորհեք, թե ինչպես Փրկիչի ուսմունքները ճամփեզրի վերաբերյալ
կարող է օգնել ձեզ խորապես հասկանալ սկզբունքը, որ եթե մենք
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կարծրացնենք մեր սրտերը, ապա չենք հասկանա Աստծո խոսքը կամ
դարձի չենք գա դեպի Փրկիչը և չենք բժշկվի:

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում նայեք ձեր
նկարած քարքարոտ տեղին։ Կարդացեք Մատթեոս 13.20–21 և Ղուկաս
8.13-ը` փնտրելով քարքարոտ տեղերի վերաբերյալ Փրկիչի
մեկնաբանությունը: (Շուտով բառը 20-րդ հատվածում նշանակում է
անմիջապես կամ շատ չանցած։)

Այս հատվածներում Հիսուսն ուսուցանում է, որ բույսերը, որոնք աճում են
քարքարոտ տեղերում, ներկայացնում են նրանց, ովքեր ունեն
վկայություն, որը խորապես արմատավորված չէ: Պիտակավորեք
քարքարոտ տեղերում բույսերի ձեր նկարը՝ Վկայություն, որը խորապես
արմատավորված չէ:

Համաձայն Մատթեոս 13.20-21-ի և Ղուկաս 8.13-ի, ի՞նչ է ներկայացնում
արևի տաքությունը: Մակերեսային արմատներով բույսերի ձեր նկարի
վերևում գրեք, թե իրենից ինչ է ներկայացնում արևի տաքությունը:

Գրեք հետևյալ սկզբունքը քարքարոտ տեղի ձեր նկարի կողքին: Եթե
մենք չձգտենք խորացնել մեր վկայությունները, մենք կզրկվենք ուժից,
որն անհրաժեշտ է՝ դիմանալու չարչարանքներին, հալածանքներին և
գայթակղություններին:

Նայեք փշոտ տեղի ձեր նկարին: Կարդացեք Մատթեոս 13.22-ը,
փնտրելով թե ինչ են ներկայացնում փշերը: Պիտակավորեք ձեր նկարը,
թե ինչ են ներկայացնում փշերը:

Որո՞նք են աշխարհիկ հոգսերի որոշ օրինակներ, որոնք կարող են
«խեղդել խոսքը»:

Աշխարհիկությունը, ագահությունը և նյութական շեղումները մի քանի
օրինակներ են այն հոգսերի, որոնք կարող են «խեղդել խոսքը» և մեզ
հեռացնել Աստծուց: Փշոտ տեղի ձեր նկարի կողքին գրեք հետևյալ
սկզբունքը. Աշխարհի հոգսերը կարող են խեղդել մեր հավատքը և
Աստծո խոսքի մեր վկայությունը:

Նայեք բարի հողի նկարին: Կարդացեք Մատթեոս 13.23 և Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը Մատթեոս 13.23, ծանոթություն բ:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է
մեզ հասկանալ, որ բույսերը բարի հողում դիմացան: Ուշադրություն
դարձրեք նաև, որ բույսերը բարի հողում ենթարկվում էին արևի նույն
ջերմությանը (որը ներկայացնում է չարչարանքները, հալածանքները և
գայթակղությունները)` ինչպես չորացած բույսերը քարոտ հողում:
Մտածեք, ինչպես դուք կամփոփեիք, թե ինչ է ներկայացնում բարի հողը և
պիտակավորեք ձեր նկարածը:
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Հիմնվելով Մատթեոս 13.15-ից ձեր
սովորածի վրա, ի՞նչ կարող էր
պտուղը ներկայացնել, որը նշված է
հատված 23-ում :

Բարի հողի մասին Փրկիչի
ուսուցանածից մենք սովորում ենք
այն սկզբունքը, որ երբ ստանում
ենք Աստծո խոսքը, հասկանում
ենք այն և դիմանում
չարչարանքներին,
հալածանքներին և գայթակղություններին, մենք դարձի ենք գալիս դեպի
Փրկիչը: Գրեք այս սկզբունքը բարի հողի ձեր նկարի կողքին:

Կարդացեք հետևյալ սցենարները. Մի գիծ քաշեք յուրաքանչյուր տիպի
հողից դեպի սցենարը, որը լավագույնն է լուսաբանում սկզբունքը, որն
ուսուցանվում է և ներկայացվում այդ հողի միջոցով սերմնացանի
առակում:

a. Ճամփեզր Մի երիտասարդ կին սիրում էր Եկեղեցի հաճախել ամեն կիրակի։ Սակայն,
երբ նա մեծացավ, նրա ընկերներից ոմանք սկսեցին ծաղրել նրան նրա
չափանիշների պատճառով: Նա սկսեց խախտել պատվիրաններից մի
քանիսը: Նա այլևս հարմարավետ չէր զգում եկեղեցում և կորցրել էր
հաճախելու ցանկությունը:

b. Քարքարոտ

տեղ

Մի երիտասարդ կին հաճախում է եկեղեցի և լուռ աղոթում է, որ
կարողանա ընկալունակ լինել Սուրբ Հոգու հուշումներին: Երբ նա
ստանում է հուշումներ, նա գործում է ըստ դրանց: Նա մոտ է զգում Տիրոջը
և երախտապարտ է այն ուղիների համար, որոնցով ոգեշնչվել է՝
գայթակղությունը հաղթահարելու համար:

c. Փշոտ տեղ Մի երիտասարդ տղա կանոնավորապես հաճախում է եկեղեցի, բայց նա
հազվադեպ է մասնակցում և չի բացում իր սիրտը Սուրբ Հոգու
ազդեցության առջև: Նա կարդում է տեղեկություններ կայքէջերում, որոնք
քննադատում են Եկեղեցու վարդապետությունները և կասկածում է, թե
դեռ հավատում է ավետարանի ճշմարտացիությանը:

d. Բարի հող Մի երիտասարդ տղամարդ ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է
պարապելով, որպեսզի կարողանա ընդունվել հեղինակավոր
համալսարան: Երբ նա չի պարապում, զբաղված է աշխատանքով: Նա
ինքն իրեն ասում է, որ սուրբ գրությունները կարդալու, աղոթելու կամ
եկեղեցի հաճախելու ժամանակ չունի:

Կարևոր է հիշել, որ սրտերը հողի նման կարող են փոխվել և բարելավվել:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ կարելի է անել, որպեսզի հողի յուրաքանչյուր տեսակ դարձվի
կամ պահվի՝ առողջարար, պտղատու բույսեր աճեցնելու համար:

b. Ինչպե՞ս կարող ենք նմանեցնել յուրաքանչյուր հողի բարեփոխումը
նրա հետ, ինչը մենք կարող ենք փոխել մեր սրտերում` Աստծո
խոսքի հանդեպ ավելի ընկալունակ լինելու համար:
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c. Աստծո խոսքը ստանալու և հասկանալու ձգտումը ինչպե՞ս է օգնել
ձեզ՝ դառնալ խորապես դարձի եկած դեպի Փրկիչը:

Խորհեք, թե որ տեսակի հողն է լավագույնս ներկայացնում մեր սրտերի
վիճակն այժմ:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի նպատակ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչ եք

պատրաստվում անել, որպեսզի ավելի լավ ընկալեք և հասկանաք
Աստծո խոսքը և դիմանաք չարչարանքներին, հալածանքներին և
գայթակղություններին:

4. Այսօրվա հանձնարարության տակ` սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 13.1–23-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 4, ՕՐ 1

Մատթեոս 13. 24-58
Նախաբան
Փրկիչն օգտագործել է առակներ՝ ուսուցանելու Երկնքի արքայության, Իր
Եկեղեցու վերականգման և աճի մասին վերջին օրերում, արդարների
հավաքման և ամբարիշտների կործանման մասին՝ Իր Երկրորդ
Գալստյան ժամանակ:

Մատթեոս 13.24–30, 36–43
Հիսուսն ուսուցանում է ցորենի և որոմների առակը:
Մտածեք հետևյալ հարցերի մասին և գրեք պատասխան
վերջինի համար.

• Արդյոք երբևէ հուսահատվե՞լ եք կամ սրտնեղել աշխարհում առկա
այդքան շատ չարիքի պատճառով:

• Ինչո՞ւ Տերն ուղղակի չի հեռացնում մեզ շրջապատող չարիքը:

• Ինչո՞ւ դուք պիտի ընտրեք արդար ապրելակերպը, երբ ձեր
շրջապատում որոշ մարդիկ կարծես չեն զգում իրենց անարդար
ընտրությունների բացասական հետևանքները: ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 13.24–30, 36–43, փնտրեք մի
ճշմարտություն, որը կարող է օգնել ձեզ գտնել հանգստություն, մինչ
ձգտում եք արդարակյաց ապրել ամբարիշտ աշխարհում: Մատթեոսի
ավետարանում այս պատմությունն ուսումնասիրելուց հետո կարդացեք
Վարդապետություն և Ուխտեր 86.1-7-ը, որտեղ Տերը տվեց լրացուցիչ
մեկնաբանություն ցորենի և որոմների առակին:

Մատթեոս 13.24–30-ում Փրկիչն ուսուցանել է մի առակ ցորենի և
որոմների մասին:

Որոմը թունավոր մոլախոտի
տեսակ է: Ցորենն ու որոմը շատ
նման են տեսքով, երբ ծլում են,
բայց դրանք կարելի է տարբերել,
երբ արդեն հասունացած են:

Կարդացեք Մատթեոս 13.24–30-ը և
Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանության
մասը Մատթեոս 13.30,
ծանոթություն բ` փնտրելով, թե ինչ
պատահեց ցորենի և որոմների
հետ:

Ի՞նչ պատահեց ցորենի և
որոմների հետ:
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Ըստ ձեզ, լավ սերմ ցանող սերմնացանն ինչո՞ւ հանձնարարեց իր
ծառաներին` թույլ տալ, որ ցորենը և որոմները «միասին աճեն մինչև
բերքահավաքը» (Մատթեոս 13.30): ____________________

Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանության, ո՞րը պիտի առաջինը
հավաքվեր` ցորենը, թե՞ որոմները:

Երբ Փրկիչը պատմեց ցորենի և որոմների առակը , Նրա աշակերտները
խնդրեցին Նրան բացատրել դրա իմաստը: ԿարդացեքՄատթեոս
13.36–43-ը` փնտրելով Փրկիչի բացատությունը առակի վերաբերյալ:
(Կարող եք հետևյալ հարցերի ձեր պատասխանը գրել սուրբ
գրություններում:)

• Ո՞վ էր ցանում կամ տնկում լավ սերմը:

• Ո՞վ էր ցանում կամ տնկում որոմները:

• Ի՞նչ են խորհրդանշում ցորենը և որոմները: (Երբ պատասխանեք այս
հարցին, հիշեք, որ ամբարիշտները նրանք են, ովքեր չեն ընտրում
ապաշխարության ճանապարհը [տես Վարդապետություն և Ուխտեր
29.17]:)

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ «աշխարհի վերջը»
արտահայտությունը հատված 39-ում վերաբերում է ամբարիշտների
կործանմանը Փրկիչի Երկրորդ Գալստյան ժամանակ: Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը նաև օգնում է մեզ հասկանալ, որ վերջին օրերում Տերը
կուղարկի հրեշտակներ և սուրհանդակներ՝ օգնելու բաժանել
արդարներին ամբարիշտներից (տես Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Մատթեոս 13.39–44 [in the Bible appendix]):

Մի ճշմարտություն, որն այս առակն ուսուցանում է այն է, որ Տերը
կհավաքի արդարներին վերջին օրերին, իսկ հետո կոչնչացնի
ամբարիշտներին Իր Գալուստի ժամանակ։

Խորհեք, թե այս ճշմարտությունը ինչպես կարող է հանգստություն բերել
ձեզ, երբ ապրում եք չար աշխարհում: Ինչպե՞ս կարող է սա օգնել ձեզ
հասկանալ, թե դուք ինչո՞ւ պիտի ընտրեք արդար ապրել, երբ ձեր
շրջապատում որոշ մարդիկ կարծես չեն զգում իրենց անարդար
ընտրությունների բացասական հետևանքները:

Մեր ազատ կամքի պատճառով մենք ենք որոշում մեր ընտրությամբ`
արդյո՞ք մենք կհավաքվենք արդարների հետ, թե կտառապենք
ամբարիշտների հետ: Հիշեք, քանի որ մենք բոլորս կատարում ենք
սխալներ, Փրկիչը հրավիրում է մեզ ապաշխարել, որպեսզի մենք
կարողանանք հավաքվել արդարների հետ:

Նմանեցնել սուրբ գրությունները ձեր կյանքին

Նմանեցնել սուրբ գրությունները ձեզ` նշանակում է համեմատել դրանք ձեր սեփական
կյանքի հետ: Դուք կարող եք հարցնել. «Ինչո՞վ եմ ես նման այն անձնավորություններին, ում
մասին սովորում եմ սուրբ գրություններում»: Երբ դուք նմանություն եք տեսնում ձեր և սուրբ
գրությունների մարդկանց փորձառությունների միջև, դուք ավելի լավ եք կարողանում
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հասկանալ վարդապետություններն ու սկզբունքները և հայտնություն եք ստանում, թե
ինչպես կարող եք կիրառել այդ ճշմարտությունները ձեր իսկ կյանքում:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․
Բեդնարի հետևյալ հայտարարությունը` փնտրելով, թե նա ինչ է ասել, որ
մենք պիտի անենք, որպեսզի հավաքվենք Տիրոջ կողմից:

«Տերը հավաքում է Իր ժողովրդին, երբ նրանք ընդունում են Նրան և պահում
Նրա պատվիրանները: …

“… Տերը հավաքում է Իր ժողովրդին երկրպագելու, կառուցելու Եկեղեցին,
պաշտպանության համար և ստանալու խորհուրդ և հրահանգ: …

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հայտարարել է, որ բոլոր դարերում հավաքման
աստվածային նպատակն է կառուցել տաճարներ, որպեսզի Տիրոջ

զավակները կարողանան ստանալ բարձրագույն արարողությունները և դրանցով ձեռք
բերեն հավերժական կյանք [տես Եկեղեցու Նախագահների Ուսմուքները. Ջոզեֆ Սմիթ
(2007), 416–17]” (“The Spirit and Purpose of Gathering” [Brigham Young University–Idaho
devotional, Oct. 31, 2006], byui.edu/devotionals):

Ըստ Երեց Բեդնարի, ի՞նչ պիտիանենք, որպեսզի հավաքվենք
Փրկչի կողմից։

Խորհեք այն օրհնությունների մասին, որոնք եկել են ձեր կյանք, երբ դուք
հավաքվել եք Տիրոջ կողմից:

Նայեք հետևյալ նկարներին.
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Մտածեք, թե այս նկարներն ինչպես են լուսաբանում, , թե ինչ պիտի
անենք` օգնելու Փրկիչին հավաքելու Երկնային Հոր զավակներին:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռասսել Մ.
Նելսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Հավաքման այս վարդապետությունը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցու կարևոր ուսմունքներից մեկն է: … Մենք ոչ միայն
ուսուցանում ենք այս վարդապետությունը, այլ մենք մասնակցում ենք դրան:
Մենք անում ենք այդ, երբ մենք օգնում ենք հավաքել Տիրոջ ընտրյալներին
վարագույրի երկու կողմերում էլ։ …

«… Մենք հավաքում ենք տոհմաբանական աղյուսակներ, ստեղծում
ընտանեկան խմբերի թերթիկներ և փոխարինաբար կատարում տաճարային աշխատանք՝
հավաքելու մարդկանց դեպի Տերը և դեպի իրենց ընտանիքները:

«Այստեղ` երկրի վրա, միսիոներական աշխատանքը վճռորոշ է Իսրայելի հավաքման
համար» («Սփռված Իսրայելի հավաքումը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2006, 80)։

Խորհեք այն օրհնությունների մասին, որոնք դուք ստացել եք Տիրոջն
օգնելիս՝ հավաքելու արդարներին միսիոներական աշխատանքի և
տաճարային աշխատանքի միջոցով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող է ձեր մասնակցությունն այս հավաքմանը օգնել ձեզ
արդար ապրել, չնայած ապրում եք գայթակղությամբ և մեղքով
լեցուն աշխարհում :

b. Դուք ի՞նչ կանեք, որպեսզի հավաքվեք ինքներդ, հավաքեք ձեր
ընտանիքին և ուրիշներին` դեպի Փրկիչը և Նրա Եկեղեցին:

Մատթեոս 13.31–35, 44–52
Հիսուսն օգտագործում է առակներ ուսուցանելու երկնքի արքայության մասին

Մի քանի տարբեր առակներում Փրկիչը համեմատում է երկնքի
արքայությունը (կամ Իր Եկեղեցին և ավետարանը) մանանեխի հատիկի,
թթխմորի (Թթխմորը կամ խմորիչը, օգտագործվում է խոհարարության
մեջ և ավելացվում է հացի խմորին՝ օգնելու, որ այն բարձրանա` նախքան
թխելը), թաքցված գանձի, մարգարիտի և ձկնորսական ցանցի հետ:

2. Կարդացեք հետևյալ սուրբ գրության հատվածներից
յուրաքանչյուրը` փնտրելով, թե ինչ է ուսուցանել Փրկիչը Իր

աշակերտներին այդ առակում: Սուրբ գրությունների
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ուսումնասիրության ձեր օրագրում, գրեք, թե ըստ ձեզ, ինչ
ճշմարտություններ էր ուսուցանում Փրկիչը:

a. Մատթեոս 13. 31–32

b. Մատթեոս 13․33

c. Մատթեոս 13.44

d. Մատթեոս 13. 45–46

e. Մատթեոս 13. 47-50

Ճշմարտություններից մեկը, որ Փրկիչն ուսուցանեց մանանեխի սերմի և
թթխմորի առակներում, այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգված
Եկեղեցին կաճի մի փոքրիկ սկզբնավորումից՝ լցնելով ողջ աշխարհը:
Դուք գուցե կամենաք գրել այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում՝ հատված 33-ի կողքին:

Նախագահ Ջողեֆ Սմիթն ուսուցանել է, թե ինչպես Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդները կարող են նմանեցվել թթխմորի: «Չնայած ասվում է և դա որոշ
չափով ճշմարիտ է, որ մենք ընդամենը մի բուռ ենք` համեմատած մեր
մերձավորների հետ աշխարհում, սակայն մենք կարող ենք համեմատվել
թթխմորի հետ, որի մասին խոսեց Փրկիչը, որն ի վերջո կխմորի ողջ
աշխարհը» (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 74):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսը նույնպես
ուսուցանում է այս առակի մասին: Մենք պետք է ապրենք աշխարհում, բայց
չլինենքաշխարհից: Մենք պետք է ապրենք աշխարհում, որովհետև ինչպես

Հիսուսն է սովորեցրել առակում, Իր արքայությունը «նման է թթխմորի», որի
դերը կայանում է իր ներգործությամբ ողջ զանգվածը բարձրացնելու մեջ
(տես Ղուկաս 13.21, Մատթեոս 13.33,, տես նաև 1 Կորնթացիս 5.6–8): Նրա

հետևորդները չեն կարողանա դա անել, եթե շփվեն միայն նրանց հետ, ովքեր կիսում են
իրենց համոզմունքները և սովորությունները («Սիրել ուրիշներին և ապրել
տարբերություններով հանդերձ» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 25):

Խորհեք, ի՞նչ կարող եք անել որպես Վերջին Օրերի Սուրբ` օգնելու, որ
Փրկիչի Եկեղեցին աճի:

Մեկ այլ սկզբունք, որ Փրկիչն ուսուցանեց դաշտում թաքցված գանձի և
թանկագին մարգարիտի վերաբերյալ այն է, որ քանի որ ավետարանի
օրհնությունները հավերժական արժեք ունեն, դրանց համար արժե անել
ամեն զոհաբերություն: Դուք գուցե կամենաք գրել այս ճշմարտությունը
ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում՝ Մատթեոս 13.44–46-ի կողքին:

3. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այս սկզբունքը, սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրերում

պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Սյունակներից մեկը վերնագրեք
«Ավետարանի օրհնություններ», մյուս սյունակը` «Զոհաբերություններ՝
օրհնություններ ձեռք բերելու համար»:
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«Ավետարանի օրհնություններ» սյունակում թվեք ավետարանի
օրհնություններից մի քանիսը (օրինակները կարող են ներառել`
գիտելիք սուրբ գրքերից, առաջնորդություն ապրող մարգարեներից,
փրկարար արարողություններ և հավերժական ամուսնություն):
Յուրաքանչյուր թվարկված օրհնության համար «Զոհաբերություններ՝
օրհնություններ ձեռք բերելու համար» սյունակում գրեք, թե ձեզանից
ի՞նչ զոհաբերություններկպահանջվի ՝ այդ օրհնությունը ձեռք բերելու
համար: Օրինակ, Գիտելիք սուրբ գրություններից, օրհնությունը
ստանալու համար մենք պետք է ամեն օր հետազոտենք սուրբ
գրությունները:

Մտածեք ձեր թվարկած օրհնությունների մասին և խորհեք, թե ինչո՞ւ այդ
օրհնությունների ձեռք բերումն արժե ցանկացած զոհաբերության, որ
կարող է պահանջվել:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ավետարանի ի՞նչ օրհնություն եք կամենում ձեռք բերել:

b. Ինչո՞ւ եք կամենում այդ օրհնությունը:

c. Ի՞նչ զոհաբերություն ստիպված կլինեք անել` այդ օրհնությունը
ստանալու համար:

Մատթեոս 13.53–58
Հիսուսն ուսուցանում է Նազարեթում և մերժվում է Իր իսկ ժողովրդի կողմից:
Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 13.53–58-ում, Նազարեթի ժողովուրդը
մերժեց Փրկիչին և Նրա ուսմունքները: Նրանց անհավատության
պատճառով Փրկիչը չկարողացավ շատ հրաշքներ գործել նրանց մեջ:

5. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում այսօրվա
հանձնարարության տակ գրեք
հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս
13.24–58 հատվածները և
ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և
գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 4. ՕՐ 2

Մատթեոս 14
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչի մահվան մասին իմանալուց հետո, Հիսուսը ձգտում
էր մենության, բայց նրան ուղեկցում էր մարդկանց բազմությունը: Նա
կարեկցանք ուներ նրանց հանդեպ, բժշկեց նրանց հիվանդներին և
հրաշքով կերակրեց նրանցից 5000-ին: Այդ գիշեր Հիսուսը քայլեց ծովի
վրայով քայլեց դեպի նավը, որի վրա գտնվում էին Նրա աշակերտները:

Մատթեոս 14․1-21
Հիսուսը ձգտում է մենության և ապա կերակրում ավելի քան 5000 մարդու

Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք շատ տխուր էիք: Ի՞նչ արեցիք
համբերելու և այդ տխրությունը հաղթահարելու համար:

Թվեք մի քանի ուղիներ, որոնցով մարդիկ փորձում են համբերել և
հաղթահարել տխրությունը: ____________________

Երբ ուսունասիրեք Մատթեոս 14.1-21-ը, փնտրեք ուղիներ, որոնք կարող
են օգնել ձեզ համբերել և հաղթահարել վիշտը:

Մատթեոս 14.1–11-ը գրում է, որ Հերովդես թագավորը անարդարացիորեն
բանտարկեց Հովհաննես Մկրտիչին իր նոր կնոջ՝ Հերովդիայի
հարկադրանքով, ով ցանկանում էր Հովհաննես Մկրտիչին ստիպել
դադարեցնել թագավոր Հերովդեսի հետ իր անօրինական ամուսնության
դատապարտումը (տես Մարկոս 6.17–19): Երբ Սալոմեն` նրա կնոջ
դուստրը, պարեց , Հերովդեսի առաջ, նա հասարակավ խոստացավ, որ
դուստրըկարող էր ունենալ «ինչ որ ուզեր» (Մատթեոս 14.7): Դուստրը
խորհրդակցեց իր մոր հետ և ուզեց Հովհաննես Մկրտիչի գլուխը, և
արդյունքում Հերովդեսը հրամայեց գլխատել Հովհաննեսին:

Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուս Քրիստոսի ընկերն էր ու ազգականը, և նա
ընտրված էր Աստծո կողմից լինելու մարգարե , ով պատրաստելու էր
ճանապարհը Մեսիայի համար:

Պատկերացրեք Հովհաննես Մկրտիչի մոտիկ ընկերն եք: Ինչպե՞ս
կարձագանքեիք` լսելով նրա անարդար մահվան մասին:

Կարդացեք Մատթեոս 14.12–13` փնտրելով, թե ինչ արեց Հիսուսը, երբ Նա
լսեց Հովհաննեսի մահվան մասին:

«Առանձին մի անապատ տեղ» արտահայտությունը հատված 13-ում
վերաբերում է մի ամայի տեղի [տես Մարկոս Զ.31, ծանոթագրություն ա]:

Ի՞նչ պատահեց, երբ Հիսուսը փորձեց մենակ մնալ:

Ի՞նչ կզգայիք, եթե տխուր լինեիք և ուզենայիք միայնակ մնալ, բայց
մյուսները փնտրում էին ձեր ուշադրությունը: ____________________

Կարդացեք Մատթեոս 14.14` փնտրելով, թե ինչպես Հիսուսը
պատասխանեց, երբ Նա տեսավ Իրեն հետևող բազմությանը:
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Այս պատմությունից մենք իմանում ենք, որ ցույց տալով կարեկցանք
ուրիշների հանդեպ, նույնիսկ, երբ մենք տխրություն ենք զգում, մենք
հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին:

1. Ամփոփեք ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ համար
Հիսուսի պատմությունը, ով կարեկցանք ցույց տվեց

Հովհաննես Մկրտիչի մահվան մասին լսելուց հետո: Այնուհետև այդ
անձնավորության հետ քննարկեք հետևյալ հարցերը. Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրանցեք, թե ում
հետ եք զրուցել և գրի առեք ձեր քննարկման համառոտ
պատմությունը։

a. Ինչպե՞ս կարող է ուրիշների հանդեպ կարեկցանքի ցուցաբերումն
օգնել մեզ, երբ մենք ինքներս ենք տառապում:

b. Ինչո՞ւ է դժվար կարեկցանք ցուցաբերել ուրիշների հանդեպ, երբ
մենք տառապանքի մեջ ենք:

c. Ե՞րբ եք դուք կամ որևէ մեկը, ում ճանաչում եք, զգացել մեծ
տխրություն և այնուամենայնիվ ցուցաբերել կարեկցանք մեկ
ուրիշի հանդեպ: Ինչպե՞ս է մեկ ուրիշին ծառայելն օգնել ձեզ:

Կարդացեք Մատթեոս 14.15–21` փնտրելով, թե ինչպես էր Հիսուսը
շարունակում կարեկցանք ցուցաբերել բազմության հանդեպ:

Մատթեոս14. 22-36
Հիսուսը փոթորիկի ժամանակ քայլում է ջրի վրայով

Մտածեք հետևյալ երկու սցենարների մասին.

Սցենար 1. Մի երիտասարդ կին անօգնական է զգում, երբ տեսնում է, թե
ինչպես է մայրը տառապում անբուժելի հիվանդությունից: Նա սկսում է
հարցնել Երկնային Հորը, թե արդյոք Նա տեղյա՞կ է իր ընտանիքի ցավին:
Նա հուսահատորեն ցանկանում է հավատալ Աստծուն, բայց նրա
կասկածները սկսում են ճնշել նրան:

Սցենար 2. Մի երիտասարդ վերջերս է միացել Եկեղեցուն: Նրա հին
ընկերներից շատերը բացահայտորեն քննադատաբար են վերաբերվել
Եկեղեցուն միանալու նրա որոշմանը: Նա սկսում է մտածել, թե արդյոք նա
պետք է շարունակի Եկեղեցու ակտիվ և հավատարիմ անդամ մնալ:

Որո՞նք են այն մի քանի այլ ուղիները, երբ մարդիկ ձգտում են հետևել
Հիսուս Քրիստոսին, բայց կարող են կասկած կամ վախ զգալ:
____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 14-ը, փնտրեք ճշմարտության խոսքեր,
որոնք կարող են օգնել ձեզ հաղթահարել վախերը, կասկածները և
հուսահատությունը:

Կարդացեք Մատթեոս 14.24–25` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ
աշակերտներն անցնում էին Գալիլեայի ծովով` հնազանդությամբ
ենթարկվելով Փրկիչի հրահանգներին:
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«Քամին ներհակ էր» արտահայտությունը հատված 24-ում նշանակում է,
որ քամին փչում էր իրենց նպատակակետին հակառակ ուղղությամբ:

Մատթեոս 14.23-ում, ուշադրություն դարձրեք, որ երեկո էր, երբ Հիսուսը
միայնակ էր սարի վրա և աշակերտներն անցնում էին Գալիլեայի ծովով:
Ծովը կտրել անցնելու տարածությունը մոտ 5 մղոն էր (8 կիլոմետր) և լավ
եղանակին նրանք կարող էին անցնել այն երկու կամ երեք ժամում:
Փրկիչը եկավ նրանց մոտ չորրորդ պահին, որը առավոտյան «[ժամը]
երեքի և վեցի միջև» մի ժամ էր (Մատթեոս 14.25, ծանոթագրություն ա):
Սա նշանակում է` աշակերտները ողջ գիշեր պայքարում էին քամու դեմ
ծովն անցնելիս :

Կարդացեք Մարկոս 6.47–48` փնտրելով լրացուցիչ մանրամասներ, որոնք
Մարկոսն է տալիս այս իրադարձության վերաբերյալ:

Եթե Հիսուսն իմանար, որ Իր աշակերտները մաքառում էին, ի՞նչ եք
կարծում, Նա կարո՞ղ էր ավելի շուտ նրանց օգնության հասնել: Ո՞րն էր
նպատակը, որ Փրկիչն աշակերտներին թույլ տվեց մաքառել` նախքան
նրանց ազատելը:

Ծովն անցնող աշակերտների այս պատմություններից մենք սովորում
ենք, որ, չնայած Աստված միշտ չէ, որ զերծ կպահի մեզ մաքառումներից,
Նա գիտի, թե մենք ինչ ենք կրում և Իր իսկ ժամանակին կգա մեզ
օգնության:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ օգուտ կարող ենք ստանալ որոշ ժամանակ մաքառելիս, քան
կստանայինք, եթե Տերն անմիջապես ազատեր մեզ մեր
փորձություններից:

b. Իմացությունը, որ Տերը տեղյակ է մեր մաքառումներին, ինչպե՞ս
կարող է զորացնել մեր հավատքը Նրա հանդեպ, նույնիսկ, եթե Նա
անմիջապես չազատի մեզ դրանցից:

Պատկերացրեք, որ դուք գիշերը նավի վրա էիք և մաքառում էիք հզոր
քամու և ալիքների դեմ ժամեր շարունակ, իսկ հետո տեսաք ջրի վրայով
ինչ- որ մեկին քայլելիս: Ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք այս իրավիճակում:

Կարդացեք Մատթեոս 14.26–27` փնտրելով, թե ինչպես աշակերտներն
արձագանքեցին, երբ տեսան Հիսուսին: Գուցե կամենաք նշել այն, ինչ
Հիսուսն ասաց նրանց:

Կարդացեք Մատթեոս 14.28–30` փնտրելով թե ինչ ցանկացավ Պետրոսն
անել, երբ լսեց Տիրոջ ձայնը:

Ինչպե՞ս Պետրոսը սկզբում հավատք ցույց տվեց :

Ի՞նչ տեսավ Պետրոսը, որը նրան ստիպեց վախենալ, կասկածել և սկսեց
սուզվել:

Մտածեք, թե ինչ կարող են քամին և ալիքները այս պատմության մեջ
ներկայացնել ձեր կյանքում, որոնք կարող են ստիպել ձեզ վախենալ կամ
կասկածել:
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Պետրոսի փորձառությունից մենք սովորեցինք, որ եթե պահպանենք մեր
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս, մեր վախերն ու կասկածները չեն
հաղթահարի մեզ::

Կարդացեք Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերի հետևյալ խոսքերը և ընդգծեք,
թենա ինչ է ասել Տիրոջ հանդեպ մեր հավատքը պահպանելու ձախողման
վտանգի մասին. «Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե որպես անհատներ,
որպես ընտանիքներ, համայնքներ և ազգեր, մենք կարողանանք Պետրոսի
նման սևեռել մեր հայացքները Հիսուսի վրա, մենք նույնպես կկարողանանք
հաղթանակած քայլել «անհավատության մեծացող ալիքների» վրա և մնալ

«անվախ` կասկածի բարձրացող ալիքների մեջ»: Բայց, եթե մենք հեռացնում ենք մեր
հայացքը նրանից, ում մենք պետք է հավատանք, քանի որ դա շատ հեշտ է անել, և
աշխարհը մեծապես գայթակղվում է անելու դա, եթե մենք նայում ենք մեր շուրջը գտնվող
սարսափելի և կործանարար տարրերի զորությանը և ցասմանը` նրան նայելու փոխարեն,
ով կարող է օգնել և փրկել մեզ, ապա մենք անխուսափելիորեն կընկղմվենք
տարաձայնությունների, վշտի և հուսահատության ծովում (“The Beacon in the Harbor of
Peace,” Ensign, Nov. 1992, 19):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի քանի ուղիներ, որոնցով մենք կարող ենք «սևեռել

մեր աչքերը» Հիսուս Քրիստոսի վրա, ինչպես Պետրոսն արեց սկզբում:
Բացի այդ, գրեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք տեսել եք, թե ինչպես
ինչ-որ մեկի հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հնարավորություն
տվեց նրան՝ խուսափել վախից կամ կասկածից հաղթվելուց :

Խորհեք, թե ինչ փոփոխություններ կարող եք կատարել ձեր կյանքում`
պահպանելու ձեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և նպատակ դնել
կատարելու այդ փոփոխությունները:

Պետրոսի նման, մենք երբեմն կարող ենք ձախողվել մեր հավատքում առ
Հիսուս Քրիստոս և անձնատուր լինել վախին, կասկածին և
հուսահատությանը:

Կարդացեք Մատթեոս 14.30–32` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ
Պետրոսը քայլում էր դեպի Փրկիչը:

Համաձայն հատված 30-ի, ի՞նչ
արեց Պետրոսը, երբ գիտակցեց, որ
սուզվում էր: (Գուցե կամենաք նշել
այն, ինչ ասաց Պետրոսը:)

Պետրոսի նման, եթե մենք որոնում
ենք Աստծո օգնությունը, երբ
հավատքը թուլանում է, Նա կարող
է մեզ բարձրացնել մեր վախերից և
կասկածներից:

4. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք

հետևյալ հարցերին. Ինչպե՞ս է Աստված բարձրացնում մեզ մեր
վախերից և կասկածներից:
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Կարդացեք Մատթեոս 14.33` փնտրելով թե ինչպես աշակերտները
արձագանքեցին Հիսուսին և Պետրոսին նավ մտնելուց հետո:

Մատթեոս 14.34–36-ից մենք իմանում ենք, որ այս իրադարձությունից
հետո Հիսուսն ու Իր աշակերտները շարունակեցին իրենց
ճանապարհորդությունը և ժամանեցին Գալիլեայի հեռավոր ափերը: Երբ
մարդիկ իմացան, որ Հիսուսն այնտեղ էր, Նրա մոտ բերեցին մարդկանց,
ովքեր հիվանդ էին: Նրանց հավատքն այնքան մեծ էր, որ բոլոր
եկածները բժշկվեցին` դիպչելով Նրա հանդերձի ծայրին: Համեմատեք սա
այն բանի հետ, թե ինչ պատահեց Մատթեոս 13.57–58-ում նկարագրված
մարդկանց հետ:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 14 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 4. ՕՐ 3

Մատթեոս 15
Նախաբան
Երբ Հիսուսը Գալիլեայում էր, Նա բացատրեց դպիրներին և
Փարիսեցիներին, թե իր աշակերտներն ինչո՞ւ չէին հետևում իրենց
մաքրագործելու ավանդույթին՝ լվանալով իրենց ձեռքերը նախքան
ուտելը: Այնուհետև Նա ճանապարհորդեց Միջերկրականի ափով, որտեղ
Նա բժշկեց մի հեթանոս կնոջ դստերը: Ապա Հիսուսը վերադարձավ
Գալիլեա, որտեղ Նա բժշկեց շատերին և հրաշքով կերակրեց ավելի քան
4000 մարդու:

Մատթեոս 15․1-20
Փարիսեցիները հարցնում են, թե ինչո՞ւ Հիսուսի աշակերտները չեն լվանում
իրենց ձեռքերը նախքան ուտելը

Կարդացեք հետևյալ իրավիճակները` փնտրելով, թե ինչ ընդհանուր բան
ունեն դրանք:

• Մի երիտասարդ կնոջ ընկերուհիները խրախուսում են մի անպատշաճ
զգեստ կրել դպրոցական պարերի ժամանակ: Երիտասարդ կինը
գիտի, որ զգեստը չի համապատասխանում Տիրոջ համեստության
չափանիշներին, չնայած նրա միջավայրում այդպիսի զգեստ կրելը
սովորաբար ընդունված է:

• Մի երիտասարդ տղամարդ Վերջին Օրերի Սրբերի ընտանիքից է, որը
սիրում է սպորտային իրադարձություններ: Երբ հանրաճանաչ
սպորտային իրադարձություններ են ցուցադրվում
հեռուստատեսությամբ, ընտանիքը պարբերաբար մի կողմ է դնում
ընտանեկան աղոթքը, սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը,
ընտանեկան երեկոն և կիրակնօրյա Եկեղեցու ժողովները, որպեսզի
դիտեն սպորտային իրադարձությունները:

• Մի երիտասարդ զույգ պատրաստվում է ամուսնանալ: Նրանք
բնակվում են մի վայրում, որտեղ լայնորեն ընդունված են
նախաամուսնական սեռական հարաբերությունները: Որոշ մարդիկ
ասել են այս զույգին, որ նրանք հնաոճ են և տարօրինակ է, որ
սեռական մտերմության մեջ մտնելու համար սպասեն մինչև
ամուսնությունը::

Դուք երևի նկատել եք, որ յուրաքանչյուր իրավիճակ ներկայացնում է մի
հակասություն Աստծո պատվիրաններին հնազանդվելու և
ավանդույթների կամ սովորությունների համաձայն գործելու միջև:
Ավանդույթներն ու սովորույթները ներառում են մշակույթի, համայնքի,
ընտանիքի կամ ընկերական խմբի հավատալիքներն ու գործառույթները:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մեկ կամ երկու ավանդույթ կամ սովորույթ, որոնք

կարող են խանգարել ձեզ` հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին :
Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 15-ը, փնտրեք ճշմարտություններ,
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որոնք կարող են օգնել ձեզ, երբ դուք պետք է ընտրեք Աստծո
պատվիրաններին հնազանդվելու և ավանդույթների ու սովորույթների
մասնակցելու միջև:

Կարդացեք Մատթեոս 15.1–2-ը` փնտրելով ավանդույթը, որի մասին
Փարիսեցիները հարցրին Հիսուսին: Ո՞ր ավանդույթին չէին հետևում
Հիսուսի աշակերտները: ____________________

Փարիսեցիների և դպիրների
կողմից նշված ձեռքերի լվացումը
վերաբերում է ծիսական լվացմանը՝
ծիսական մաքրության համար և չի
վերաբերում սանիտարական
լվացմանը:

Կարդացեք Մատթեոս 15.3-ը,
փնտրելով Հիսուսի պատասխանը
նրանց հարցին: Գուցե դուք
կամենաք նշել ձեր սուրբ
գրություններում այն, ինչն ըստ
Փրկիչի, դպիրներն ու Փարիսեցիներն էին անում՝ մասնակցելով իրենց
ավանդույթներին:

Ինչպես գրված է Մատթեոս 15.4–6-ում, Հիսուսը բացահայտեց մի օրինակ,
թե ինչպես դպիրներն ու Փարիսեցիները խախտում էին Աստծո
պատվիրանը՝ մասնակցելով իրենց ավանդույթներին: Նրանք խուսափում
էին կատարել իրենց ծերացող ծնողներին հոգ տանելու
պարտականությունը՝ հայտարարելով, որ իրենց փողը պահվում էր
որպես ընծա Աստծուն կամ Կորբան (պատարագ) (տես Մարկոս 7.10–12,
Bible Dictionary, “Corban”): Այդպես վարվելով, նրանք խախտում էին հորն
ու մորը պատվելու պատվիրանը:

Կարդացեք Մատթեոս 15.7–9-ը` փնտրելով, թե Փարիսեցիներն ու
դպիրները ի՞նչ էին համոզել ժողովրդին անել` օգտագործելով իրենց
ավանդույթները որպես արդարացում՝ Աստծո պատվիրաններին
չհնազանդվելու համար:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքները. Եթե մենք
կամենում ենք մոտենալ Աստծուն, պետք է Նրա պատվիրանները վեր
դասենք ամեն տեսակի ավանդույթներից և սովորույթներից, որ ունենք:

Վերընթերցեք իրավիճակները, որոնք այս դասի սկզբում էին:
Յուրաքանչյուր իրավիճակի համար խորհեք հետևյալ երկու
հարցերի շուրջ.

• Ի՞նչ կարող էին անել անձը կամ անձինք այս իրավիճակում Աստծո
պատվիրաններին հնազանդվելու համար:

• Այս վարմունքն ինչպե՞ս կարող է օգնել անձին կամ անձանց ավելի
մոտենալ Աստծուն:

2. Վերանայեք ավանդույթներն ու սովորույթները, որոնք դուք
գրեցիք այս դասի հանձնարարություն 1-ում: Սուրբ

ՄԱՍ  4 ,  ՕՐ  3

91



գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այն
ժամանակի մասին, երբ դուք ընտրեցիք ավելի շուտ հնազանդվել
Աստծո պատվիրաններին, քան մասնակից դառնալ ընդունված
ավանդույթի կամ սովորույթի: Այնուհետև պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ի՞նչ պետք է անեք, որպեսզի Աստծո պատվիրանները վեր դասեք
այլ ավանդույթներից և սովորույթներից, որպեսզի կարողանաք
մոտենալ Նրան:

b. Ինչպե՞ս էսա օգնել ձեզ՝ ավելի մոտենալ Երկնային Հորը:

Վերհիշեք, որ դպիրներն ու Փարիսեցիները հավատում էին, որ առանց
ձեռքերի ծիսական լվացում կատարելու ուտելը կպղծեր մարդուն կամ
կդարձներ այդ անձնավորությանը հոգեպես անմաքուր: Կարդացեք
Մատթեոս 15.10-11` փնտրելով, թե ըստ Փրկիչի,ի՞նչն է իսկապես պղծում
մեզ: Նշեք այն, ինչ գտնեք:

Փրկիչն ասաց. «Այն ինչ դուրս է գալիս բերանից… այն է պղծում մարդուն»
(Մատթեոս 15.11): Փրկիչն Իր աշակերտներին ասաց, որ չմտահոգվեն
Փարիսեցիների պատճառով, ովքեր վիրավորվեցին Նրա խոսքերից
(տես Մատթեոս 15.12–16), ապա Նա շարունակեց բացատրել, թե ինչն է
իրականում պղծում մեզ:

Կարդացեք Մատթեոս 15.17-20-ը` փնտրելով, թե ըստ Փրկիչի, ինչն է
պղծում մեզ:

Սուրբ գրություններում սիրտը հաճախ ներկայացնում է մեր մտքերն ու
ցանկությունները: Ըստ Փրկիչի, ի՞նչն է իրականում պղծում է մեզ:
____________________

Ավարտեք հետևյալ սկզբունքը` հիմնվելով Տիրոջ ուսմունքների վրա
Մատթեոս 15.19–20_ում: Եթե մենք խրախուսում ենք չար մտքերն ու
ցանկությունները, ապա ____________________.

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մեկ կամ երկու ուղիների մասին, երբ մենք պղծվում

ենք կամ դառնում հոգեպես անմաքուր, եթե մենք ընտրում ենք
խրախուսել չար մտքերն ու ցանկությունները:

Մատթեոս 15.21–28
Փրկիչը բժշկում է հեթանոս կնոջ դստերը:
Հետևյալ տարածության մեջ թվեք ձեր արդար ցանկություններից մեկը
կամ ավելին. ____________________

Երբ շարունակեք ուսումնասիրել Մատթեոս 15-ը, փնտրեք սկզբունքներ,
որոնք կարող են օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչ պետք է անեք ստանալու
ձեր արդար ցանկությունները:

Եթե ձեր սուրբ գրություններում մատչելի է, բացեք Աստվածաշնչի # 11
քարտեզը, «Սուրբ Երկիրը Նոր Կտակարանի ժամանակներում»: Գտեք
քարտեզի վրա Տյուրոս և Սիդոն քաղաքները: Երբ Հիսուսը
ճանապարհորդում էր Գալիլեայից դեպի Տյուրոս և Սիդոն, Նա հանդիպեց
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մի Քանանացի կնոջ: Այդ շրջանի ուրիշ շատ մարդկանց նման, այդ կինը
հեթանոս էր, որը նշանակում էր, որ նա հրեա չէր: Այդ ժամանակ Փրկիչի
առաքելությունն էր ավետարանը հռչակել միայն հրեաներին, սակայն ոչ
դեռևս հեթանոսներին (տես Մատթեոս 10.5–6):

Կարդացեք Մատթեոս 15.21–27-ը` փնտրելով պատասխաններ հետևյալ
հարցերին․

• Ի՞նչ արդար ցանկություն ուներ Քանանացի կինը:

• Ի՞նչ արեց կինը և ասաց, որը ցույց տվեց նրա հավատքը առ Հիսուս
Քրիստոս:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկիչի կողմից համանմանեցումը
հեթանոսներին շների հետ, ստուգեց կնոջ հավատքը: Ինչպե՞ս կնոջ
պատասխանը այդ համանմանությանը շարունակեց ցույց տալ նրա
հավատքը առ Հիսուս Քրիստոս:

Կարդացեք Մատթեոս 15.28-ը` փնտրելով, թե ինչ արեց Փրկիչը այդ
կնոջ համար:

Ինչո՞ւ Նա արեց այդ: ____________________

Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ երբ հավատք ենք
գործադրում առ Հիսուս Քրիստոսը, մենք կարող ենք ստանալ
օրհնություններ` համաձայն մեր արդար ցանկությունների:

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Բացի Երկնային Հորը
հետևողականորեն խնդրելուց, որ օրհնի մեզ մեր արդար
ցանկությունների համաձայն, էլ ինչ կարող ենք անել առ Հիսուս Քրիստոս
հավատք գործադրելու համար:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ խոսքերը.

«Երբ մենք հավատք ունենք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք պետք է
ունենանք վստահություն Նրանում: Մենք պետք է բավականաչափ
վստահենք Նրան, որ մենք գոհ ենք ընդունելու Նրա կամքը` գիտենալով, որ
Նա գիտի, որն է լավագույնը մեզ համար: •

«… Հավատքը, անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ է այն, չի կարող
առաջացնել արդյունք՝ հակառակ Նրա կամքին, ում զորությունն է դա: Առ

Տեր Հիսուս Քրիստոսը հավատք գործադրելը միշտ ենթակա է երկնքի կարգին, Տիրոջ
բարությանը և կամքին ու իմաստությանն ու ժամանակին: «Այդ պատճառով մենք չենք
կարող ունենալ ճշմարիտ հավատք առ Տերը` առանց կատարյալ վստահություն ունենալու
Տիրոջ կամքի և Տիրոջ ժամանակի նկատմամբ ևս» (“Faith in the Lord Jesus Christ,” Ensign,
May 1994, 99–100):

Ինչպե՞ս կարող է Երեց Օուքսի բացատրությունը, թե ինչ է նշանակում
հավատք գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս` օգնել մեզ, երբ Տերն
անմիջապես չի օրհնում մեզ` համաձայն մեր արդար ցանկությունների:
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Խորհեք վարդապետությունների և սկզբունքների մասին

Մտորումը այն մասին, թե ինչու վարդապետություններն ու սկզբունքները կարևոր են ձեր
կյանքում, կարող է օգնել ձեզ զգալ դրանց ճշմարտությունն ու կարևորությունը: Դուք
կարող եք նաև խորհել, թե ինչպես Տերը կարող է կամենալ, որ դուք կիրառեք այն, ինչ
սովորում եք: Խորհելուն ժամանակ տրամադրելը թույլ է տալիս, որ Սուրբ Հոգին ուղղություն
տա ձեզ՝ ձեր ուսումնասիրության և ճշմարտության կիրառման ժամանակ:

4. Վերանայեք արդար ցանկությունները, որոնք գրի եք առել
ավելի վաղ: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր

օրագրերում բացատրեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի հավատք
գործադրեք առ Հիսուս Քրիստոս, երբ դուք ձգտում եք ձեռք բերել այդ
ցանկությունները: Գրեք նաև մի փորձառության մասին, երբ դուք
ստացաք ձեր արդար ցանկություններից մեկը (համաձայն Տիրոջ
կամքի և ժամանակի), երբ հավատք գործադրեցիք առ Հիսուս
Քրիստոս կամ գրեք որևէ մեկի փորձառության մասին, ում դուք
գիտեք: (Հիշեք, որ պետք է խուսափել գրելուց այն փորձառությունների
մասին, որոնք խիստ նվիրական են են կամ անձնական` ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում:)

Մատթեոս 15.29–39
Հիսուսը կերակրում է ավելի քան 4000 հետևորդների յոթ հացով և մի քանի
ձկով:
Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 15.29–39-ում, Հիսուսը վերադարձավ
Գալիլեա: Մինչ Նա այնտեղ էր, շատ մարդիկ հավաքվեցին Նրա շուրջը:
Սուրբ գրքերն արձանագրել են, որ այնտեղ «չորս հազար մարդ կար,
բացի կանանցից և երեխաներից» (Մատթեոս 15.38), ներառյալ այն
մարդիկ, ովքեր տառապում էին տարբեր ֆիզիկական
հիվանդություններից և հաշմանդամությունից: Փրկիչը բժշկեց նրանց և
մարդկանց հետ երեք օր անցկացնելուց հետո, Նա կատարեց ևս մեկ
հրաշք՝ կերակրելով նրանց բոլորին ընդամենը յոթ հացով և մի քանի
փոքր ձկներով:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 15-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  4 ,  ՕՐ  3
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Հորդանան գետի ակունքները Փիլիպպեայ

Կեսարիայի մոտ

ՄԱՍ 4. ՕՐ 4

Մատթեոս 16-17
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը նախատեց Փարիսեցիներին և Սադուկեցիներին,
ովքեր Նրանից նշան ուզեցին Իր աստվածայնության վերաբերյալ:
Պետրոսը վկայություն բերեց, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, և Նրան
խոստացվեց երկնային արքայության բանալիները: Հիսուս Քրիստոսը,
Մովսեսը և Եղիան շնորհեցին քահանյության բանալիները Պետրոսին,
Հակոբոսին և Հովհաննեսին Կերպարանափոխության սարի վրա: Սարից
ներքև իջնելուցհետո,, Հիսուսը մի տղայի միջից դուրս գցեց դևին :
Կափառնայումում Հիսուսը հրաշք գործեց, որի միջոցով փող տվեց
հարկերը վճարելու համար:

Մատթեոս 16
Փրկիչը նախատում է Փարիսեցիներին ու Սադուկեցիներին, և Նա խոստանում է
քահանայության բանալիները Պետրոսին:
Ի՞նչ կասեիք որևէ մեկին, որպեսզի օգնեիք նրան հասկանալ, թե ինչու եք
հավատում, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին
միակ ճշմարիտ եկեղեցին է երկրի վրա։ ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 16-ը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կարող են օգնել ձեզ հասկանալ և բացատրել ուրիշներին, թե ինչն է
բնորոշում Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն` որպես
երկրի վրա Տիրոջ Եկեղեցի (տես ՎևՈւ 1.30):

Մատթեոս 16.1–12-ում մենք կարդում ենք, որ Փրկիչը նախատեց
Փարիսեցներին և Սադուկեցիներին, երբ նրանք նշան ուզեցին Նրա
աստվածայնության վերաբերյալ: Այնուհետև Նա նախազգուշացրեց Իր
աշակերտներին` չհետևել այդ ամբարիշտ մարդկանց:

Հետո Փրկիչը Իր աշակերտների հետ գնաց «Փիլիպպեայ Կեսարիայի
կողմերը» (Մատթեոս 16.13, այս հատվածում կողմերը վերաբերում է
շրջանին կամ տարածքին): Փիլիպպեայ Կեսարիայի կից նկարում ի՞նչ եք
տեսնում գետի և ծառերի ետևում:

Կարդացեք Մատթեոս 16.13–19`
փնտրելով, թե Փրկիչն ինչպես
օգտագործեց վեմի խորհրդանիշը`
նկարագրելու Իր Եկեղեցու հիմքը:
(Մատթեոս 16.15-19-ը սուրբ
գրության սերտման հատված է:
Դուք կարող եք խրախուսել
ուսանողներին առանձնակի ձևով
նշել այս հատվածը, որպեսզի
նրանք կարողանան հեշտությամբ
գտնել այն:)
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Ուշադրություն դարձրեք, որ հատվածներ 16–17-ում Պետրոսը Երկնային
Հոր կողմից տրված հայտնության միջոցով էր, որ իմացավ` Հիսուս
Քրիստոսը Աստծո Որդին էր: Այն ժամանակ Հիսուսը նկատի ուներ
հայտնությունը, երբ Նա նկարագրեց Իր Եկեղեցու հիմքը:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է. Հիսուսն Իր ուսմունքներում ասում է
«Այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին, և դժոխքի դռները չեն հաղթիլ նրան»:
[Մատթեոս 16.18:] Ի՞նչ վեմ: Հայտնություն» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 195):

Նա նաև վկայել է. «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին
հիմնված է ուղիղ հայտնության վրա, որպես Աստծո ճշմարիտ Եկեղեցի, որ

երբևէ եղել է, համաձայն Սուրբ Գրությունների (Ամովս 3.7, և Գործք 1.2)” (Ուսմունքներ.
Ջոզեֆ Սմիթ 195):

Դիտարկեք հետևյալ տեղեկությունը. «Երբ Փրկիչն ուսուցանեց Պետրոսին
հայտնության վերաբերյալ, նա օգտագործեց մի բառախաղ Պետրոսի
անվան հետ, հայտարարելով Սիմոնին. «Դու ես Պետրոս» [Petros], եւ այդ
վէմի վերայ [petra] կշինեմ իմ եկեղեցին» (Մատթեոս 16.18): Հունարեն
պետրոս բառը նշանակում է առանձնացված փոքր վեմ կամ քար: Հունարեն
petra բառը կարող է նաև նշանակել «քար», բայց բացի դրանից այն կարող է
վերաբերել քարքարոտ հողի, հիմնաքարի կամ ժայռի մեծ զանգվածի:
[տես Մատթեոս 16.18, ծանոթություն ա]: Այս բառերից մենք հասկանում
ենք, որ ոչ թե Պետրոսի` որպես մարդու վրա պիտի կառուցվեր Եկեղեցին,
այլ հայտնության հիմնաքարի վրա (Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ
[Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 53):

Դուք գուցե կամենաք գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում
Մատթեոս հատված 16.18-ի կողքին: Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին
կառուցված է Աստծո հայտնության վրա:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցին կառուցված է կամ հիմնված Աստծուց ստացված
հայտնության վրա:

b. Ինչպե՞ս է սա ազդում այն ուղու վրա, որով մենք հետևում ենք
ժամանակակից մարգարեների խորհրդին, քանի որ նրանք
հայտնություն են ստանում այս օրերի համար:

Վերանայեք Մատթեոս 16.19-ը` փնտրելով, թե Փրկիչն ինչ խոստացավ
տալ Պետրոսին:

Փրկիչի խոսքերից «ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, և
այն որ կապես երկրի վրա, կապուած կլինի երկնքումը», մենք իմանում
ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը վստահում է Իր արքայության բանալիները
ընտրյալ մարգարեներին և առաքյալներին: Նրա արքայության
բանալիները քահանայության բանալիներ են, և Փրկչի արքայությունը,
որի մասին ակնարկվում է, Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին է:

ՄԱՍ  4 ,  ՕՐ  4
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսը բացատրել է, թե
ինչ են քահանայության բանալիները և ինչու են դրանք կարևոր.
«Քահանայության բանալիները Աստծո իշխանությունն է, որը Նա տվել է
քահանայություն [կրողներին]՝ ուղղորդելու, վերահսկելու և կառավարելու Իր
քահանայության օգտագործումը երկրի վրա [Ձեռնարկ 2. Եկեղեցու
կառավարում (2010), 2.1.1]: Եկեղեցում յուրաքանչյուր գործողություն կամ

արարողություն կատարվում է տվյալ պաշտոնի բանալիները կրողի ուղղակի կամ
անուղղակի լիազորության ներքո » («Քահանայության բանալիներն ու իշխանությունը»,
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 49):

Բանալիները, որոնք Փրկիչը խոստացավ Պետրոսին, ներառում էին կնքող
զորությունը, կապելու և արձակելու զորությունը երկրի վրա և երկնքում:
Այս զորությունը թույլ է տալիս, որ Եկեղեցու ղեկավարների իշխանության
ներքո կատարված արարողությունները վավեր լինեն երկնքում: Այն նաև
օգտագործվում է ընտանիքները կապելու միմյանց հավերժության
համար: Մատթեոս 16.19 օգնում է մեզ հասկանալ, թե ինչու է Հիսուս
Քրիստոսը տալիս քահանայության բանալիներ Իր մարգարեներին և
առաքյալներին: Քահանայության բանալիներն անհրաժեշտ են Տիրոջ
Եկեղեցին երկրի վրա կառավարելու համար: «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին է ողջ
երկրի երեսին, որը ստացել է և ներկայումս կրում է Տիրոջ կողմից
քահանայության իշխանությունը և բանալիները:

Մատթեոս 16.21–28- հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Հիսուսը
խոսեց Իր քավիչ զոհաբերության մասին և ուսուցանեց իր
աշակերտներին, որ նրանք ևս պետք է հոժարակամ զոհաբերեն,
որպեսզի հետևեն Իրեն: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը ավելի հստակ
հասկացողություն է տալիս, թե ինչ է նշանակում վերցնել սեփական խաչը.

«Եվ այժմ մարդու համար իր խաչը վերցնելն ամեն անաստվածությունը և
ամեն աշխարհիկ տենչ մերժելն է և իմ պատվիրանները պահելը:

«Մի խախտեք իմ պատվիրանները ձեր կյանքը փրկելու համար, քանի որ,
ով որ փրկի իր կյանքը այս աշխարհում, կկորցնի այն եկող աշխարհում»
(Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս 16.26–27 [in the Bible appendix]).

Սուրբ գրությունների սերտում.Մատթեոս 16.15-19
2. Խնդրեք ընտանիքի որևէ անդամի կամ ընկերոջ օգնելու ձեզ

դերախաղով ներկայացնել հետևյալ սցենարը.

Պատկերացրեք, թե խոսում եք որևէ ընկերոջ հետ, ով եկեղեցու անդամ
չէ: Ձեր ընկերը տալիս է ստորև տրված հարցերը: Օգտագործեք
ճշմարտությունները, որոնք դուք սովորել եք Մատթեոս 16.15-19-ից՝
պատասխանելու ձեր ընկերոջ հարցերին:

• Ես լսել եմ, որ ձեր եկեղեցին պնդում է, որ այն Հիսուս Քրիստոսի
միակ ճշմարիտ եկեղեցին է: Սա ա՞յն է, ինչին դուք հավատում եք:

• Իմ եկեղեցին նույնպես հավատում է Հիսուս Քրիստոսին, ուրեմն
ինչո՞ւ եք կարծում, որ ձեր եկեղեցին միակ ճշմարիտ եկեղեցին է:
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Ձեր դերերի կատարումն ավարտելուց հետո խնդրեք ձեր ընտանիքի
որևէ անդամի կամ ընկերոջ գրել սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում, որ դուք ավարտել եք այս
հանձնարարությունը: Եթե ընտանիքի որևէ անդամ կամ ընկեր ձեր
կողքին չեն, դուք կարող եք պարզապես սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանել վերոհիշյալ
հարցերին:

Մատթեոս 17
Հիսուս Քրիստոսը, Մովսեսը և Եղիան շնորհում են քահանայության բանալիներ
Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին:
Մտածեք, թե քահանայության իշխանությունը ինչպե՞ս կարելի է
համեմատել վարորդական իրավունքի, ավտոմեքենայի
բանալիների հետ:

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.
Վարորդական իրավունքի
առկայությունը մարդուն ի՞նչ է
լիազորում անել: Վարորդական
իրավունք ունենալուց բացի ինչո՞ւ է
կարևոր մեքենաների բանալիների
առկայությունը: Վարորդական
իրավունքի և մեքենա վարելու
համար բանալիների
առկայությունը ինչպես կարելի է
համեմատել քահանայության
իշխանության և բանալիների հետ, որոնք անհրաժեշտ են Աստծո գործը
ղեկավարելու համար:

Երբ Տերը խոստացավ Պետրոսին տալ «երկնքի արքայության
բանալիները» (Մատթեոս 16.19) կամ իշխանություն՝ ղեկավարելու Աստծո
աշխատանքը երկրի վրա, Պետրոսին և մյուս Առաքյալներին արդեն
տրվել էր քահանայության իշխանություն, բայց նրանց դեռ չէր տրվել
քահանայության բանալիներ արքայությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցին, ղեկավարելու համար: Երբ դուք ուսումնասիրեք
Մատթեոս 17-ը, փնտրեք թե ինչպես Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը
ստացան արքայության բանալիները:

Կարդացեք Մատթեոս 17.1–2-ը` փնտրելով թե Հիսուսն ու՞ր տարավ
Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին` ստանալու քահանայության
բանալիները:

Ի՞նչ պատահեց Փրկիչի հետ սարի վրա։ ____________________

Կերպարանափոխությունը տեղի է ունենում, երբ անձինք
ժամանակավորապես փոխվում են իրենց արտաքինով և բնությամբ,
այսինքն՝ բարձրացվում են հոգևոր ավելի բարձր մակարդակի, որպեսզի
կարողանան դիմանալ երկնային էակների ներկայությանը և փառքին»
(տես Սուրբ Գրքերի ուղեցույց,
«Կերպարանափոխություն»,scriptures.lds.org, տես նաև Bible Dictionary,
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«Կերպարանափոխության սար»): Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը
նույնպես կերպարանափոխվեցին այդ ժամանակ (տես ՎևՈւ 67.11–12):

Երբ կարդաք Մատթեոս 17.3-ը, ավելացրեք այս աղյուսակին երկու մյուս
անձանց անունները, ովքեր ներկա էին Կերպարանափոխության սարի
վրա: Նշեք, որ Եղիասը այստեղ վերաբերում է Եղիային՝ Հին Կտակարանի
մարգարեին (տես Մատթեոս 17.3, ծանոթություն բ): «Կան այս խոսքի
տարբեր կիրառություններ [Եղիաս] սուրբ գրություններում: (1) Սա Նոր
Կտակարանի (հունարեն) ձևն է Եղիայի (Եբրայերեն, ինչպես Ղուկասում
4.25–26, Հակոբոսում 5.17 և Մատթ. 17.1–4: Եղիասը այս դեպքերում կարող
է լինել միայն հնադարյան մարգարե Եղիան, որի ծառայությունն
արձանագրված է 1 և 2 Թագավորացում (Bible Dictionary, “Elias”, տես Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Եղիաս»,scriptures.lds.org):

Անձնավորությունները, ովքեր ներկա էին Կերպարանափոխության սարի վրա

Մատթեոս 17․1-2 Հիսուս

Քրիստոս

Ա.
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Անձնավորությունները, ովքեր ներկա էին Կերպարանափոխության սարի վրա

Մատթեոս 17․1-2 Պետրոս,
Հակոբոս և
Հովհաննես

Բ.
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Անձնավորությունները, ովքեր ներկա էին Կերպարանափոխության սարի վրա

Մատթեոս 17.3, Ջոզեֆ
Սմիթ Թարգմանություն,
Մարկոս 9.3 ( Մարկոս

9.4-ում, ծանոթություն ա)

Գ.

Մատթեոս 17․4-9 Դ.
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Կարդացեք մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ խոսքերը և նշեք պատճառը,
թե ինչու էին Մովսեսն ու Եղիան ներկա սարի վրա: «Փրկիչը, Մովսեսը և
Եղիասը [Եղիան], տվեցին [քահանայության] բանալիները Պետրոսին,
Հակոբոսին և Հովհաննեսին սարի վրա, երբ նրանք կերպարանափոխվեցին
նրա առջև» (Ուսմունքներ: Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 105):

Մովսեսը կրում էր Իսրայելի հավաքման բանալիները (տես ՎևՈւ 110.11),
և Եղիան կրում էր կնքման զորության բանալիները ՎևՈւ 110.13–16):

Աստվածաշնչի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը նշում է, որ Հովհաննես
Մկրտիչը, ում Հերովդեսը սպանեց, նույնպես հայտնվեց սարի վրա (տես
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մարկոս 9.3 [ Մարկոս 9.4,
ծանոթություն ա]): Աստվածաշնչի բառարանը նշում է, որ «ՋՍԹ-ի
ձևակերպումը Մարկոս 9.3-ում նկատի չունի, որ Եղիասը
Կերպարանափոխության ընթացքում Հովհաննես Մկրտիչն էր, այլ որ
բացի Եղիա մարգարեից Յովհաննես Մկրտիչն էլ էր ներկա» (Bible
Dictionary, “Elias”): Ավելացրեք Հովհաննես Մկրտիչին վերոհիշյալ
աղյուսակում:

Կարդացեք Մատթեոս 17.4–9` փնտրելով, թե ուրիշ ով էր ներկա
Կերպարանափոխության սարի վրա.

Ավելացրեք Հայր Աստված աղյուսակում:

Պետրոսի Հակոբոսի և Հովհաննեսի փորձառությունը
Կերպարանափոխության սարի վրա կարևոր իրադարձություն էր երկրի վրա
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու հաստատման համար: Երեց Բրյուս Ռ.
ՄակՔոնկին Տասներկու Առաքյալների Քվորումից նշել է. «Մինչև մարդիկ
ձեռք չբերեն ավելի բարձր հոգևոր հասկացողության կարգավիճակ, քան
նրանք այժմ են վայելում, նրանք կարող են միայն մասնակիորեն իմանալ,

թե ինչ տեղի ունեցավ Կերպարանափոխության սարի վրա» և այն, ինչ մենք գիտենք «Նոր
Կտակարանի պատմություններից և Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, հավելյալ լույսի
բացահայտումից է» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:399):

Դուք գուցե հիշեք, որ ավետարանի տնտեսությունը մի
ժամանակահատված է, որի ընթացքում Երկնային Հայրը բաշխում է
քահանայության իշխանություն, արարողություններ և գիտելիք Իր
փրկության ծրագրի մասին երկրի վրա գտնվող մարդկանց` իր
լիազորված ծառաների կողմից (see Bible Dictionary, “Dispensations,” կամ
Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Տնտեսություն», scriptures.lds.org): Աղյուսակում
նշված յուրաքանչյուր մարդ, ով ներկա էր Կերպարանափոխության սարի
վրա, հայտնվեցին նաև Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին մեր տնտեսությունում:

Մի գիծ քաշեք այն մարդկանց անուններից, ովքեր թվարկված են
աղյուսակում դեպի համապատասխան նկարը, որը ցույց է տալիս այն
ժամանակը, երբ նրանք հայտնվեցին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին:
Վերջացնելուց հետո ստուգեք ձեր պատասխանները` օգտագործելով
հետևյալ տեղեկությունը.
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A. Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը, հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին
նրա Առաջին Տեսիլքի ժամանակ (տես Ջոզեֆ Սմիթ-Պատմություն
1.16-17):

B. Հովհաննես Մկրտիչը Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերիին շնորհեց
Ահարոնյան Քահանայության բանալիները (տես ՎևՈւ 13):

C. Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը շնորհում են Մելքիսեդեկյան
Քահանայության բանալիները Ջոզեֆ Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերիին
(տես ՎևՈւ 27.12):

D. Եղիան շնորհեց կնքող զորության բանալիները Ջոզեֆ Սմիթին և
Օլիվեր Քաուդերիին Կիրթլենդի տաճարում: Մովսեսը նրանց շնորհեց
Իսրայելը հավաքելու բանալիները նույն օրը (տես ՎևՈւ 110):

Այն իրադարձություններից, որոնք տեղի ունեցան
Կերպարանափոխության սարի վրա և Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
փորձառություններից Վերականգման սկզբնական շրջանում, մենք
սովորում ենք, որ յուրաքանչյուր տնտեսությունում Աստված շնորհում է
քահանայության բանալիներ Իր ընտրյալ ծառաներին, որպեսզի նրանք
կարողանան ղեկավարել Իր աշխատանքը երկրի վրա:

Ներկա մարգարեներն ու առաքյալները կրում են նույն քահանայության
բանալիները, որոնք ստացավ Ջոզեֆ Սմիթը: Այդ բանալիները
փոխանցվել են Ջոզեֆ Սմիթից Բրիգամ Յանգի և հետագա մարգարեների
միջոցով:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ եք կարծում, որ կարևոր է իմանալ, որ քահանայության
բանալիները շնորհելու նույն ձևը, որը տեղի ունեցավ Հիսուս
Քրիստոսի ժամանակ, կրկնվեց մեր օրերում Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթի հետ:

b. Ինչպե՞ս կարող եք բացատրել որևէ ընկերոջ, որ երկնային
սուրհանդակները (հրեշտակները) քահանայության բանալիներ
տվեցին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին մի ձևով, որը հաստատվել է
Աստծո կողմից:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի նպատակ` կապված այն բանի հետ, թե ինչ կանեիք

ավելի լավ հետևելու և հաստատելու նրանց, ովքեր կրում են երկնքի
արքայության բանալիները մեր օրերում:

Կերպարանափոխության սարի սրբազան փորձառության ավարտին,
Փրկիչը պատվիրեց նրանց. «Ոչ ոքի չասէք այդ տեսիլքը, մինչեւ որ մարդի
Որդին մեռելների միջից յարութիւն առնէ» (Մատթեոս 17.9):
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Մտածեք, թե այս պատվերը ինչո՞վ է նման Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Նախագահ Բոյդ Ք․ Փաքերի հետևյալ խորհրդին. «Ես նույնպես
սկսել եմ հավատալ, որ խոհեմ չի լինի անընդհատ խոսել անսովոր հոգևոր
փորձառությունների մասին: Դրանք պետք է պահպանվեն խնամքով և
կիսվեն միայն այն ժամանակ, երբ Հոգին Ինքը հուշի ձեզ օգտագործել
դրանք՝ ուրիշների օրհնության համար (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan.

1983, 53):

Ինչո՞ւ մենք պետք է զգույշ լինենք սրբազան փորձառություններով
կիսվելիս և անենք դա միայն այն ժամանակ, երբ Հոգու կողմից հուշում
ստանանք:

Մատթեոս 17.10–27-ից մենք իմանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը դուրս
գցեց դևին մի տղայի միջից և հրաշք գործեց, որի միջոցով տվեց հարկի
փողը Իր և Պետրոսի համար:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 16-17-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

Մատթեոս 18-20
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսն Իր աշակերտներին ուսուցանեց սկզբունքներ, որոնք
կօգնեին նրանց առաջնորդել Իր Եկեղեցին Իր Համբարձվելուց հետո: Նա
պատմեց նաև անգութ ծառայի առակը` ի պատասխան ներմանը
վերաբերող Պետրոսի հարցին, և Նա ուսուցանեց ամուսնության
սրբության մասին: Փրկիչը շեշտադրեց աշխարհիկ հարստություններից
վեր հավերժական կյանք ընտրելու կարևորությունը, և Նա պատմեց
այգու մշակների առակը:

Մատթեոս 18
Հիսուս Քրիստոսն Իր աշակերտներին ուսուցանում է սկզբունքներ, որոնք
կօգնեն նրանց առաջնորդել Եկեղեցին և Նա պատմում է անգութ
ծառայի առակը

Հետևյալ պատմությունը, որը պատմել է Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը,
պատմում է մի ընտանիքի մասին, որի երկու տարեկան երեխան մահացավ.
« Հայրը դագաղագործ էր և մի գեղեցիկ դագաղ սարքեց իր թանկագին
երեխայի համար: Թաղման օրը ամպամած էր` արտացոլելով այն
տխրությունը, որ նրանք զգում էին իրենց կորստի պատճառով: Երբ
ընտանիքը քայլում էր դեպի ժողովատուն Հոր հետ՝ տանելով փոքրիկ

դագաղը, քիչընկերներ էին հավաքվել: Սակայն ժողովատան դուռը փակ էր: Մշտազբաղ
եպիսկոպոսը մոռացել էր թաղման մասին: Նրան գտնելու փորձերն անօգուտ էին:
Չիմանալով թե ինչ անել, հայրը դագաղը դրեց իր թևի տակ և իր ընտանիքի հետ տարավ
այն տուն` քայլելով հորդառատ անձրևի տակ» («Թաքնված սեպեր» Ensign, May 2002, 19):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Եթե դուք լինեիք այդ ընտանիքի անդամը, ինչպիսի զգացում
կունենայիք, եթե եպիսկոպոսը թերանար գալ թաղմանը :

b. Ինչո՞ւ էր եպիսկոպոսին ներելը դժվար :

Մատթեոս 18.1–20 մենք կարդում ենք, որ Գալիլեայում Հիսուսն
ուսուցանեց Իր աշակերտներին խոնարհեցնել իրենց անձը և դառնալ
ինչպես փոքրիկ երեխաներ: Նա նաև բացատրեց, որ նրանք, ովքեր
«գայթակղեն» Իր փոքրիկ հետևորդներին կամ նրանց մոլորեցնեն,
կտառապեն (տես հատվածներ 6–7, ներառյալ Մատթեոս 18.6,
ծանոթություն ա):

Երեխաների խոնարհությունը կարելի է նմանեցնել Եկեղեցու
նորադարձների հետ : Ի՞նչ դասեր կարող ենք սովորել նորադարձներից:
Ինչպե՞ս կարող ենք և երեխաներին, և նորադարձներին
դաստիարակելով բերել դեպի Եկեղեցին:
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Հետո Փրկիչը խորհուրդ տվեց Իր աշակերտներին իրենց կյանքից
հեռացնել բոլոր այն բաները, որոնք կարող էին նրանց գայթակղել կամ
ստիպել նրանց սայթակել (տես հատված 9): Նա նաև ուսուցանեց
Առաքյալներին, որ եթե որևէ մեկը օրինազանցություն է անում կամ
մեղանչում նրանց դեմ, նրանք սկզբում պետք է լուծեն խնդիրը այդ
անձնավորության հետ առանձին: Եթե անձնավորությունը հրաժարվում է
ապաշխարել, այդ ժամանակ նա կարող է բերվել Եկեղեցու
իշխանավորների առջև: (Նշում. Փրկչի ուսմունքները, որոնք գտնվում են
Մատթեոս 18.1–14-ում կքննարկվեն ավելի մեծ խորությամբ Մարկոս 9-ի և
Ղուկաս 15-ի դասերում:)

Հետևելով այս հրահանգին, Պետրոսը Տիրոջը մի հարց տվեց ներման
մասին: Կարդացեք Մատթեոս 18.21-ը` փնտրելով Պետրոսի հարցը:

Որոշ կրոնական առաջնորդներ Պետրոսի օրերում ուսուցանում էին, որ
անձնավորությունը չպետք է ներում խնդրի որևէ այլ մարդուց ավելի քան
երեք անգամ: Հարցնելով Տիրոջը, թե արդյոք պետք է ների որևէ մեկին յոթ
անգամ, Պետրոսը գուցե մտածում էր, որ ինքը մեծահոգի էր (see Bruce R.
McConkie, The Mortal Messiah: (See Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah: From
Bethlehem to Calvary,4 vols. [1979–81], 3:91–85.) Կարդացեք Մատթեոս 18.22
հատվածը` փնտրելով Փրկչի պատասխանը Պետրոսին:

«Յոթանասուն անգամ յոթը» ասելու մի ձև է, որ մենք չպիտի սահման
դնենք, թե քանի անգամ ներենք մյուսներին: Փրկիչի պատասխանը
Պետրոսին ուսուցանում է ճշմարտությունը, որ Տերը պատվիրել է մեզ
ներել նրանց, ովքեր վիրավորում են կամ մեղանչում մեր դեմ:

Ներել ուրիշներին նշանակում է սիրով վերաբերվել այն
անձնավորությանը, ով վիրավորել է կամ ցավ պատճառել ձեզ և չունենալ
անբարյացկամ զգացումներ նրա նկատմամբ (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Ներել», scriptures.lds.org, ՎևՈւ 64.9–11): Ներելը չի նշանակում,
որ դուք շարունակում եք թույլ տալ ուրիշներին վնասել ձեզ, կամ որ
վիրավորողը չպիտի հաշվետու լինի իր գործողությունների համար
օրենքով կամ այլ ձևով:

Պետրոսի հարցին պատասխանելուց հետո Փրկիչն ուսուցանեց Իր
աշակերտներին մի առակ, որը կարող է օգնել մեզ հասկանալ, թե ինչու
մենք պիտի ներենք ուրիշներին:

Կարդացեք Մատթեոս 18.23-30-ը` փնտրելով, թե որքան փող էր պարտք
ծառան և նրածառայակիցը:

Որքա՞ն էր ծառան պարտք թագավորին: ____________________

Որքա՞ն էր ծառայակիցը պարտք ծառային: ____________________

Օգտագործեք հետևյալ տեղեկությունը, որը կօգնի ձեզ հաշվել, թե որքան
ժամանակ կարող է պահանջվել յուրաքանչյուր պարտապանից ետ
վճարել իր պարտքը.

Հիսուսի օրերում «հաշվել են, որ 10000 տաղանդը հավասար էր 100000000
դինարի [Հռոմեական արժույթով]: Մեկ դինարը սովորաբար մեկ օրվա
աշխատավարձ էր սովորական աշխատողի համար» (Jay A. Parry and
Donald W. Parry, Understanding the Parables of Jesus Christ [2006], 95). Հաշվեք, թե

ՄԱՍ  5 ,  ՕՐ  1

106



որքան ժամանակ կպահանջվեր այս ծառայից՝ մարելու այս պարտքը
բաժանելով 100000000 դինարը 365 օրվա վրա:

Եթե նրա ամբողջ աշխատավարձը տրվեր, քանի օր կպահանջվեր
ծառայից իր պարտքը ետ վճարելու համար: ____________________

Համեմատելու համար` 100 պենսը հավասար է 100 դինարի: (Հիշեք, որ
աշխատողների մեծ մասը վաստակում էր օրը մեկ դինար: ) Հաշվեք, թե
որքան ժամանակ կպահանջվեր ծառայակցից մարելու իր պարտքը:

Եթե նրա ամբողջ աշխատավարձը տրվեր , քանի՞ օր կպահանջվեր
ծառայակցից վճարելու իր պարտքը: ____________________

Կարդացեք Մատթեոս 18.31–35-ը` փնտրելով, թե ինչպես արձագանքեց
թագավորը, երբ նա պարզեց ծառայի արարքները իր ծառայակցի դեմ:

Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ թագավորն ասաց ծառային, որ նա ամբարիշտ էր,
քանի որ չէր ներում իր ծառայակցի պարտքը:

Հիմնվելով հատված 35-ում ձեր կարդացածի վրա, գրեք թե ո՞ւմ կարող են
ներկայացնել երեք մարդկանցից յուրաքանչյուրը.

Թագավոր= ____________________

Ծառա= ____________________

Ծառայակից= ____________________

Այս առակում սովորածն օգտագործելով, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը.
Եթե մենք ուզում ենք, որ Աստված ների մեզ, ապա ____________________:
Դուք կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում
Մատթեոս 18.24–35-իկողքին):

Ի՞նչ կարող է մարդ անել, երբ դժվարանում է ներել մեկ ուրիշին:

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստն ուսուցանել է.

«Մենք պետք է ճանաչենք և ընդունենք զայրացած զգացումները:
Խոնարհություն կպահանջվի դա անելու համար, բայց եթե մենք ծնկի գանք
և Երկնային Հորից խնդրենք ներման զգացում շնորհել մեզ , Նա կօգնի մեզ:
Տերը պահանջում է մեզանից «ներել բոլոր մարդկանց» [ՎևՈւ 64.10] մեր
բարօրության համար, որովհետև «ատելությունը կասեցնում է հոգևոր աճը»
[Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), 144]. Միայն այն ժամանակ, երբ

մենք ազատվենք ատելությունից և դառնությունից, Տերը կարող է մխիթարություն տալ մեր
սրտերին: ….

«…. Երբ ողբերգությունն է վրա հասնում, մենք չպետք է արձագանքենք` ձգտելով
անձնական վրեժի, այլ ավելի շուտ թող արդարությունը իր գործն անի, իսկ
հետոմոռանանք դրա մասին: Հեշտ չէ մոռանալ և դատարկել մեր սրտերը բորբոքիչ
զայրույթից: Փրկիչն առաջարկել է մեզ բոլորիս թանկարժեք խաղաղություն Իր Քավության
միջոցով, բայց դա կարող է գալ միայն այն ժամանակ, երբ մենք կամենում ենք դուրս հանել
զայրույթի, չարության կամ վրեժի բացասական զգացումները: Մեզ` բոլորիս համար, ովքեր
ներում են նրանց, «ովքեր մեղանչում են մեր դեմ» [Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Մատթեոս 6.13], նույնիսկ նրանց, ովքեր լուրջ հանցանքներ են գործել, Քավությունը բերում
է որոշ չափով խաղաղություն և հանգստություն» («Ներման ապաքինող զորությունը»,
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 69):
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
գրեք այն մասին, թե երբ է Տերն օգնել ձեզ ներել ինչ-որ

մեկին, ով մեղանչել է ձեր դեմ կամ վիրավորել ձեզ:

Հետևյալը Նախագահ Մոնսոնի պատմության եզրակացությունն է, որը
տրվել էր այս դասի սկզբում. «Եթե ընտանիքը ավելի քիչ
սկզբունքայնություն ունենար, նրանք կմեղադրեին եպիսկոպոսին և չար
զգացումներ կպահեին իրենց մեջ: Երբ եպիսկոպոսն իմացավ ողբերգության
մասին, նա այցելեց ընտանիքին և ներողություն խնդրեց: Դեռ ակնհայտ
ցավն իր դեմքին , բայց աչքերում արցունքներ, հայրն ընդունեց

ներողությունը, և երկուսը գրկախառնվեցին ըմբռնման ոգով»: («Թաքնված սեպեր» 19):

Խորհեք, թե ինչպե՞ս եք զարգացնում այս հատկանիշները ձեր կյանքում:
Աղոթեք ներելու ցանկության և ունակության համար, որ ցավն ու
զայրույթը մոռացվի, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսը կարողանա օգնել ձեզ
խաղաղություն և հանգստություն զգալ Իր Քավության միջոցով:

Մատթեոս 19․1-12
Փրկիչն ուսուցանում է ամուսնության սրբության մասին

Տիրոջ վարդապետությունը
ամուսնության և
ամուսնալուծության վերաբերյալ
տարբերվում է աշխարհի շատ
հավատալիքներից:

Որո՞նք են ամուսնության և
ամուսնալուծության վերաբերյալ
աշխարհի հավատալիքները:
____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 19.1–12-ը, փնտրեք Տիրոջ ուսմունքներն
ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ և հաշվի առեք այս
ուսմունքների կարևորությունը ձեզ համար:

Կարդացեք Մատթեոս 19.1–3-ը` փնտրելով այն հարցերը, որոնք ուղղեցին
Փարիսեցիները Հիսուսին:

«Իր կինն արձակէ ամեն որ եւ է պատճառի համար» (Մատթեոս 19.3-ում)
վերաբերում է մարդուն, ով բաժանվում է իր կնոջից ամեն մի պատճառի
համար, նույնիսկ, եթե այն չնչին է կամ եսասիրական:

Կարդացեք Մատթեոս 19.4-6 հատվածները` պարզելով, թե ինչ է
ուսուցանել Փրկիչը ամուսնության և ամուսնալուծության վերաբերյալ:

Այս հատվածներն ուսուցանում են, որ ամուսնությունը տղամարդու և
կնոջ միջև սուրբ փոխհարաբերություն է՝ նախագծված և հաստատված
Աստծո կողմից: Դուք կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում Մատթեոս 19.6-ի կողքին: Ժամանակակից
հայտնության մեջ Տերը հաստատում է, որ «ամուսնության նոր և
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հավիտենական ուխտը» (ամուսնությունը տաճարում) (տես ՎևՈւ 131․1-4)
անհրաժեշտ է վեհացում ստանալու համար։

Կարդացեք Մատթեոս 19.7-ը` փնտրելով մեկ ուրիշ հարց, որը
Փարիսեցիները տվեցին Հիսուսին:

Մատթեոս 19.8–9-ը արձանագրում է, որ Փրկիչն ասաց Փարիսեցիներին,
որ Մովսեսը թույլատրում էր ամուսնալուծությունը իր օրերում մարդկանց
քարասրտության պատճառով: «Արձակել» բառը այս հատվածներում
կարող է նաև նշանակել բաժանվել կամ հեռանալ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ
խոսքերն օգնում են պարզաբանել, թե ինչպես է այս ուսմունքը կապված մեր
օրերի հետ: «Վեհացման համար պահանջվող ամուսնության տեսակը՝
տևողությամբ հավերժական և աստվածանման որակով, չի մտածում
ամուսնալուծության մասին: Տիրոջ տաճարներում զույգերը ամուսնանում են
ողջ հավերժության համար: Բայց որոշ ամուսնություններ չեն առաջադիմում

դեպի այդ կատարելատիպը: «[Մեր] քարասրտութեան համար» [Մատթեոս 19.8] Տերը
ներկայումս չի հարկադրում սելեստիալ չափանիշի հետևանքները: Նա թույլ է տալիս
բաժանված անձանց կրկին ամուսնանալ առանց անբարոյականության բծի, որը
սահմանված է բարձրագույն օրենքում» («Ամուսնալուծություն», Ensign կամ Լիահոնա,
մայիս 2007, 70):

3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք որոշ ուղիների մասին, որ դուք պատրաստվում եք

Երեց Օուքսի կողմից նկարագրված «այնպիսի ամուսնությանը, որը
պահանջվում է վեհացման համար»: Ի՞նչ կարող եք անել` մտնելու
հավերժական ամուսնության մեջ ուժեղ պարտավորությամբ՝
հաղթահարելու տարբերություններն առանց ամուսնալուծության:

Մատթեոս 19.13–20:34
Հիսուսը սովորեցնում է հավերժական կյանքի մասին և Նա պատմում է այգու
մշակների առակը:
Մատթեոս 19.13–30 արձանագրում է, որ Հիսուսը քաջալերում էր Իր
հետևորդներին ավելի շուտ ձգտել հավերժական կյանքի, քան աշխարհիկ
հարստությունների: Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ կստանան
աշակերտները, որովհետև նրանք հրաժարվեցին իրենց աշխարհիկ
ունեցվածքներից՝ Փրկիչին հետևելու համար: (Նշում. Այս հատվածներում
քննարկվող իրադարձությունները կընդգրկվեն մանրամասնորեն
Մարկոս 10-ին վերաբերող դասում:)
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Մատթեոս 20.1–16-ում մենք
կարդում ենք, որ Փրկիչն
ուսուցանեց Իր աշակերտներին մի
առակ՝ օգնելու նրանց հասկանալ
Երկնային Հոր ցանկությունը Իր
բոլոր զավակներին հավերժական
կյանք տալու հնարավորություն
ստանալու մասին : Այս առակում
մի մարդ վարձում է մշակներ՝ օրվա
տարբեր ժամանակներում
աշխատելու իր այգում, ապա նա
վճարում է նրանց բոլորին նույն աշախատավարձը օրվա վերջում:

Մատթեոս 20.17–34-ը գրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը կանխագուշակել էր,
որ Իրեն կդավաճանեն և կդատապարտեն մահվան, երբ Նա
վերադառնար Երուսաղեմ: Նա ուսուցանեց Իր աշակերտներին, որ
պաշտոնի և իշխանության ձգտելու փոխարեն նրանք պիտի հետևեն Իր
օրինակին և ծառայեն ուրիշներին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 18-20-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 5. ՕՐ 2

Մատթեոս 21․1-16
Նախաբան
Իր կյանքի վերջին շաբաթվա սկզբում Հիսուսը կատարեց Իր հաղթական
մուտքը Երուսաղեմ: Երբ այնտեղ էր, Նա մաքրագործեց տաճարը
երկրորդ անգամ և բժշկեց կույրին ու կաղին, ովքեր եկան Նրա մոտ:

Մատթեոս 21․1-11
Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ

1. Մտածեք մի միջոցառում կազմակերպելու մասին, որը
տպավորիչ կլինի անել ձեր ընկերների կամ ընտանիքի

անդամների հետ: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրեք մի կարճ պարբերություն այն մասին, թե ինչ կարող եք
ասել կամ անել՝ համոզելու ձեր ընկերներին կամ ընտանիքի
անդամներին մասնակցելու այդ միջոցառմանը:

Շատ մարդիկ քիչ բան գիտեն Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի
մասին, և մենք պատասխանատվություն ունենք՝ օգնել ուրիշներին
սովորելու Նրա մասին: Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 21.1–11-ը,
խորհեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի օգնեք ուրիշներին, որ նրանք էլ
կամենան ավելի շատ բան իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Նայեք այս դասում գտնվող «Հիսուս Քրիստոսի վերջին շաբաթը,
Քավություն և Հարություն» վերնագրով էջին: Փրկիչի մահկանացու կյանքի
վերջին շաբաթվա այս համառոտ ակնարկը ամփոփում է այն
իրադարձությունները, որոնք հանգեցրին Նրա մահվանը և Հարությանը:
Դա կարող է պարզաբանել և խորացնել պատմությունների,
ուսմունքների, վարդապետությունների և սկզբունքների վերաբերյալ ձեր
հասկացողությունը, որոնք կապված են Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու
ծառայության վերջին շաբաթվա հետ:

Մատթեոս 21 գլխում գրվում է այն իրադարձությունների մասին, որոնք
տեղի ունեցան Փրկչի խաչելությունից հինգ օր առաջ` սկսած Նրա
հաղթական մուտքից Երուսաղեմ: Հիշեք, որ մարդկանց բազմությունը
հետևում էր Հիսուսին և Նրա Առաքյալներին, երբ նրանք Երիքովից
ճանապարհորդում էին Երուսաղեմ (տես Մատթեոս 20.17–18, 29):

Կարդացեք Մատթեոս 21.1–5` փնտրելով, թե ինչ հրահանգեց Հիսուսն Իր
երկու աշակերտներին անել:

Մարգարեությունը, որը հիշատակվում է Մատթեոս 21.4–5-ում, գտնվում է
Զաքարիա 9.9–10-ում: Դուք կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում Մատթեոս 21.4–5-ի կողքին: Այս
մարգարեությունը խոստացված Մեսիայի մասին է կամ «Մարգարեի,
Քահանայի, Թագավորի և Ազատարարի, որի գալուստին անհամբեր
սպասում էին հրեաները» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Մեսիա»,
scriptures.lds.org): Իմացեք, որ աստվածաշնչյան ժամանակներում
ավանակը «հրեական թագավորական իշխանության խորհրդանիշ էր»: …
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Ավանակի վրա նստելը … ցույց էր տալիս, որ Հիսուսը եկավ որպես
խաղաղասեր և «համեստ» Փրկիչ, ոչ թե որպես հաղթող` ռազմական ձիու
վրա նստած» (Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական
համակարգի ձեռնարկ, 2014], 64):

Կարդացեք Մատթեոս 21.6–8` փնտրելով թե ինչ արեց «շատ մեծ
բազմությունը» (հատված 8)` հարգանքով ընդունելու Հիսուսին որպես
Մեսիա, երբ Նա մտավ Երուսաղեմ:

Հովհաննեսի ավետարանը նշում է, որ բազմությունը օգտագործում էր
«արմաւի ծառերի ճղեր» (Հովհաննես 12.13): Արմավի ճյուղերը
թշնամիների վրա հաղթանակի և խաղաղության հրեական խորհրդանիշ
էր: Բազմության կողմից ճյուղերով ու հագուստներով գորգապատ ուղու
ստեղծումը օգտագործվում էր՝ պատվելու թագավորներին և
նվաճողներին: Սա անելով բազմությունն ընդունեց և ողջունեց Հիսուսին`
որպես իրենց Ազատարար և Թագավոր:

Նայեք «Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ» նկարին
(Ավետարանի նկարների գիրք [2009], համար 50, տես նաև LDS.org):
Պատկերացրեք, որ դուք բազմության միջի մարդկանցից մեկն եք:
Կարդացեք Մատթեոս 21.9-ը և պատկերացրեք, որ նրանց հետ միասին
աղաղակում եք:

Ուշադրություն դարձրեք, որ
ժողովուրդը կրկնում էր Ովսաննա
բառը, որը նշանակում է «փրկիր
այժմ» (Bible Dictionary, “Hosanna”):
Գրեք այս սահմանումը Մատթեոս
21.9 հատվածի լուսանցքի կողքին:

Նշումներ և նոթագրումներ կատարել սուրբ գրություններում
Որպեսզի ուսանողները հիշեն իրենց սովորածը, օգտակար կլինի, որ նրանք նշումներ և
նոթագրումներ կատարեն իրենց սուրբ գրություններում։ Նրանք կարող են անել այդ՝
ընդգծելով կամ երանգավորելով կարևոր բառերն ու արտահայտությունները։ Ուսանողները
կարող են նաև իրենց սուրբ գրությունների լուսանցքներում գրել սկզբունքներ,
մարգարեական մեկնաբանություններ և անձնական մտքեր ու տպավորություններ։

Բազմության աղաղակը մասնավորապես իրականացրեց մարգարեական
կանխագուշակումը, որը գտնվում է Սաղմոս 118.25–26-ում: Գրեք այս
խաչաձև հղումը Մատթեոս 21.9-ի լուսանցքի կողքին կամ նշեք այն
Մատթեոս 21.9, ծանոթություն բ: Արքայական և մարգարեական տիտղոսը
«Դավիթի Որդի» (Մատթեոս 21.9) պահվել էր Դավիթի գահի ժառանգի
համար: Այս ասելով ժողովուրդը հայտարարում էր, որ Հիսուսը Մեսիան է՝
ընտրված և ուղարկված Աստծո կողմից՝ ազատելու և առաջնորդելու Իր
ժողովրդին:
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Պատկերացրեք, որ դուք ապրել եք Երուսաղեմում այն ժամանակ: Ի՞նչ
մտքեր կամ զգացողություններ կունենայիք, երբ ականատես լինեիք
Փրկիչի հաղթական մուտքին:

Հազարավոր ուրիշ մարդիկ կային Երուսաղեմում այդ ժամանակ Զատիկը
տոնելու համար: Կարդացեք Մատթեոս 21.10–11` փնտրելով բազմության
վարքագծի ազդեցությունը ուրիշների վրա, ովքեր Երուսաղեմում էին:

Բազմության վարքագծի պատճառով ուրիշներն ի՞նչ հարց տվեցին:

Այս պատմությունը ցույց է տալիս հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք
հասարակավ ընդունում ենք և խոսում Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք
կարող ենք օգնել ուրիշներին` զարգացնել Նրա մասին ավելի շատ բան
իմանալու ցանկություն:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
թվեք եկեղեցու ժողովներից դուրս մի քանի վայրեր, որտեղ

դուք կարող եք հասարակավ ընդունել և խոսել Հիսուս Քրիստոսի
մասին: Ապա գրեք համապատասխան ուղիներ, որոնցով դուք կարող
եք հասարակավ ընդունել և խոսել Նրա մասին, որը կօգներ
ուրիշներին` կամենալ ավելի շատ բան իմանալ Նրա մասին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին էլ.

a. Հիսուս Քրիստոսին հասարակավ ընդունելու և նրա մասին խոսելու
ինչ-որ մեկի ջանքերը ե՞րբ են ձեր մեջ ցանկություն արթնացրել
իմանալ ավելի շատ բան Նրա մասին:

b. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը օգնել ինչ-որ մեկին իմանալ ավելի
շատ բան Հիսուս Քրիստոսի մասին, որովհետև դուք հասարակավ
ընդունել եք և խոսել Նրա մասին:

Փնտրեք հնարավորություններ և օգտագործեք դրանք`` պատշաճորեն
ընդունելու և խոսելու Հիսուս Քրիստոսի մասին:
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Մատթեոս 21. 22-16
Հիսուսը մաքրում է տաճարը և բժշկում կույրին ու կաղին

Խորհեք մտքերի և զգացումների
մասին, որոնք դուք ունեցել եք
տաճարում: Եթե դուք
հնարավորություն չեք ունեցել
լինել տաճարում, պատկերացրեք
այն մտքերն ու զգացումները, որ
կարող էիք ունենալ` գտնվելով
տաճարում:

Ի՞նչ է տեղի ունենում տաճարում,
որն օգնում է մեզ զգալ, որ այն
սրբազան մի վայր է:

Երուսաղեմ մտնելուց հետո
Փրկիչըգնաց տաճար:

Կարդացեք Մատթեոս 21.12–13-ը`
փնտրելով, թե մարդիկ ինչ էին
անում տաճարում, որոնք
վիրավորական էին Երկնային Հոր
և Հիսուս Քրիստոսի համար:

Զատիկը տոնելու նպատակով
Երուսաղեմ եկած այցելուները
պետք է կենդանիներ գնեին
տաճարում զոհաբերելու համար`
որպես իրենց երկրպագության
մաս: Դրամափոխները փոխում էին
Հռոմեական և այլ արժույթներ
տաճարային արժույթով, որպեսզի
կենդանիներ գնվեին, իսկ մյուս
վաճառականները վաճառում էին
անհրաժեշտ կենդանիները:
Չնայած այս գործարարությունը անհրաժեշտ էր և ծառայում էր բարի
նպատակի, դրանք տաճարում կատարելը անհարգալից էր և ոչ
ակնածալի: Բացի այդ, Մատթեոս 21.13-ը ենթադրում է, որ
դրամափոխները և վաճառականները ավելի շատ հետաքրքրված էին
ֆինանսական շահով, քան Աստծուն երկրպագելով և մյուսներին օգնելով
նույնը անել:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովհաննես 2.16-ում առաջին անգամ
տաճարը մաքրելիս, Հիսուսը կոչեց տաճարը «Իմ Հոր տունը»: Մատթեոս
21.13-ում, տաճարը երկրորդ անգամ մաքրելիս, Հիսուսը կոչեց տաճարը
«Իմ տունը»:

Մի ճշմարտություն տաճարի մասին, որը մենք կարող ենք սովորել
Փրկիչի խոսքերից և գործերից Մատթեոս 21.12–13-ում, այն է, որ Տիրոջ
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տունը սրբազան վայր է, և Նա կամենում է, որ մենք վերաբերվենք դրան
ակնածանքով:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող ենք ակնածանք ցույց տալ Տիրոջ Տան հանդեպ:

b. Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի արժանավոր լինենք տաճար
մտնելուն :

Կարդացեք Մատթեոս 21.14-ը` փնտրելով, թե ինչ արեց Փրկիչը
տաճարում երկրորդ անգամ տաճարը մաքրելուց հետո:

Օգտակար է իմանալ, որ «կաղերը» Մատթեոս 21.14-ում վերաբերում է այն
անձանց, ովքեր հաշմանդամ էին կամ քայլելու հետ կապված ինչ-որ
խնդիր ունեին:

Այն, ինչ Տերն արեց կույրերի և կաղերի համար, ովքեր եկան Նրա մոտ
տաճար, մեզ կարող է սովորեցնել հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ մենք
տաճար հաճախենք, Տերը կարող է բժշկել մեզ։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ճանապարհներով է Տերը կարողանում բժշկել մեզ,
երբ մենք հաճախում ենք տաճար: ____________________

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստը վկայել է
բժշկության մասին, որը մենք կարող ենք զգալ, երբ տաճար ենք գնում.
«Տերն ապահովել է շատ ուղիներ, որոնց միջոցով մենք կարող ենք ստանալ
[Նրա] ապաքինող ազդեցությունը: Ես երախտապարտ եմ, որ Տերը
վերականգնել է տաճարային աշխատանքը երկրի վրա: Դա փրկության
կարևոր աշխատանք է ինչպես ապրողների, այնպես էլ մահացածների

համար: Մեր տաճարներըսրբավայրեր են, որտեղ մենք կարող ենք գնալ՝ մի կողմ դնելու
աշխարհի մտահոգությունները: Մեր տաճարները խաղաղության և անդորրի վայրեր են:
Այդ սրբագործված սրբավայրերում Աստված «բժշկում է սրտով կոտրվածներին և կապում
նրանց վերքերը»: (Սաղմ. 147.3:)» (“Spiritual Healing,” Ensign, May 1992, 7):

Բժշկությունը, որ մենք զգում ենք, երբ երկրպագում ենք տաճարում,
կարող է լինել անմիջապես, ինչպես դա կույրի դեպքում էր և կաղի, որը
նկարագրված է Մատթեոս 21.14-ում կամ դա կարող է տեղի ունենալ
ժամանակի ընթացքում:

Խորհեք, թե երբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը, զգացել Տիրոջ ապաքինող
ազդեցությունը՝ երկրպագելով տաճարում:

Ինչպես նկարագրված է Մատթեոս 21.15–16-ում, քահանայապետերը և
դպիրները դժգոհ էին նրանից, ինչ Հիսուսն արեց տաճարում և
մարդկանցից, ովքեր այնտեղ աղաղակում էին Նրան «Ովսաննա»:
Հիսուսը նշեց, որ մարդկանց կողմից Իրեն հասարակավ ընդունմամբ
իրականացավ մարագարեությունը (տես Սաղմոս 8.2):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.
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Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 21.1–16 հատվածները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 5. ՕՐ 3

Մատթեոս 21.17-22.14
Նախաբան
Բեթանիայում մնալուց հետո Հիսուսը տաճար վերադարձավ: Իր
ճանապարհին Նա անիծեց մի թզենու: Հրեաների առաջնորդները եկան
Նրա մոտ և կասկածի տակ առան Նրա իշխանությունը: Հիսուսը
հանդիմանեց նրանց և ուսուցանեց մի քանի առակներ, որոնք ցույց են
տալիս Նրան և Նրա ավետարանը մերժելու և ընդունելու հետևանքները:

Մատթեոս 21.17-32
Հիսուսն անիծեց մի թզենու և հանդիմանեց հրեաների առաջնորդներին:
Երբեմն ուտելիքը, զվարճության ձևերը, ապրանքները և նույնիսկ
մարդկանց կյանքը այնքան լավը չեն, ինչպես թվում են:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրերում
գրեք մի դեպքի մասին, երբ պարզել եք, որ ինչ-որ բան

այնքան լավը չէր, ինչպես թվում էր:

Մատթեոս 21-ը պատմում է մի դեպքի մասին , երբ Հիսուսը հանդիպեց մի
բանի, որն այնքան լավը չէր, ինչպես թվում էր: Երբ շարունակեք այս գլխի
ուսումնասիրությունը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք կարող են
առաջնորդել ձեզ ավելի արդար ապրելու:

Հիսուսն Իր հաղթական մուտքը Երուսաղեմ կատարելուց և տաճարը
մաքրելուց հետո մնաց Բեթանիայում՝ Երուսաղեմին մոտիկ մի փոքրիկ
գյուղում: Կարդացեք Մատթեոս 21.18–22-ը` փնտրելով թե ինչ արեց
Փրկիչը հաջորդ օրը, երբ Նա ճանապարհորդեց Բեթանիայից ետ՝ դեպի
Երուսաղեմի տաճարը:

Թզենու տերևները սովորաբար
ցույց են տալիս, որ ծառը պտուղ
ունի: Գարնանը (երբ Փրկիչը
հանդիպեց թզենուն, որը պտուղ
չուներ), թզենիները սովորաբար
տալիս են վաղահաս թուզ: Եթե
դրանք չեն տալիս, նշանակում է`
նրանք չեն տա որևէ պտուղ այդ
տարվա ընթացքում: Այս
պատմության մեջ նկարագրված
ծառն ուներ արտաքուստ
պտղատու ծառի տեսք, բայց այն
չէր տվել որևէ պտուղ:

Պատճառներից մեկը, որ Փրկիչն
անիծեց թզենուն, այն էր, որ ուսուցաներ Իր աշակերտներին
կեղծավորության մասին և հրեաների կաշառակեր կրոնական
առաջնորդների մասին: Այս առաջնորդներից շատերը ձևացնում էին, որ
հետևում էին Աստծուն, բայց նրանց չէր հաջողվում իրականում
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արդարության պտուղներ կամ գործեր ցույց տալ: Նրանք
կեղծավորներ էին:

«Կեղծավոր բառը հունարենից թարգմանվում է «դերասան» և վերաբերում է մեկին, ով
ձևացնում է, ինչ-որ չափով չափազանցնում է կամ խաբեությամբ անհետևողական է իր
գործողություններում: Տերը դատապարտում է [նրանց, ովքեր ստախոս են]
[պատվիրանները պահելիս]` դրանց արտաքուստ հետևելով, մինչ իրենց սրտերը գոռոզ են
և ոչ անկեղծ» (Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ,
2014], 68):

Մատթեոս 21.23–27-ում մենք կարդում ենք, որ այս հրեա առաջնորդներից
ոմանք տաճարում մոտեցան Փրկիչին և կասկածեցին այն իշխանությանը,
որի միջոցով Նա կատարեց Իր հաղթական մուտքը Երուսաղեմ և մաքրեց
տաճարը: Փրկիչը պատասխանեց՝ հարցնելով նրանց, թե արդյոք
Հովհաննես Մկրտիչի մկրտությունը (կամ ծառայությունը) Աստծո կողմից
էր նշանակված, թե մարդու: Այս առաջնորդները չէին պատասխանում
Փրկիչի հարցին իրենց դատապարտելու վախից կամ մարդկանց
վիրավորելուց, ովքեր ընդունում էին Հովհաննեսին` որպես մարգարե:
Փրկիչն ասաց, որ Նա չէր պատասխանելու նրանց հարցին, եթե նրանք
չեն պատասխանում Իր հարցին, իսկ հետո Նա պատմեց երեք առակ,
որոնք ցույց էին տալիս կաշառակեր հրեա առաջնորդների գործերը:

Առաջին առակը նկարագրում է երկու որդիների տարբեր
պատասխանները իրենց հորը: Կարդացեք Մատթեոս 21.28–30-ը`
փնտրելով թե որդիներից որ մեկն էր ավելի նման թզենուն և հրեա
առաջնորդներին:

Կարդացեք Մատթեոս 21.31–32-ը` փնտրելով, թե ի՞նչ ուսուցանեց Փրկիչը
կաշառակեր հրեաների մասին այս առակի միջոցով: (Կարող է օգտակար
լինել իմանալ, որ մաքսավորները տուրք հավաքողներն էին, իսկ
պոռնիկները մարմնավաճառներն էին: Հրեա առաջնորդները վերևից էին
նայում մարդկանց այս երկու խմբերին` համարելով նրանց մեղավորներ:)

Մաքսավորներն ու պոռնիկները, ովքեր հավատում էին Հովհաննես
Մկրտիչին, ինչո՞վ էին նման առակի առաջին որդուն:

Այս առակից մենք սովորում ենք, որ Աստծո արքայությունը մտնելու
համար մենք պետք է ավելի շուտ հնազանդվենք մեր Երկնային Հորը և
ապաշխարենք մեր մեղքերից, քան միայն ասենք կամ ձևացնենք, թե
հնազանդվում ենք Նրան:

2. Կարդացեք հետևյալ սցենարները, իսկ հետո պատսխանեք
երկու հարցերին սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

ձեր օրագրում.

Մի երիտասարդ հաճախ ասում է իր ծնողներին, որ հաճախում է
Եկեղեցու միջոցառումներին, բայց փոխարենը փաստորեն գնում էր
ընկերոջ տուն: Երբ նա Եկեղեցու առաջնորդների և ուսուցիչների
շրջապատում է, նա խոսում է և գործում, կարծես պահում է Երկնային
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Հոր պատվիրանները, բայց այդ միջավայրից դուրս նա գիտակցաբար
խախտում է պատվիրաններից շատերը:

Մի երիտասարդ կին իր ընկերուհիների հետ բամբասում է իր դպրոցի
մի քանի աղջիների մասին , բայց ձևացնում է, որ բարյացակամ է այդ
աղջիկների հանդեպ, երբ նրանք իր կողքին են: Նա կանոնավոր
հաճախում է եկեղեցի և ճաշակում հաղորդությունը, բայց ժողովների
ընթացքում հաճախ իր ընկերներին տեքստային քննադատական
ուղերձներ է ուղարկում նրանց վերաբերյալ, ովքեր իր կողքին են:

a. Ի՞նչ կասեիք այս երիտասարդ մարդկանց, որպեսզի օգնեք նրանց
փոխել իրենց վարքը:

b. Ի լրումն այս սցենարների օրինակների , ուրիշ ի՞նչ ուղիներով
կարող ենք գայթակղվել, ավելի շուտ ձևացնելով, որ հնազանդ ենք
Երկնային Հորը, քան իրականում հնազանդվում ենք Նրան:

Երբ շարունակեք ուսումնասիրել Մատթեոս 21-ը, փնտրեք այն բաները,
որոնք դուք կարող եք անել՝ խուսափելու թզենուն նմանվելուց, որը ոչ մի
պտուղ չէր տվել:

Մատթեոս 21.33–22.14
Հիսուսն ուսուցանում է առակներ չար մշակների և թագավորի որդու
ամուսնության մասին

Կարդացեք Մատթեոս 21.33–41-ը և
լրացրեք հետևյալ աղյուսակը այն
բաներով, որոնք, ըստ ձեզ,
ներկայացնում են վերջնական
երեք խորհրդանիշերը: Օգտակար
է իմանալ, որ մշակները
խնամատարներն են ու
պաշտպանները, ովքեր
պատասխանատու են, որ այգին
պտուղ տա: (Վերջացնելուց հետո
ստուգեք պատասխանները այս
դասի վերջում տրվածների հետ:)
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Չար մշակների առակը

(Մատթեոս 21.33-41)

Խորհրդանիշ Իմաստ

Տանուտեր Երկնային Հայր

Մշակներ

Ծառաներ

Տանուտերի որդին

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
ամփոփ գրի առեք այն, ինչ Հիսուսն էր պարզաբանում այս

առակի միջոցով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ասել է
հետևյալը չար մշակների վերաբերյալ Փրկչի առակի մասին.

«[Աստծո] գործերը մարդկանց հետ Ադամի ստեղծումից սկսած մինչև
Մարդու Որդու Երկրորդ Գալուստը ամփոփված է Չար մշակների առակում:

Աստված Ինքն է տանուտերը, Նրա այգին երկիրն է և դրա բնակիչները, իսկ
այգում աշխատելու համար նշանակված մշակները մարդկանց հոգևոր
վերակացուներն են: Նրանք, ովքեր քարկոծվում են, ծեծվում, հալածվում և
սպանվում` մարգարեներն ու տեսանողներն են, ովքեր ուղարկված են

ծառայելու մարդկանց մեջ, իսկ Որդին ու Ժառանգը, ով սպանվեց և դուրս գցվեց այգուց
չար մշակների սադրանքով, իհարկե Հիսուսն է» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:593–94):

Այս առակի միջոցով Հիսուս Քրիստոսը բացահայտում է, որ դարեր
շարունակ Իսրայելացիների առաջնորդներից ոմանք մերժել են Աստծո
մարգարեներին, և որ Նա գիտեր` ներկա հրեա առաջնորդները մտադիր
էին սպանել Իրեն:

Կարդացեք Մատթեոս 21.43-ը` փնտրելով, թե ում էր տրվելու Աստծո
թագավորությունը (որը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին և
ավետարանի օրհնությունները) հրեա առաջնորդների կողմից այն
մերժելուց հետո:

Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս 21.53-ը (in the Bible appendix)
նշում է «Հեթանոսներ» բառը որպես ազգ, ում կտրվի Աստծո
թագավորությունը: «Երբեմն [ Հեթանոսներ] բառը մատնանշում է ծագումով
ոչ Իսրայելացի մարդկանց, երբեմն ծագումով ոչ հրեա, իսկ երբեմն,
ավետարան չունեցող ազգերին, նույնիսկ` եթե այդ մարդկանց մեջ կա
Իսրայելացու արյուն» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Հեթանոսներ»,
scriptures.lds.org): Թագավորության փոխանցումը Հեթանոսներին սկսվեց,
երբ ավետարանն առաջին անգամ տրվեց Հեթանոսներին Առաքյալների
կողմից Փրկիչի Հարությունից հետո: Դա շարունակվել է վերջին օրերում
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ավետարանի Վերականգնումով Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, ով
ապրում էր հեթանոս ազգի մեջ:

Որպես Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներ, մենք նրանց շարքում
ենք, ում տրվել է Աստծո թագավորությունը: Այսպիսով, համաձայն Փրկիչի
ուսմունքների Մատթեոսի 21.43-ում, որպես Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու
անդամներ, մենք պատասխանատու ենք ցույց տալ արդարության
պտուղներ:

Ավետարանի հետ կապված փորձառությունների մասին գրելը

Ավետարանի հետ կապված արդի փորձառությունների մասին գրելը կարող է պարզեցնել
ավետարանի վարդապետությունների և սկզբունքների մասին ձեր հասկացողությունը:
Այդպիսի փորձառությունների մասին հիշելիս ու գրելիս, դուք կարող եք առաջնորդվել
Սուրբ Հոգով դեպի ավելի խորը հասկացողություն և վկայություն այն բաների մասին, որոնք
դուք գրում եք:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարեք պտուղները վրան մի թզենի: Պիտակավորեք

յուրաքանչյուր պտուղը խոսքերով, որոնք նկարագրում են արդար
բաներ, որոնք մենք պետք է անենք` որպես Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու անդամներ: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար
ցույց տալ այդպիսի պտուղ: Ապա գրեք մի դեպքի մասին, երբ դուք
տեսել եք Եկեղեցու մի անդամի, ով անկեղծորեն ցույց է տվել այս
արդար պտուղները:

Մատթեոս 21.45–46-ը նկարագրում է, թե ինչպես քահանայապետերը և
Փարիսեցիները բարկացան, երբ հասկացան, որ առակում չար մշակները
ներկայացնում էին իրենց: Այնուամենայնիվ նրանք խուսափեցին ձեռք
բարձրացնել Փրկիչի վրա, որովհետև նրանք վախեցան մարդկանց
արձագանքից:

Մատթեոս 22.1–10-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը պատմեց
մի առակ, որում Նա համեմատեց ավետարանի օրհնությունները
հարսանեկան խնջույքի հետ, որը թագավորն արեց Իր որդու համար:
Մարդիկ, ովքեր առաջինն էին հրավիրվել խնջույքին (ովքեր
ներկայացնում էին հրեաներից շատերին, ներառյալ առաջնորդներին)
մերժեցին գալ: Նրանք ովքեր հաջորդն էին հրավիրված (ովքեր
ներկայացնում են Հեթանոսներին ) ընտրեցին գալ և վայելել խնջույքը:

Կարդացեք Մատթեոս 22.11–14-ը` փնտրելով, թե ի՞նչ պատահեց
հարսանեկան խնջույքում:

Ինչո՞ւ այդ հյուրը դուրս գցվեց խնջույքից:

Թագավորը կատարել էր մի հնադարյան ավանդույթ` տալով իր հյուրերին
մաքուր և պատշաճ հագուստներ հարսանիքին կրելու համար: Սակայն
այդ մարդն ընտրել էր չկրել թագավորի տված հագուստները: Սուրբ
Գրքերում մաքուր հանդերձները և թիկնոցները հաճախ խորհրդանշում են
նրանց արդարությունն ու մաքրությունը, ովքեր մաքուր են դարձել Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ (տես 3 Նեփի 27.19):
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Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունում Մատթեոս 22. 14-ը ավելացնում է, որ ոչ
բոլորը խնջույքում կկրեն հարսանեկան հանդերձ Մատթեոս 22.14,
ծանոթագրություն բ): Այլ խոսքով, ոչ բոլորը, ովքեր ճանաչում են Փրկիչին
և ընդունում են արքայության մաս լինելու հրավերը, պատրաստված
կլինեն և արժանի` հավերժորեն բնակվելու Նրա և Երկնային Հոր հետ:
Այս առակը կարող է վերաբերել այն անձանց, ովքեր դեռ չեն միացել
Եկեղեցուն՝ Աստծո թագավորությանը երկրի վրա, և այն անձանց, ովքեր
միացել են Եկեղեցուն, բայց համապատասխանաբար չեն պատրաստվել
Աստծո հետ հավերժական կյանքի համար:

Մտածեք, թե ինչ եք ներկայումս անում՝ ընդունելու Երկնային Հոր
հրավերը ավետարանի բոլոր օրհնությունները ստանալու համար: Այս
դասում ձեր սովորածի կիրառումը կարող է օգնել պատարաստվել՝ բոլոր
այս օրհնությունները ստանալու համար:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 21.17–22.14 և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

Պատասխաններ «Չար մշակների առակի» աղյուսակին: Մշակները
ներկայացնում են Իսրայելի կաշառակեր առաջնորդներին, ծառաները
ներկայացնում են Աստծո մարգարեներին, իսկ տանուտերի որդին
ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսին:
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ՄԱՍ 5. ՕՐ 4

Մատթեոս 22. 15-46
Նախաբան
Երբ Հիսուսը շարունակում էր ուսուցանել տաճարում, Փարիսեցիները և
Սադուկեցիները փորձում էին ծուղակը գցել Նրան՝ դժվար հարցեր
տալով: Նա հաջողությամբ պատասխանում էր նրանց հարցերին և
պատվիրում նրանց` հնազանդվել երկրի օրենքներին և պահել երկու մեծ
պատվիրանները:

Մատթեոս 22. 15-22
Փարիսեցիները փորձում են ծուղակը գցել Փրկչին` հարցնելով Նրան, թե
արդյո՞ք օրինական է հարկ վճարելը

Որո՞նք են այն կարևոր օրենքները, որոնք կառավարությունը հաստատել
է մեր հասարակության մեջ: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են դրանք կարևոր։
____________________

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 22.15–22-ը, փնտրեք, թե ինչ ուսուցանեց
Հիսուս Քրիստոսը երկրի օրենքներին հնազանդվելու մասին:

Հիշեք, որ որպես Փրկիչ` իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում, Նա
ուսուցանեց Երուսաղեմի տաճարում: Կարդացեք Մատթեոս 22.15-ը`
փնտրելով, թե Փարիսեցիներն ի՞նչ էին փորձում անել Փրկիչին:
«Որոգայթ դնել նրան խոսքով» նշանակում է, որ Փարիսեցիները փորձում
էին հրահրել Փրկիչին ասել բաներ, որոնք կվարկաբեկեին Նրան:

Կարդացեք Մատթեոս 22.16–17-ը` փնտրելով, թե ինչպես էին
Փարիսեցիները փորձում մոլորեցնել Փրկիչին: Օգտակար կլինի իմանալ,
որ հարկ բառը հատված 17-ում նշանակում է տուրքեր, և Կեսարը
Հռոմեական Կայսրության ինքնակալն էր, ով այդ ժամանակ կառավարում
էր Իսրայելի վրա :

Հարցը, որ Փարիսեցիները տվեցին Հիսուսին, պոտենցիալ թակարդ էր,
որովհետև, եթե Նա ասեր, որ ճիշտ կլինի տուրքեր վճարել Հռոմեական
Կայսրությանը, հրեաները կհամարեին Նրան Հռոմի կողմնակից և
անհավատարիմ Իր սեփական ժողովրդին: Եթե Փրկիչն ասեր նրանց, որ
օրինական չէր տուրքեր վճարելը, ապա Փարիսեցիները կարող էին նրան
մեղադրել դավաճանության մեջ և Նրա մասին զեկուցել Հռոմեական
իշխանություններին:
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Հռոմեական մետաղադրամ Կեսարի

պատկերով

Կարդացեք Մատթեոս 22.18-21-ը`
փնտրելով, թե ինչպես է Փրկիչը
պատասխանում Փարիսեցիների
հարցերին:

1. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին. Ինչո՞ւ եք
կարծում, որ Փրկիչի
արձագանքը կատարյալ
պատասխան էր
Փարիսեցիների հարցին:

«Կայսրինը կայսրին տուէք»
արտահայտությունը
հատված 21-ում վերաբերում է
քաղաքացիական օրենքներին հնազանդվելու մեր
պարտականություններին, ինչպես օրինակ` հարկեր վճարելու օրենքին:

Այս հատվածներից մենք իմանում ենք հետևյալ ճշմարտությունը. Տերն
ակնկալում է մեզանից, որ մենք լավ քաղաքացիներ լինենք և
հնազանդվենք երկրի օրենքին:

Ինչու՞ է կարևոր մեզ համար` որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ,
լավ քաղաքացիներ լինել և հնազանդվել երկրի օրենքին: (Sես Հավատո
հանգանակներ 1.12:) Ինչո՞ւ է Տերն ակնկալում, որ լինենք լավ
քաղաքացիներ և Եկեղեցու լավ անդամներ և հնազանդվենք երկրի
օրենքներին և Իր օրենքներին:

Կարդացեք Մատթեոս 22.22-ը` փնտրելով թե ինչպես Փարիսեցիները
արձագանքեցին Փրկիչի պատասխանին:

Մատթեոս 22. 23-34
Փրկիչն ուսուցանում է Սադուկեցիներին ամուսնության և Հարության մասին:
Բացի Փարիսեցիներից, Սադուկեցիները ևս փորձում էին ծուղակը գցել
Փրկիչին հենց Իր խոսքերով, երբ Նա ուսուցանում էր տաճարի մոտ:
Կարդացեք Մատթեոս 22.23-28` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես էին
Սադուկեցիները փորձում մոլորեցնել Փրկիչին: Ուշադրություն դարձրեք,
որ Սադուկեցիները հավատում էին, որ «հարություն չկար» (հատված 23):

Ինչպե՞ս կամփոփեիք այն հարցը, որը Սադուկեցիները տվեցին Փրկիչին։
____________________

Սադուկեցիները դիտավորյալ սխալ օգտագործեցին Հին Կտակարանի
սովորույթը, որը նախատեսված էր այրիներին ապահովելու համար (տես
Երկրորդ Օրինաց 25.5–6, Bible Dictionary, “Levirate marriage”): Նրանք
փորձեցին չափազանցնել այս սովորույթը՝ Հարության
վարդապետությունը վարկաբեկելու համար:
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Կարդացեք Մատթեոս 22.29-30-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Տերը պատասխանում Սադուկեցիների հարցին: Ուշադրություն դարձրեք
այն բաների վրա, որոնք, ըստ Հիսուսի, չէին կարող տեղի ունենալ
Հարության ժամանակ:

Փրկության ծրագրի ենթատեքստում Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին տվել է հետևյալ բացատրությունը
Մատթեոս 22.29–30 հատվածների վերաբերյալ:

«[Հիսուս Քրիստոսը] չի հերքում, այլ սահմանափակում է գերակշռող այն

տեսակետը, որ ոչ կին են առնում և ոչ էլ մարդու գնում երկնքում: Նա ասում
է, որ ինչը վերաբերում է «նրանց» (Սադուկեցիներին), վերաբերում է նաև
«նրանց» («այս աշխարհի զավակներին»). ընտանեկան միավորը չի
շարունակվում և չի շարունակվի հարության ժամանակ: ….

«Ուստի, երբ նրանք [այն մարդիկ ովքեր չեն կամենում, չեն ապրում կամ չեն
կարող ապրել հավերժական ամուսնության օրենքով] աշխարհից դուրս են, ոչ կին են
առնում և ոչ մարդու գնում»:

Այսինքն, չկա կին առնել կամ մարդու գնալ երկնքում նրանց համար, ում հետ Հիսուսը
խոսում էր, նրանց համար, ովքեր նույնիսկ չեն հավատում հարությանը, էլ չենք խոսում
բոլոր մյուս փրկարար ճշմարտությունների մասին նրանց համար, ովքեր անարդար են կամ
անաստված, նրանց համար, ովքեր ապրում են աշխարհիկ ձևով, մարդկության մեծ
մասսաների համար, ովքեր չեն ապաշխարում: Սրանք բոլորը այստեղից հետո կզրկվեն
պարգևատրության լրիվությունը ձեռք բերելուց» ( Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:606):

Տերը Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին հայտնեց բազմաթիվ կարևոր
ճշմարտություններ հավերժական ամուսնության վերաբերյալ: Կարդացեք
Վարդապետություն և Ուխտեր 132.15–17-ը` փնտրելով, թե Տերն ինչ
հայտնեց Մարգարեին այս հատվածներում ամուսնության մասին:

Ո՞ւմ մասին Տերն ասաց, որ «ոչ կին են առնում, ոչ էլ մարդի են գնում»
(ՎևՈւ 132.16) Հարության ժամանակ:

Ամուսնացած լինել «ոչ ինձանով ոչ էլ իմ խոսքով» (ՎևՈւ 132.15)
նշանակում է, որ մարդը չի կնքվել իր կողակցի հետ տաճարում
քահանայության իշխանությամբ:

Մատթեոս 22.30-ից և Վարդապետություն և Ուխտեր 132.15–17-ից մենք
իմանում ենք, որ նրանք, ովքեր կնքված չեն քահանայության
իշխանությամբ իրենց կողակիցների հետ մահկանացու կյանքում կամ
փոխարինաբար կատարված արարողության միջոցով տաճարներում,
չեն ամուսնանա գալիք աշխարհում:

Կարդացեք Մատթեոս 22.31–33 հատվածները և փնտրեք, թե Փրկիչն էլ ինչ
ճշմարտություններ ուսուցանեց Սադուկեցիներին Հարության
վերաբերյալ: Նշեք, թե Փրկիչն ինչ ասաց 32-րդ հատվածում, որը ցույց է
տալիս, որ Հարությունն իրական է:

Ինչպե՞ս արձագանքեցին մարդիկ, երբ լսեցին Փրկիչին այս
վարդապետություններն ուսուցանելիս:
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Մատթեոս 22. 34-40
Փրկիչն ուսուցանում է երկու մեծ պատվիրանների մասին

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
գրեք այնքան շատ պատվիրաններ, որքան կարող եք

մտածել մեկ րոպեում:

Որոշ հրեա ռաբբիներ հավատում էին, որ Մովսեսի օրենքում կային 613
օրենքներ կամ պատվիրաններ : Կարդացեք Մատթեոս 22.34–36-ը`
փնտրելով հարցը, որը տվեց Փարիսեցիներից մեկը Հիսուսին այս
պատվիրանների վերաբերյալ: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել
այդ բառը:

Առանց նայելու Փրկիչի պատասխանին, շրջանակի մեջ առեք ցուցակի
պատվիրաններից մեկը, որ դուք գրել եք ձեր օրագրում, որը ձեր
կարծիքով «ամենամեծն» է կամ ամենակարևորը:

Կարդացեք Մատթեոս 22.37–40-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը պատասխանում Փարիսեցիների հարցին: (Մատթեոս 22.36–39
սուրբ գրության սերտման հատված է: Կարող եք գրքում նշել այն
առանձնահատուկ ձևով, որ հետագայում հեշտ գտնեք):

Տիրոջ ուղղորդումը` «սիրիր քո ընկերին», վերաբերում է նրան, թե ինչպես
ենք մենք վերաբերվում ուրիշներին:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են այս երկու պատվիրանները համարվում
մեծագույն պատվիրանները:

«Այս երկու պատվիրանքից կախուած են բոլոր օրէնքը եւ մարգարէքը»
արտահայտությունը (Մատթեոս 22.40) նշանակում է, որ բոլոր
պատվիրանները, որոնք Աստված հայտնել է Մովսեսի օրենքում և Հին
Կտակարանի մարգարեների միջոցով, նախատեսված էին օգնել
մարդկանց` ցույց տալ իրենց սերը Աստծո հանդեպ, նրանց սերն իրենց
ընկերոջ հանդեպ կամ երկուսին էլ:

Այս հատվածներից մենք հասկանում ենք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
իսկապես սիրում ենք մեր ընկերոջը` ինչպես մեզ, ապա մենք ձգտում ենք
պահել Աստծո բոլոր պատվիրանները:

Անդրադարձեք պատվիրանների ցուցակին, որոնք գրեցիք ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: Աստղիկ դրեք
պատվիրանների կողքին, որոնք ցույց են տալիս սեր Աստծո հանդեպ և
քառակուսի այն պատվիրանների կողքին, որոնք ցույց են տալիս սեր մեր
ընկերոջ հանդեպ: (Որոշ պատվիրաններ կարելի է նշել ինչպես
աստղիկով, այնպես էլ քառակուսով:)

Խորհեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք ընտրել էիք հնազանդվել
որոշակի պատվիրանի՝ ցույց տալու ձեր սերը Աստծո հանդեպ կամ մեկ
ուրիշի հանդեպ:

Մտածեք մի պատվիրանի մասին, որին դուք կկարողանայիք
հնազանդվել` ավելի հավատարմորեն ցույց տալու ձեր սերը Երկնային
Հոր կամ մեկ ուրիշի հանդեպ: Նպատակադրվեք հնազանդվել այդ
պատվիրանին ավելի հավատարմորեն:
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Սուրբ գրությունների սերտում. Մատթեոս 22.36–39
Յուրաքանչյուր սուրբ գրության սերտման հատվածի համար դուք պետք է
կարողանաք ճանաչել ենթատեքստը, վարդապետությունը կամ սկզբունքը
և իմանալ` ինչպես կիրառել ճշմարտությունը ձեր կյանքում: (Տես սուրբ
գրությունների սերտման աղբյուրներ, որոնք հասանելի են LDS.org-ում
ուսումնասիրության սկզբնաղբյուրների համար:)

Մատթեոս 22.36–39-ում ենթատեքստը Հիսուս Քրիստոսի պատասխանն է
մի Փարիսեցու, ով հարցրեց, թե որ պատվիրանն էր ամենամեծը: Այդ
հատվածում ուսուցանվող մի վարդապետությունը կամ սկզբունքն այն է,
որ երկու մեծագույն պատվիրաններն են՝ սիրել Աստծուն և սիրել մեր
մերձավորին: Ուշադրություն դարձրեք, որ 37-րդ հատվածում ասվում է.
«Սիրիր քո Տէր Աստուծուն քո բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը, եւ քո բոլոր
մտքովը» (շեղագիրն ավելացված է): Այս սուրբ գրության սերտման
հատվածի կիրառումը կարող է լինել հետևյալ հարցերի մասին խորհելը.
Ինչպե՞ս կարող եք սեր ցույց տալ Աստծո հանդեպ ձեր սրտով, հոգով և
մտքով: Ինչպե՞ս կարող եք ցույց տալ սեր Նրա զավակների հանդեպ:

3. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում սիրել Տիրոջը ձեր ողջ
սրտով: Ապա խորհեք, թե ինչ է նշանակում սիրել Նրան ձեր

ողջ հոգով: Այնուհետև մտածեք, թե ինչպես կարող եք սիրել Նրան ձեր
ողջ մտքով: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այս երեք գաղափարների վերաբերյալ ձեր ունեցած մտքերը.

Մատթեոս 22.41-46
Հիսուսը հարցնում է Փարիսեցիներին, թե ինչ են նրանք մտածում Քրիստոսի
մասին:
Փրկիչը Փարիսեցիների և Սադուկեցիների հարցերին հաջողությամբ
պատասխանելուց հետո, մի քանի հարցեր ուղղեց Փարիսեցիներին:
Կարդացեք Մատթեոս 22.41-42 հատվածները՝ փնտրելով, թե ինչ հարց
տվեց Փրկիչը Փարիսեցիներին:

Համաձայն այդ հատվածների, ի՞նչ հարցեր տվեց Հիսուս Քրիստոսը
Փարիսեցիներին: Ինչպե՞ս պատասխանեցին Փարիսեցիները:

Հրեաներից շատերը գիտեին, որ Քրիստոսը կամ Մեսիան լինելու էր
Դավիթ թագավորի հետնորդը: Փարիսեցիները հավատում էին, որ
Մեսիան Իսրայելի թագադրված թագավորն է լինելու և օգնելու է
Հրեաներին հաղթել Հռոմին և ստանալ իրենց ազատությունը, ինչպես
Դավիթ թագավորն էր արել նախկինում: Մատթեոս 22.43–46-ում մենք
կարդում ենք, որ Հիսուսն ուսուցանեց Փարիսեցիներին, որ համաձայն
իրենց իսկ սուրբ գրքերի Քրիստոսն ավելին էր, քան ուղղակի Դավիթի
որդին, Նա նաև Աստծո Որդին էր: Հիսուսն արտասանեց Սաղմոս 110.1-ը
Փարիսեցիների համար, բացատրելով այն (տես Մատթեոս 22.44):
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Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին բացատրել է. «Կարո՞ղ է լինել որևէ հարց, թե
ինչպես է Հիսուսը մեկնաբանում Սաղմոսի խոսքերը: Նա ասում է, որ դա
նշանակում է. «Հայրն ասաց Որդուն, Էլոհիմն ասաց Եհովային, դու նստիր իմ
աջ կողմում, մինչև քո մահկանացու ծառայության ավարտը և դրանից հետո,
այդ ժամանակ ես կբարձրացնեմ քեզ դեպի հավերժական փառք և
վեհացում ինձ հետ, որտեղ դու կշարունակես նստել իմ աջ կողմում

հավիտյան: Միթե զարմանալի է, որ ոգեշնչված պատմությունը եզրափակում է հարցը`
ասելով. «Եվ ոչ ոք չէր կարողանում մի բան պատասխան տալ նորան. եւ այն օրից յետոյ էլ
մէկը չէր համարձակում նորանից մի բան հարցնելու»: (Մատթ. 22.41–46)» (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ [1978], 102):

4. Մտածեք, թե ինչպես դուք կպատասխանեիք հետևյալ
հարցերին. Ի՞նչ եք մտածում Քրիստոսի մասին: Ո՞ւմ Որդին

է Նա: Ձեր մտքերը գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 22.15–26 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 6. ՕՐ 1

Մատթեոս 23
Նախաբան
Որպես Փրկիչ իր մահկանացու կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում Նա
դատապարտեց դպիրների և Փարիսեցիների կեղծավորությունը ու
ողբաց, որ Երուսաղեմի ժողովուրդը չկամեցավ ընդունել Իր սերն ու
պաշտպանությունը:

Մատթեոս 23․1-12
Փրկիչը դատապարտում է դպիրների և Փարիսեցիների կեղծավորությունը:
Մտածեք, թե ինչպիսին է ձեր սուրբ գրությունների հավաքածուն՝
համեմատած սուրբ գրությունների հետ, որոնք ձեր ընտանիքի
անդամները, ծխի անդամները և ընկերներն ունեն: Ո՞վ ունի ամենամեծ
հավաքածուն: Ո՞վ ունի ամենաշատ նշումներն ու գրառումները սուրբ
գրություններում: Ո՞վ ունի լավագույն հավաքածուն:

Ինչպե՞ս կպատասխանեիք ոմն մեկին, եթե նա պնդեր, որ այն մարդն է
ամենաարդարը, ով ունի ամենամեծ սուրբ գրությունների հավաքածուն,
ամենաշատ նշումներն ու գրառումները սուրբ գրություններում, կամ ով
ունի սուրբ գրությունների լավագույն հավաքածուն: ____________________

Դա ինչո՞ւ կլիներ ոչ արդյունավետ ուղի արդարակեցությունը որոշելու
համար: ____________________

Եթե արդարակեցությունը որոշվեր արտաքինով, այն կարող էր
առաջնորդել որոշ մարդկանց գործել կեղծավորաբար: « [Կեղծավոր] բառը
սովորաբար նշանակում է մեկը, ով ձևացնում է որ կրոնասեր է, մինչդեռ
կրոնասեր չէ» (Bible Dictionary, “Hypocrite”): Դա կարող է նաև վերաբերել
մեկին, ով ձևացնում է, որ կրոնասեր չէ, երբ նա իրականում կրոնասեր է:

Իր մականացու ծառայության վերջին շաբաթվա ընթացքում, որպես
Փրկիչի վերջնական հասարակական ուղերձի մաս Երուսաղեմի
տաճարում, Նա դատապարտեց դպիրների և Փարիսեցիների
կեղծավորությունը:

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 23-ը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն ձեզ իմանալ, թե ինչպես պատասխանել, երբ տեսնում եք
ուրիշներին կեղծավորաբար վարվելիս և ինչ կարող եք անել
հաղթահարելու կեղծավորությունը ձեր սեփական կյանքում:

Կարդացեք Մտաթեոս 23.1-7` փնտրելով թե Տերն ինչ է ասել այն ուղիների
մասին, որոնցով դպիրները և Փարիսեցիները կեղծավորաբար էին
վարվում: «Նստել Մովսեսի տեղում» արտահայտությունը (հատված
2-ում) նշանակում է` դպիրներն ու փարիսեցիները զբաղեցնում էին
իշխանական պաշտոն՝ ուսուցանելու վարդապետություն և մեկնաբանելու
ու սպասավորելու օրենքը: Դպիրները օրենսգետներ էին, ովքեր
ուսումնասիրում էին Մովսեսի օրենքը, իսկ Փարիսեցիները կրոնական
ուսուցիչներ էին:
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Բանավոր ավանդույթի համաձայն
հրեաները կրում էին
գրապանակներ, որոնց նաև կոչում
էին տեֆիլիններ, որոնք փոքրիկ
կաշվե արկղիկներ էին` ճակատին
և ձախ թևին կապելու համար՝ ցույց
տալու, որ իրենց մտքերն ու
սրտերը մշտապես նվիրված էին
Աստծո օրենքին: Գրապանակների
ներսում կային փոքրիկ
մագաղաթի փաթեթներ, որոնք
պարունակում էին հատվածներ
Հին Կտակարանի տեքստից:
Հրեաները կրում էին
գրապանակներ, որոնք նրանց
կհիշեցնեին հետևել Աստծո
պատվիրաններին (տես Ելից
13.5–10, 14–16, Երկրորդ Օրինաց
6.4–9, 11.13–21): Տերը չէր
դատապարտում նրանց, ովքեր
կրում էին գրապանակներ, բայց
Նա դատապարտում էր նրանց, ովքեր օգտագործում էին դրանք
կեղծավորաբար կամ մեծացնում էին դրանք, որպեսզի ուրիշները
նկատեին, որ իրենք կրում էին դրանք:

Հասկանալ սուրբ գրությունների ենթատեքստը

Նոր Կտակարանի ժամանակների մշակույթի ու սովորությունների ուսումնասիրությունը
կարող է օգնել մեզ ավելի լավ հասկանալ սուրբ գրությունները: Սուրբ գրությունների
ենթատեքստը ներառում է այն հանգամանքները, որոնք ուղեկցում են սուրբ գրքի
հատվածում նկարագրված իրադարձությունը: Այս ենթատեքստի ըմբռնումը կպատրաստի
ձեզ ճանաչել սուրբ գրությունների ոգեշնչված հեղինակների ուղերձները: Այն նաև կօգնի
ձեզ մտովի թափանցել յուրաքանչյուր հեղինակի աշխարհը` որքան հնարավոր է շատ և
տեսնել իրադարձությունները, ինչպես հեղինակն էր տեսնում դրանք:

Գուցե կամենաք նշել Մատթեոս 23.5-ում արտահայտությունը, որը
բացատրում է, թե ինչո՞ւ են դպիրներն ու Փարիսեցիները լայնացնում
իրենց գրապանակները և «իրանց հանդերձի քղանցքները մեծացնում»:

Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 23.3-ում, ի՞նչ խորհուրդ տվեց Տերը
Իր Առաքյալներին կեղծավորության վերաբերյալ:

Հիմնվելով այս խորհրդի վրա, մենք սովորում ենք հետևյալ
ճշմարտությունը: Մենք կարող ենք ընտրել հնազանդվել Աստծո
օրենքներին, նույնիսկ, եթե մենք տեսնում ենք ուրիշներին
կեղծավորաբար վարվելիս:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչո՞ւ է կարևոր, որ
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մենք ընտրենք Աստծո օրենքներին հնազանդվելը, եթե մենք տեսնում
ենք ուրիշներին կեղծավորաբար վարվելիս:

Կարդացեք Մատթեոս 23.8–10-ը` փնտրելով թե Փրկիչը ինչ խորհուրդ
տվեց մարդկանց չանել:

Փրկիչն օգտագործեց «եւ դուք ամենքդ եղբարք էք» արտահայտությունը
(հատված 8)` ուսուցանելու մարդկանց իրենց ավելի լավը չհամարել, քան
ուրիշներին, որովհետև նրանք բոլորը Աստծո զավակներն էին, հավասար
Նրա աչքում :

Դպիրներն ու Փարիսեցիները կարծում էին դիրքը և կարգավիճակը
նրանց կդարձնի մեծ: Կարդացեք Մատթեոս 23.11–12-ը` փնտրելով, թե
ո՞ւմ համար Փրկիչն ասաց, որ Ինքը կհամարի մեծ Աստծո
արքայությունում: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել այն, ինչ
գտաք հատված 11-ում:

Ինչպես գրված է այս հատվածներում, Փրկիչն ուսուցանեց ժողովրդին
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ձգտում ենք բարձրացնել մեզ մյուսներից
վեր, մենք կխոնարհվենք: Խոնարհվել նշանակում է ցածրանալ կամ
նվաստանալ կամ ավելի քիչ հարգված լինել:

Հիսուսը նաև ուսուցանեց ժողովրդին, որ եթե մենք խոնարհ ենք և
ծառայում ենք մյուսներին, Տերը մեզ կբարձրացնի: «Կբարձրացնի»
արտահայտությունը (Մատթեոս 23.12) նշանակում է, որ Տերը վեր
կբարձրացնի, կօգնի մեզ դառնալ Իր նման և կշնորհի մեզ վեհացում
սելեստիալ արքայությունում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ մենք պիտի ծառայենք ուըիշներին, որպեսզի Տերը
բարձրացնի մեզ և օգնի մեզ ավելի շատ Իրեն նմանվել:

b. Ինչպե՞ս կարող է «խոնարհ» լինելն օգնել մեզ հաղթահարելու
եսասիրությունը:

Խորհեք բարի գործերի մասին, որոնք դուք անում եք դպրոցում, տանը և
եկեղեցում: Մտածեք, թե որտեղ դուք կդնեիք ձեզ հետևյալ
ընթացակարգում, որը հիմնված է բարին գործելու ձեր
դրդապատճառների և խոնարհ լինելու ձեր ջանքերի վրա.

Նպատակ դրեք ամեն օր ծառայելու ուրիշներին և հիշեք, որ մենք բոլորս
Երկնային Հոր զավակներն ենք:
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Մատթեոս 23.13-36
Հիսուս Քրիստոսը վայ է տալիս դպիրներին և Փարիսեցիներին

Պատկերացրեք, որ կան երեք
բաժակներ, որոնցից դուք կարող
եք խմել: Առաջին բաժակը կեղտոտ
է դրսից, երկրորդ բաժակը
կեղտոտ է ներսից, իսկ երրորդ
բաժակը մաքուր է : Ինչո՞ւ դուք
կնախընտրեիք խմել այն բաժակից,
որն ամբողջությամբ է մաքուր է և ոչ
թե մասնակիորեն: Երբ
ուսումնասիրեք Մատթեոս
23.13–36-ը, մտածեք, թե ինչպես
կարող եք նմանեցնել այս երեք բաժակները Հիսուսի ասածին:

Մտաթեոս 23.13-36-ից մենք իմանում ենք, որ Փրկիչը դատապարտեց
դպիրներին և Փարիսեցիներին կեղծավորներ լինելու համար: Կատարեք
այս հատվածների հաջորդական ընթերցում` փնտրելով, թե քանի անգամ
է Փրկիչն օգտագործել վայ բառը, երբ Նա դիմում էր դպիրներին և
Փարիսեցիներին: Ամեն անգամ նշեք վայ բառը այս հատվածներում: Վայը
վերաբերում է թշվառությանը, դժբախտությանը և վշտին:

3. Կարդացեք հետևյալ սուրբ գրությունների մեջբերումները և
ապա պատասխանեք երկու հարցերի` ձեր սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության օրագրում:

• Մատթեոս 23.23–24 (տես նաև Մատթեոս 23.24, ծանոթագրություն ա)

• Մատթեոս 23. 25-26

• Մատթեոս 23. 27-28

• Մատթեոս 23.29–36 (տես նաև Մատթեոս 23.36, ծանոթագրություն ա)

a. Ինչպե՞ս էին դպիրներն ու փարիսեցիները
կեղծավորություն անում:

b. Այսպիսի կեղծավորության ի՞նչ օրինակների ենք ականատես
լինում մեր օրերում:

Կարդացեք Մատթեոս 23.26-ը` փնտրելով, թե ըստ Փրկիչի,
Փարիսեցիներն ի՞նչ պիտի անեին իրենց կեղծավորությունը
հաղթահարելու համար: Կարող եք գրքում նշել այն, ինչ գտաք:

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ երբ մենք ձգտում ենք ներքուստ
հոգեպես մաքուր դառնալ , այն կարտացոլվի մեր արտաքին
ընտրություններում:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի ներքուստ հոգեպես մաքուր
լինենք :
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b. Ներքուստ հոգեպես մաքուր լինելու մեր ջանքերն ինչպե՞ս կարող
են օգնել մեզ հաղթահարել կեղծավորությունը:

Մտածելով դասի այս բաժնի սկզբում տրված երեք բաժակների մասին,
ո՞ր բաժակն է լավագույնս ներկայացնում ձեր ներկա հոգևոր վիճակը:
Նպատակ դրեք, որը կօգնի ձեզ լիովին հոգեպես մաքուր լինել:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը լրացնում է Մատթեոս 23.23–35
հատվածների մեր ըմբռնումը՝ ավելացնելով հետևյալ
բացատրությունները.

• Դպիրներն ու Փարիսեցիները այնպես էին ներկայացնում, որ իրենք
«չէին գործում ամենափոքր մեղքն անգամ», սակայն նրանք
իրականում մեղավոր էին «ամբողջ օրենքը» օրինազանցելու մեջ
(Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 23.21 [ Մատթեոս ԻԳ.24,
ծանոթագրություն ա]):

• Դպիրներն ու Փարիսեցիները «[բերում էին] վկայություն [իրենց]
հայրերի դեմ, երբ [նրանք, իրենք էին] մասնակիցներ նույն
ամբարշտության» (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս ԻԳ.34 [
Մատթեոս 23.36, ծանոթագրություն ա]):

• Մինչ նրանց հայրերը մեղանչում էին անգիտության մեջ, դպիրներն ու
Փարիսեցիները մեղանչում էին գիտակցաբար և պիտի պատասխան
տային իրենց օրինազանցությունների համար (տես Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Մատթեոս 23.35 [ Մատթեոս 23.36,
ծանոթագրություն ա]):

Մատթեոս 23.29–33-ից մենք իմանում ենք, որ Հիսուսը դատապարտեց
հրեաների հոգևոր առաջնորդներին նախորդ մարգարեներին ընդունելու
, բայց ապրողներին մերժելու համար: Ճիշտ, ինչպես Հիսուսի օրերում,
մենք ևս պիտի զգույշ լինենք՝ նախկին մարգարեներին մեծարելուց և մեր
ժամանակակից մարգարեներին մերժելուց:

Մատթեոս 23.37–39
Փրկիչը ողբում է, որ Երուսաղեմի մարդիկ չեն կամենում գալ դեպի Իրեն

Ինչպե՞ս է հավը պաշտպանում իր ճտերին:

Երբ վտանգ է սպառնում, հավերը
հավաքում են իրենց ճտերին
իրենց թևերի տակ նրանց
պաշտպանելու համար: Հավը
սիրում է իր ճտերին և կզոհաբերի
իր կյանքը նրանց
պաշտպանելու համար:

Կարդացեք Մատթեոս 23.37–39-ը`
փնտրելով թե ըստ Փրկիչի Ինքն
ինչքանով էր նման հավի:

Ինչպե՞ս արձագանքեցին Երուսաղեմի մարդիկ՝ իրենց հավաքելու
Հիսուսի ջանքերին:
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Մտածեք նշել «Ահա ձեր տունն աւերուած կթողուի ձեզ»
արտահայտությունը (հատված 38): Այս ենթատեքստում ավերված
նշանակում է դատարկ կամ լքված: Քանի որ մարդիկ չէին կամենում
հավաքվել Փրկիչի շուրջը, նրանք մնացին անպաշտպան: Այլ իմաստների
շարքում այս արտահայտությունը կարող է վերաբերել մարդկանց հոգևոր
վիճակին Հիսուսի ժամանակ, ինչպես նաև Երուսաղեմի ապագա
կործանմանը : Այն կարող է նաև վերաբերել տաճարին և տաճարային
օրհնությունների կորստին:

Հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ Հիսուսն էր ուսուցանում հավի և նրա
ճտերի մասին, մենք ի՞նչ կարող ենք ստանալ, եթե կամենանք հավաքվել
Փրկիչի շուրջը: Պատասխանեք այս հարցին՝ լրացնելով հետևյալ միտքը.
Եթե մենք կամենում ենք հավաքվել Փրկչի շուրջը, ապա
____________________.

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգի հետևյալ
հայտարարությունում նշեք հրահանգը, որը բացահայտում է ուղիներից
մեկը, որով կարող ենք ցույց տալ Փրկիչին, որ մենք կամենում ենք
հավաքվել Նրա կողմից.

«Մեկից ավել անգամներ Նա ասել է, որ Ինքը կհավաքի մեզ Իր մոտ, ինչպես
հավը իր ճտերին, իր թևերի ներքո: Նա ասում է, որ մենք պիտի ընտրենք Իր
մոտ գալ հեզությամբ և բավականաչափ հավատքով Նրա հանդեպ`
ապաշխարելու «սրտի ողջ նվիրվածությամբ» [3 Նեփի 10.6]:

Դրա կատարման ուղիներից մեկը Նրա Եկեղեցում Սրբերի հետ հավաքվելն
է: Գնացեք ձեր ժողովներին, նույնիսկ, երբ դա դժվար է թվում: Եթե դուք

վճռական լինեք, Նա կօգնի ձեզ ուժ գտնել դա անելու » («Տիրոջ ուժով» Ensign կամ

Լիահոնա, մայիս 2004, 18):

Որոշեք, թե դուք ի՞նչ կանեիք Փրկիչի շուրջը հավաքվելու համար,
որպեսզի կարողանաք ստանալ Նրա խնամքն ու պաշտպանությունը:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 23-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 6. ՕՐ 2

Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս,
Մատթեոս 24
Նախաբան
Հիսուս Քրիստոսը մարգարեացավ` կանխագուշակելով Երուսաղեմի և
տաճարի կործանումը: Նա նաև հայտնեց Իր Երկրորդ Գալուստի
նշանները և հրահանգեց հավատարիմներին հետևել և պատրաստվել
այդ օրվան:

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1.1-20
Հիսուս Քրիստոսը մարգարեացավ` կանխագուշակելով Երուսաղեմի և
տաճարի կործանումը:

1. Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի

վերաբերյալ գրեք մեկ կամ մի
քանի հարցեր ձեր սուրբ
գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում:
Երբ ուսումնասիրեք Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոսը այսօր,
փնտրեք պատասխաններ ձեր
գրած հարցերին:

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոսը Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունն է,
Մատթեոս 23.39–24.56: Այն գտնվում
է Թանկագին Մարգարիտում`
Աբրահամի Գրքից հետո:

Կարդացեք Ջոզեֆ
Սմիթ-Մատթեոս 1.4` փնտրելով
այն երկու հարցերը, որոնք
աշակերտները տվեցին Հիսուսին:
Դուք գուցե կամենաք ձեր սուրբ գրություններում նշել այդ հարցերը:

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1.5–20-ում Փրկիչը պատասխանեց առաջին
հարցին այն մասին, թե երբ է Երուսաղեմը և տաճարը կործանվելու: 21–37
հատվածներում Նա պատասխանեց երկրորդ հարցին՝ Իր Երկրորդ
Գալուստի նշանի և ամբարիշտների կործանման մասին:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.5–12` փնտրելով Երուսաղեմի
կործանման հետ կապված նշանները:

Չնայած Հիսուսն ասաց, որ Իր աշակերտները կտառապեն այս ժամանակ,
Նա մի կարևոր խոստում տվեց, որ եթե մենք անսասան մնանք և

136



չհաղթվենք, ապա կփրկվենք: Գուցե դուք կամենաք նշել այս
ճշմարտությունը հատված 11-ում։

Անսասան մնալ նշանակում է չհաղթվել գայթակղություններից և չարից:
Սուրբ գրություններում անսասան բառը երբեմն զուգորդվում է անխախտ
բառի հետ (օրինակ, տես Մոսիա 5.15):

Երիտասարդ Կանանց և Երիտասարդ Տղամարդկանց գերագույն նախագահությունները
բացատրեցին «անսասան և անխախտ» արտահայտության իմաստը: Ի՞նչ է նշանակում
լինել անսասան և անխախտ: Անսասան լինել նշանակում է լինել անխախտ ամրացված և
փոփոխության չենթակարկվել, հաստատուն լինել հավատքում և վճռականության մեջ և
լինել ազնիվ ու հավատարիմ: Նմանապես, անխախտ լինել նշանակում է լինել անկոտրում
և անընդունակ շարժվելու կամ խոտորվելու: Լինել անսասան և անխախտ Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանում, նշանակում է պարտավորվել հետևել Նրան, այսպիսով, միշտ
առատանալով բարի գործերով» (“Steadfast and Immovable,” New Era, Jan. 2008, 8):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը տվել է
հետևյալ գաղափարը․ Նշեք այն բնորոշ գծերը, որոնք նա տվել է
«մարդուն, ով անսասան է և անխախտ»: (Գուցե դուք կամենաք գրել
խոսքերը, որոնք նա օգտագործել է ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում`
անսասան բառիՋոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.11-ի կողքին:)

«Անսասան» բառն օգտագործվում է~ ենթադրելով ամուր դիրք,
դիմացկունություն և կայունություն, անփոփոխ և խիստ վճռական (Oxford
English Dictionary Online, 2nd ed. 1989, “Steadfast”): … Այսպիսով, մարդը, ով
հաստատուն և անխախտ է, դիմացկուն, կայուն, վճռական, ամուր և
անընդունակ է շեղվելու հիմնական նպատակից կամ առաքելությունից»
(“Steadfast and Immovable, Always Abounding in Good Works,” New Era, Jan.

2008, 2):

Փրկվել բառը Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.11-ում չի նշանակում, որ մենք
կազատվենք կյանքի բոլոր դժվարություններից:

Կարդացեք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ խոսքերը և նշեք, թե ինչ է
նշանակում փրկվել: «Կեղծ է այն գաղափարը, որ Սրբերը կխուսափեն բոլոր
դատաստաններից, մինչդեռ ամբարիշտները կտառապեն, քանզի բոլորը
մարմնի մեջ ենթակա են տառապանքի, և «արդարները, դժվարությամբ
խույս կտան» [տես ՎևՈւ 63.34], … շատ արդարներ զոհ կդառնան
ժանտախտի և այլ հիվանդությունների, մարմնի թուլության հետևանքով,

սակայն նրանք կփրկվեն Աստծո թագավորությունում» (Եկեղեցու նախագահների
ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 253):

Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.13–20-ից մենք իմանում ենք, որ Հիսուսը
նախազգուշացրեց Իր աշակերտներին պատրաստ լինել փախչելու դեպի
լեռները և չվերադառնալ իրենց տները, որովհետև Երուսաղեմը
հարձակման կենթարկվի և կկործանվի: Նա մարգարեացավ, որ այդ
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օրերի դժբախտությունը կլինի վատթարագույնը, որն Իսրայելը երբևէ
տեսել է:

Մ.թ. 70 թվականին, , Հիսուսի կողմից այս խոսքերը ասվելուց մոտ 40
տարի հետո, հռոմեացիները պաշարեցին Երուսաղեմը և սպանեցին
ավելի քան մեկ միլիոն հրեաների և մոտ 100000 հրեաներ
գերեվարվեցին: Տաճարը կործանվեց և ոչ մի քար քարի վրա չմնաց, ճիշտ`
ինչպես մարգարեացել էր Փրկիչը (տես Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.3):
Սակայն, նրանք, ովքեր լսեցին Հիսուսի նախազգուշացումները,
բարեհաջող փախան Փելլա քաղաքը՝ Երուսաղեմից դեպի հյուսիս
արևելք՝ մոտ 50 մղոն հեռու» (see Bible Dictionary, “Pella”):

Հրեաների օրինակը ինչպե՞ս է ցույց տալիս Փրկչի խոսքերին
հնազանդվելիս անսասան մնալու կարևորությունը: ____________________

Մտածեք, թե ինչպես ապրող մարգարեին հնազանդվելն ու հետևելը մեր
օրերում նույնքան կարևոր է, որքան հրեաների կողմից Հիսուսի
նախազգուշացմանը ականջ դնելը:

Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1.21-37
Հիսուս Քրիստոսը մարգարեանում է` բացահայտելով Իր Երկրորդ Գալուստի
նշանների մասին

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1.21-23 հատվածները` պարզելով, թե
ինչու է Տերը բացահայտել Իր Երկրորդ Գալուստի նշանները:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկիչը նախազգուշացրել է «կեղծ
քրիստոսներից» և «կեղծ մարգարեներից» (Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս
1.22): Այս արտահայտությունները վերաբերում են ցանկացած մարդու,
ինչպես Եկեղեցու ներսում, այնպես էլ դրսում, ովքեր պնդում են, որ
խոսում են Տիրոջ համար առանց իշխանության, կամ ով առաջ է քաշում
ուսմունքներ, որոնք հակառակ են ապրող մարգարեների խոսքերին:
«Ընտրվածները համաձայն ուխտի» արտահայտությունը հատված 22-ում
վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներին:

Այս կեղծ քրիստոսների և կեղծ մարգարեների վերաբերյալ մենք
կարդում ենք, որ «եթե հնարավոր լինի, նրանք կմոլորեցնեն նույնիսկ
ընտրվածներին» Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.22):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ ՄակՔոնկին տվել է
հետևյալ նախազգուշացումը կեղծ քրիստոսների և կեղծ մարգարեների
մասին. «Այս կեղծ քրիստոսները կլինեն աշխարհի կեղծ համակարգերը և
կեղծ մարգարեները, կլինեն ուսուցիչները և այդ համակարգի
տարածողները: Այնքան խորը և ուսումնասիրված կլինեն նրանց
վարդապետությունները, այնքան մեծ և սքանչելի նրանց գործերը …որ

նույնիսկ ընտրվածները գրեթե խաբված կլինեն» (Doctrinal New Testament Commentary,
3 vols. [1965–73], 1:647):
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Որո՞նք են այն մի քանի բաները, որոնք մենք կարող ենք անել խաբվելուց
խուսափելու համար, նույնիսկ նրանց կողմից, ովքեր Եկեղեցու
անդամներ են:

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը տվել է հետևյալ նախազգուշացումը Եկեղեցու
անդամներին.

«Մենք ոչ մի բան չենք կարող հեղինակավոր համարել, բացի նրանից, ինչը
գալիս է ուղղակիորեն նշանակված ուղիով, քահանայության հաստատված
կազմակերպությունների, որը Աստծո նշանակած ուղին է, որի միջոցով
հայտնի է դարձվում Նրա միտքը և կամքը աշխարհին:

… Եվ այն պահին, երբ մարդիկ նայում են որևէ այլ աղբյուրի, այդ պահին
նրանք անպաշտպան նետվում են սատանայի գայթակղիչ

ազդեցություններին դեմ հանդիման, և իրենց ենթակա դարձնում դառնալու դևի ծառաներ,
նրանք տեսադաշտից կորցնում են ճշմարիտ կարգը, որի միջոցով պետք է վայելեն
Քահանայության օրհնությունները, նրանք քայլ են անում Աստծո արքայության գծից
[սահմաններից] դուրս և արդեն վտանգավոր հողի վրա են: Երբ դուք տեսնում եք մի
մարդու, ով պնդում է, թե ուղիղ հայտնություն է ստացել Տիրոջից Եկեղեցու համար, անկախ
քահանայության կարգից և ուղուց, դուք կարող եք նրան համարելինքնակոչ» (Gospel
Doctrine, 5th ed. [1939], 42).

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.24–26-ը` փնտրելով, թե ըստ
Փրկիչի, Ինքը ինչպես կհայտնվի Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.27–31-ը` փնտրելով այն նշանները,
որոնք կնախորդեն Երկրորդ Գալուստին:

Թվեք նշանները. ____________________

Ուշադրություն դարձրեք, որ ոչ բոլոր նշաններն են բացասական:
Համաձայն 27 և 31-րդ հատվածների, մինչև Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստը, Տիրոջ ընտրվածները կհավաքվեն և ավետարանը կքարոզվի
ողջ աշխարհում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչպես է այդ մարգարեությունն իրականանում

այսօր: Ներառեք գաղափարներ, թե դուք ինչպես կարող եք այս
մարգարեության իրականացման մասը կազմել:

Փրկիչը նախազգուշացրել է, որ վերջին օրերում, «նույնիսկ ընտրվածները»
կարող է խաբվեն (Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.22): Կարդացեք Ջոզեֆ
Սմիթ—Մատթեոս 1.37-ը` փնտրելով, թե մենք ինչպես կարող ենք
խուսափել խաբվելուց:

Ձեր սուրբ գրություններում Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.37-ի կողքին, գուցե
կամենաք գրել այս սկզբունքը. Եթե արժեվորենքք Տիրոջ խոսքը, ապա
մենք չենք խաբվի:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռասսել
Բալլարդի հետևյալ բացատրությունը. Նշեք պատմության այն մասերը,
որոնք ցույց են տալիս սկզբունքը, որն ուսուցանվել է Ջոզեֆ
Սմիթ—Մատթեոս 1.37-ում:
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«Իմ լավ միսիոներներից մեկը, ով ծառայում էր ինձ հետ, երբ ես Տորոնտոյի
միսիայի նախագահն էի, մի քանի տարի անց եկավ ինձ տեսնելու : Ես նրան
հարցրեցի. «Երեց, ինչպե՞ս կարող եմ քեզ օգնել»:

«Նախագահ,- ասաց նա,- ես կարծես կորցնում եմ իմ վկայությունը»:

Ես չէի կարողանում հավատալ դրան: Ես հարցրեցի նրան, թե ինչպես դա
կարող էր պատահել:

«Առաջին անգամ է, որ ես կարդացի որոշ հակամորմոնական գրականություն, ասաց նա:
Ես ունեմ որոշ հարցեր, և ոչ ոք չի կարող պատասխանել դրանց: Ես շփոթված եմ և
կարծում եմ ես կորցնում եմ իմ վկայությունը» (“When Shall These Things Be?” Ensign, Dec.
1996, 60):

Դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը այս նախկին միսիոների նման երբևէ
նման բան զգացե՞լ եք: Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք այս իրավիճակում գտնվող
ինչ-որ մեկին: Ինչո՞ւ: ____________________

Երեց Բալլարդը շարունակել է․

«Ես հարցրեցի նրան, թե ինչ հարցեր ուներ, և նա ասաց ինձ: Դրանք սովորական
հակաեկեղեցական հարցեր էին, բայց ես կարիք ունեի մի փոքր ժամանակի՝ նյութեր
հավաքելու, որպեսզի կարողանայի տալ խելամիտ պատասխաններ: Այսպիսով մենք
պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք հանդիպելու 10 օր հետո, և ես ասացի նրան, որ
կպատասխանեի նրա յուրաքանչյուր հարցին: Երբ նա պատրաստվում էր մեկնել, ես
կանգնեցրի նրան:

«Երեց, դու ինձ մի քանի հարցեր տվեցիր այսօր»,-ասացի ես: Այժմ մի հարց ունեմ քեզ:

«Այո, Նախագահ»:

«Որքա՞ն ժամանակ է անցել այն ժամանակից ի վեր, երբ կարդացել ես Մորմոնի Գիրքը»,-
հարցրեցի ես:

Նա աչքերը ներքև խոնարհեց: Նա որոշ ժամանակ նայում էր հատակին: Ապա նայեց ինձ:
«Երկար ժամանակ է, Նախագահ»,- խոստովանեց նա:

«Դե լավ»,-ասացի ես: «Դու տվեցիր ինձ քո հանձնարարությունը: Արդար կլինի, որ ես էլ
քեզ տամ քոնը: Ես ուզում եմ, որ դու խոստանաս, որ կկարդաս Մորմոնի Գիրքն առնվազն
մեկ ժամ` ամեն օր այսօրվանից սկսած մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը»: Նա
համաձայնվեց, որ կաներ դա:

Տաս օր հետո նա վերադարձավ իմ գրասենյակը, և ես պատրաստ էի: Ես հանեցի իմ
թղթերը, որ սկսեմ պատասխանել նրա հարցերին, բայց նա կանգնեցրեց ինձ:

«Նախագահ, ասաց նա, դրա անհրաժեշտությունը չկա»: Ապա նա բացատրեց. «Ես
գիտեմ, որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է: Ես գիտեմ, որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն է»:

«Դեհ, դա հիանալի է», -ասացի ես: «Բայց ամեն դեպքում, դու քո հարցերի
պատասխանները կստանաս: Ես աշխատել եմ սրա վրա բավական երկար ժամանակ,
այնպես որ նստիր հենց այնտեղ և լսիր»:

Եվ այսպիսով ես պատասխանեցի նրա բոլոր հարցերին, իսկ հետո հարցրեցի. «Երեց, ի՞նչ
սովորեցիր սրանից»:

Եվ նա պատասխանեց.«Եկեք Տիրոջը պատշաճ ժամանակ տրամադրենք» (“When Shall
These Things Be?” 60.
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի ուղի, որով դուք կարող եք ավելի լավ «գանձի պես

պահել [Տիրոջ]խոսքը» (Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոս 1.37):

Տիրոջ խոսքերի արժեվորումը օգնում է մեզ խուսափել խաբվելուց և
ժամանակակից հայտնությունը նախազգուշացնում է մեզ «կանգնել ….
սուրբ վայրերում և չշարժվել, մինչև Տիրոջ օրը գա» (ՎևՈւ 87.8): Բացի
սուրբ գրությունները սովորելուց, որպեսզի Տիրոջ խոսքը արժեվորենք,
մենք կարող ենք ստանալ Աստծո խոսքերը` կանգնած մնալով կամ
հաճախելով սուրբ վայրեր, ինչպես օրինակ` տաճարներ և ժողովատներ և
աշխատենք դարձնել մեր տները սուրբ վայրեր: Մտածեք, թե ինչպես այս
տեղերում լինելը կարող է օգնել ձեզ ճշմարիտ վարդապետություն
սովորել և խուսափել խաբվելուց:

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1.38-55)
Հիսուսը պատվիրում է Իր աշակերտներին նախապատրաստվել Իր Երկրորդ
Գալուստին:
Փրկիչն ավարտում է այս ելույթը՝ ուսուցանելով Իր աշակերտներին, թե
ինչպես արժեվորեն Իր խոսքը և նախապատրաստվեն Իր Երկրորդ
Գալուստին։

Հետևյալ աղյուսակի վանդակներում նկարեք հասարակ նկարներ, որոնք
ցույց են տալիս օրինակները, որոնք Փրկիչն օգտագործեց՝ ուսուցանելու
Իր Երկրորդ Գալուստին նախապատարաստվելու մասին: Այնուհետև
յուրաքանչյուր նկարի տակ գրեք մի ճշմարտություն, որը դուք գտել եք՝
Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստվելու վերաբերյալ:

Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս 1.38-39) Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1.40-43

Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1.46-47 Ջոզեֆ Սմիթ - Մատթեոս 1.48-54

Այս օրինակներից մենք սովորում ենք, որ միայն Երկնային Հայրը գիտի,
թե երբ է տեղի ունենալու Փրկիչի Երկրորդ Գալուստը, և եթե մենք
հետևենք նշաններին և հնազանդվենք Տիրոջ պատվիրաններին, ապա
մենք պատրաստ կլինենք Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին:

Վերանայեք Ջոզեֆ Սմիթ—Մատթեոսում նշված ճշմարտությունները և
մտածեք, թե այդ ճշմարտություններն ինչպես են օգնում պատասխանել
այն հարցերին, որոնք դուք գրել էիք դասի սկզբում:

Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստվելու
լավագույն ուղին հետևելն է Նրա ժամանակակից մարգարեների և
առաքյալների ուսմունքներին: Մտածեք Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ խոսքերի մասին.
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Ի՞նչ կլիներ, եթե Նրա գալու օրը վաղը լիներ: Եթե իմանայինք, որ վաղը
հանդիպելու ենք Տիրոջը` մեր վաղաժամ մահվան կամ Նրա անսպասելի
գալուստի արդյունքում, ի՞նչ կանեինք այսօր: Ինչպիսի՞
խոստովանություններ կանեինք: Ի՞նչ սովորություններ կդադարեցնեինք:
Ի՞նչ անհամաձայնություններ կլուծեինք: Ինչպիսի՞ ներում կպարգևեինք:
Ի՞նչ վկայություններ կբերեինք:

Եթե այս բաները կանեինք այդ դեպքում, ինչո՞ւ չանենք հիմա: Դալլին Հ. Օուքս,
(«Նախապատաստություն Երկրորդ Գալուստի համար», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս

2004, 9):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Եթե դուք պիտի

հանդիպեք Փրկիչին վաղը, ի՞նչ կփոխեիք այսօր:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Ջոզեֆ Սմիթ-Մատթեոս, Մատթեոս 24-ը և ավարտեցի
այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 6. ՕՐ 3

Մատթեոս 25
Նախաբան
Երբ Հիսուս Քրիստոսը Ձիթենյաց սարի վրա առանձին ուսուցանեց Իր
աշակերտներին Իր Երկրորդ Գալուստի մասին, Նա ուսուցանեց տասը
կույսերի և քանքարների առակները: Նա նաև բացատրեց, որ Ինքն
առանձնացնելու էր արդարներին ամբարիշտներից, երբ վերադառնա:

Մատթեոս 25․1-13
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է տասը կույսերի առակը

Պատկերացրեք, թե դուք ինչպես կզգայիք, եթե լինեիք այն երիտասարդը
հետևյալ պատմության մեջ, որը Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն է պատմել, որը լսել է վերադարձած
երիտասարդ միսիոներից`վկայության ժողովում իր անձնական
փորձառությամբ կիսվելիս :

«Նա … պատմեց, թե ինչպես 18 տարեկանում` երեց կարգվելուց
անմիջապես հետո մի ժամադրությունից տուն էր գնում: Մի բան էր
պատահել այդ ժամադրության ժամանակ, որով նա չէր կարող պարծենալ:
Նա չանդրադարձավ մանրամասներին, ոչ էլ պիտի աներ դա
հասարակական վայրում: Մինչև այսօր ես չգիտեմ այդ դեպքի բնույթը, բայց
այն բավականաչափ կարևոր էր նրա համար, քանի որ ազդել էր նրա հոգու

և ինքնագնահատման վրա:

«Երբ նա իր սեփական տան մերձակա ճանապարհին մի որոշ ժամանակ նստած էր իր
մեքենայում`, մտածելով դրա շուրջը և անկեղծ վշտանալով տեղի ունեցածի համար,
Եկեղեցու ոչ անդամ նրա մայրը խելահեղորեն դուրս վազեց տնից՝ ուղղվելով դեպի նրա
ավտոմեքենան: Ակնթարթորեն նա հաղորդեց, որ նրա փոքր եղբայրը տանը հենց նոր ընկել
էր` գլուխը սաստիկ հարվածել հատակին և այժմ ցնցումների մեջ էր: Եկեղեցու ոչ անդամ
նրա հայրն անմիջապես շտապ օգնություն էր կանչել, բայց առնվազն ինչ-որ ժամանակ
կպահանջվեր` մինչև օգնությունը գար:

«Արի մի բան արա», -արտասվում էր մայրը: «Այսպիսի դեպքերի համար ձեր Եկեղեցում
միթե՞ չկա մի բան, որ կարող եք անել: Դու ունես նրանց քահանայությունը: Արի և մի
բան արա»: …

«… Այդ գիշեր երիտասարդը չկարողացավ արձագանքել նրան, ում նա խորապես սիրում
էր, ով իր հավատքի և իր ուժի կարիքն ուներլ: Հաշվի առնելով այն զգացումները, որոնց
հետ նա գոտեմարտում էր և այն փոխզիջումը, որին ինքը հենց նոր գնացել էր, նա չէր
կարողանում իրեն հավաքել և խնդրել անհրաժեշտ օրհնությունը » (“The Confidence of
Worthiness,” Liahona, Apr. 2014, 58–59).

Ի՞նչ կանեիք, եթե լինեիք այն մարդը, ով տանջանքների միջով է անցնում:
Ինչո՞ւ է կարևոր միշտ պատրաստ լինել : ____________________

Մատթեոս 25-ը Ձիթենյաց սարի վրա Փրկիչի ուսուցման
շարունակությունն է, և այն ներառում է նախապատրաստության
վերաբերյալ երեք առակներ, որոնք ուսուցանում են մեզ, թե ինչպես
պատրաստվենք հանդիպելու Տիրոջը, երբ Նա կրկին գա:
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Երբ Ձիթենյաց սարի վրա էր, Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանեց Իր
աշակերտներին Իր Երկրորդ Գալուստի մասին (տես Մատթեոս 24): Տասը
կույսերի առակի միջոցով Հիսուսն ուսուցանեց, որ մենք պետք է
պատրաստ լինենք Նրա Երկրորդ Գալուստին.

Կարդացեք Մատթեոս 25.1–4-ը`
փնտրելով առակի հիմնական
տարրերը: Գուցե կամենաք նշել
այն, ինչ գտնեք:

Համաձայն հրեական հարսանիքի
ավանդույթների գիշերով
փեսացուն կամ «փեսան իր մոտիկ
ընկերների ուղեկցությամբ գնում էր
հարսի տուն: Այնտեղ հարսանիքի
ծիսակատարություններից հետո հարսանեկան ընկերախումբը
շարունակում էր խնջույքը փեսայի տանը: Ակնկալվում էր, որ հարսանիքի
հյուրերը, ովքեր միանում էին երթին, պիտի տանեին իրենց սեփական
ճրագները կամ ջահերը»` ցույց տալով, որ իրենք հարսանեկան
ընկերախմբի մասնակից էին և լրացնելով իրադարձության
պայծառությունն ու գեղեցկությունը (Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ
[Եկեղեցու կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014], 78):

Կարդացեք առակի մնացած մասը Մատթեոս 25.5–13-ում` փնտրելով, թե
ինչ արեցին հինգ իմաստուն կույսերը, և ինչ արեցին հինգ հիմար
կույսերը:

Մատթեոս 25.5–13-ը կարդալու փոխարեն դուք կարող եք դիտել
տեսաֆիլմի մի մասը «Նրանք, ովքեր իմաստուն են» (ժամանակի

կոդը 0:00–5:46), որը պատկերում է տասը կույսերի առակը: Այս
տեսաֆիլմը մատչելի է LDS.org կայքում: Տեսաֆիլմը դիտելու ընթացքում
փնտրեք, թե ինչ արեցին հինգ իմաստուն կույսերը և ինչ արեցին հինգ
հիմար կույսերը:

Մտածեք առակի հետևյալ տարրերի մասին և գրեք թե ձեր կարծիքով ինչ
կարող է ներկայացնել դրանցից յուրաքանչյուրը.

Փեսացուն ____________________

Հինգ իմաստուն կույսերը ____________________

Հինգ հիմար կույսերը ____________________

Լապտերներ ____________________

Յուղ ____________________

«Երբ փեսան ուշացավ» (Մատթեոս 25.5) և «կէս գիշերին աղաղակ եղաւ»
արտահայտությունները (Մատթեոս 25.6) վերաբերում են Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին: Խորհեք, թե ինչ կարող եք սովորել
Երկրորդ Գալստյան մասին այդ հատվածներից: Գուցե կամենաք
գրելՀիսուս Քրիստոս 5-6-րդ հատվածներիկողքին` լուսանցքում:
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսը ուսուցանել է, թե
ում են ներկայացնում տասը կույսերը. «Տասը կույսերն ակնհայտորեն
ներկայացնում են Քրիստոսի Եկեղեցու անդամներին, քանի որ բոլորը
հրավիրված էին հարսանեկան խնջույքին, և բոլորը գիտեին, թե ինչ էր
պահանջվում ներս մտնելու համար, երբ փեսացուն գար: Սակայն միայն
կեսն էր պատրաստ, երբ նա եկավ» («Նախապատրստություն Երկրորդ

Գալուստի համար» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2004թ., 8):

Գուցե կամենաք գրել Եկեղեցու անդամներ բառերը Մատթեոս 25.1-2 -ի
կողքին՝ լուսանցքում:

Վերանայեք Մատթեոս 25.8–9-ը և խորհեք, թե ինչո՞ւ իմաստուն կույսերը
չէին կարող իրենց յուղից բաժին հանել հիմար կույսերի համար:
Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալն ուսուցանել է, թե ինչ կարող է յուղը
ներկայացնել և ինչու այն չէր կարող կիսվել.

«Դա եսասիրություն չէր, ոչ էլ անբարյացակամություն: Յուղի այն տեսակը,
որն անհրաժեշտ է ճանապարհին լույս տալու և խավարը լուսավորելու
համար, հնարավոր չէ կիսել: Ինչպե՞ս կարող է մարդը կիսել տասանորդի
սկզբունքին հետևելու հնազանդությունը, արդար ապրելակերպից եկող
խաղաղ միտքը, գիտելիքների կուտակումը: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել
հավատքով կամ վկայությամբ: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել վերաբերմունքով

կամ մաքրաբարոյությամբ կամ էլ միսիայի փորձառությամբ: Ինչպե՞ս կարելի է կիսվել
տաճարային արտոնություններով: Յուրաքանչյուր մարդ պետք է անձամբ նմանատիպ յուղ
ձեռք բերի: …

Առակում յուղը հնարավոր է շուկայում գնել: Մեր կյանքում նախապատրաստության յուղը
հավաքվում է կաթիլ առ կաթիլ՝ արդար ապրելակերպով: … Նվիրաբերման և
հնազանդության յուրաքանչյուր գործ մի կաթիլ է, որն ավելացվում է մեր պաշարին» (Faith
Precedes the Miracle [1972], 255–56):

1. Խորհեք, թե ինչ է առակի յուղը ներկայացնում: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում ցուցակ

կազմեք նվիրումի և հնազանդության այն գործերի, որը կարող է
լրացնել հետևյալ նախադասությունը: Համաձայն Նախագահ Սպենսեր Վ.
Քիմբալի, այն մի քանի բաները, որոնք յուղը առակում կարող է ներկայացնել,
հետևյալն են.

Հետևյալը մեկ ճշմարտություն է, որը մենք կարող ենք սովորել առակից և
Նախագահ Քիմբալի մեկնաբանություններից. Մենք չենք կարող հոգևոր
նախապատրաստվածություն պարտք վերցնել ուրիշներից: Հոգևոր
նախապատրաստվածությունը ներառում է՝ վկայություն, դարձ, հավատք,
և այլ պարգևներ, որոնք գալիս են անձամբ Սուրբ Հոգու միջոցով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը
բացատրել է.
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«Այժմ ես ուզում եմ օգտագործել տասը կույսերի առակի բազմաթիվ
հնարավոր մեկնաբանություններից մեկը՝ լուսաբանելու կապը վկայության
և դարձի միջև: «Տասը կույսեր, որոնցից հինգը իմաստուն էին, իսկ հինգը`
հիմար , վերցրին իրենց լապտերները և դուրս եկան փեսային դիմավորելու:
Խնդրում եմ մտածեք լապտերների մասին, որոնք օգտագործվում էին
կույսերի կողմից, որպես վկայության լապտերներ: Մյուս հինգը հիմար էին,

քանի որ նրանք «յուղ վեր չառան իրանց հետ»: Մտածեք, որ յուղը դարձի գալու յուղն էր: …

Արդյո՞ք հինգ իմաստուն կույսերը եսասեր էին և չկամեցան յուղով կիսվել, թե՞ նրանք ճիշտ
ձևով ցույց են տալիս, որ դարձի յուղը հնարավոր չէ պարտք տալ: Կարո՞ղ է արդյոք մեկ
ուրիշին տրվել այն հոգևոր ուժը, որն առաջ է գալիս պատվիրանները մշտապես պահելու
արդյունքում: Կարո՞ղ է արդյոք ջանասեր ուսումնասիրելու և սուրբ գրությունների շուրջ
խորհրդածելու արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքը փոխանցվել կարիքի մեջ գտնվողին:
Կարո՞ղ է արդյոք ավետարանի միջոցով հավատարիմ Վերջին Օրերի Սրբին հասու
խաղաղությունը փոխանցվել դժբախտություն կամ մեծ դժվարություններ կրող անհատին:
Այս հարցերից յուրաքանչյուրի հստակ պատասխանն է՝ ոչ:

Ինչպես իմաստուն կույսերը հստակ նշեցին, մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է «գնի իր
համար»: Այդ ոգեշնչված կանայք բիզնես գործարք չէին նկարագրում, այլ նրանք շեշտում
էին մեր անհատական պատասխանատվությունը՝ վառ պահել մեր վկայության լամպերը և
ձեռք բերել դարձի յուղի բավականաչափ պաշար: Այդ թանկարժեք յուղը ձեռք է բերվում
կաթիլ առ կաթիլ՝ «տող առ տող [և] ցուցում առ ցուցում» (2 Նեփի 28.30), համբերությամբ և
հաստատակամությամբ: Ոչ մի դյուրանցում հասանելի չէ, հնարավոր չէ ոչ մի
պատրաստություն վերջին րոպեին:

Ուստի, հավատարիմ եղեք, միշտ աղոթելով, ունենալով ձեր լապտերները պատրաստ ու
վառ, և յուղ ձեզ հետ, որ կարողանաք պատրաստ լինել Փեսայի գալուստի ժամանակ»
(ՎևՈւ 33.17)» («Դարձի եկած առ Տերը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 109):

Հետևյալը մեկ այլ ճշմարտություն է, որը մենք կարող ենք սովորել այդ
առակից: Մենք կարող ենք պատրաստվել Երկրորդ Գալուստին,
մեծացնելով մեր վկայությունը և դարձը` ամենօրյա արդարակեցության
միջոցով:

2. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում գծեք յուղով
լամպի մի մեծ պատկեր:
Մտքում պահելով, որ առակի
յուղը ներկայացնում է Հիսուս
Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին նախապատրաստվածությունը, ստեղծեք մի ցուցակ
լամպի ներսում այն ուղիների վերաբերյալ, որոնցով դուք կարող եք
«յուղ» ավելացնել ձեր «լամպին»: Եթե հնարավոր է, կիսվեք ձեր
գաղափարներով ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ և
հարցրեք նրանց, թե նրանք ինչ կառաջարկեին ավելացնել ձեր
ցուցակին:

Հասկանալու համար այլ ուղիները, որոնցով դուք կարող եք կաթիլ
առ կաթիլ յուղ հավաքել արդարակյաց ապրելակերպի միջոցով,

դուք կարող եք դիտել տեսաֆիլմի մնացած մասը «Նրանք, ովքեր
իմաստուն են» “They That Are Wise” (ժամանակի կոդը 5:46–8:44):
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Տեսաֆիլմը դիտելու ընթացքում ցուցակին ավելացրեք մտքեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

«[Տասը կույսերի առակի] մասին խոսելով` Տերն ասել է. «Եվ այն օրը, երբ
ես կգամ իմ փառքով, կկատարվի առակը, որը ես խոսեցի տասը կույսերի
վերաբերյալ» (ՎևՈւ 45.56):

Կարդացեք Մատթեոս 25.10–12-ը` փնտրելով այն, ինչ Փեսացուն ասաց
հիմար կույսերին: Օգտակար կլինի իմանալ, որ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ Փեսան ասաց. «Դուք չեք
ճանաչում ինձ» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն 25.11 [ Մատթեոս 25.12,
ծանոթություն ա]):

Ի՞նչ է ասում «Դուք չեք ճանաչում ինձ» հայտարարությունը հինգ հիմար
կույսերի մասին: Տիրոջը ճանաչելն ինչպե՞ս է տարբերվում Նրա մասին
պարզապես իմանալուց : (Տես Հովհաննես 17.3:)

Այս հատվածներից մենք իմանում ենք, որ Տիրոջ գալուստին պատրաստ
լինելու և Նրա ներկայության մեջ մնալուն արժանի լինելու համար, մենք
պիտի ճանաչենք Նրան:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ ուղիներով եք սկսել ավելի լավ ճանաչել Փրկիչին:

b. Փրկիչին ճանաչելն ինչպե՞ս կարող է ազդել Նրա Երկրորդ
Գալուստին ձեր հոգևոր նախապատրաստվածության վրա:

Շարունակելով դասի սկզբում ներկայացված պատմությունը երիտասարդ
քահանայություն կրողի մասին, ով անպատրաստ էր կարիքի պահին,
Երեց Հոլլանդը բացատրել է, որ երիտասարդը նետվեց փողոցով ներքև`
իր ծխից ավելի տարիքով մարդու տունը: Այդ տարեց տղամարդն
օրհնություն տվեց փոքր եղբորը, որը կայունացրեց նրա վիճակը, մինչև
շտապ օգնությունը ժամանեց: Երեց Հոլլանդը շարունակեց.

«Ապա վերադարձած միսիոները, ում մասին ես խոսում եմ, ասաց հետևյալը.
«Նա, ով չի դիմակայել նրան, ինչին ես դիմակայեցի այդ գիշեր, երբևէ չի
իմանա այն ամոթը, և կսկիծը, որ ես զգացի` արժանի չզգալով ինձ՝
օգտագործել քահանայությունը, որը կրում էի: Դա ավելի ցավոտ
հիշողություն է ինձ համար, որովհետև նա իմ սեփական փոքր եղբայրն էր,
ով իմ կարիքն ուներ, և իմ սիրելի ոչ անդամ ծնողները, ովքեր այնպես

վախեցած էին և իրավունք ունեին ինձանից ավելի շատ բան ակնկալելու: Բայց ես, այսօր
կանգնած լինելով ձեր առջև, կարող եմ խոստանալ ձեզ այս», -ասաց նա. Ես կատարյալ
չեմ, բայց այդ գիշերվանից հետո, ես երբեք չեմ արել մի բան, որն ինձ ետ կպահեր գնալու
Տիրոջ առջև վստահությամբ և խնդրելու Նրա օգնությունը, երբ անհրաժեշտ է : Անձնական
արժանավորությունը ճակատամարտ է այս աշխարհում, որում մենք ապրում ենք, - նշեց
նա,- բայց այն մի ճակատամարտ է, որում ես հաղթում եմ: Ես զգացել եմ դեպի ինձ
մատնացույց անող դատապարտության մատը իմ կյանքում մեկ անգամ, և ես մտադիր չեմ
այն երբևէ կրկին զգալու, եթե ես կարող եմ անել դրա հետ կապված ինչ- -որ բան: Եվ
իհարկե, -եզրափակեց նա,- ես կարող եմ անել դրա հետ կապված ամեն ինչ» (“The
Confidence of Worthiness,” 59):
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Ի՞նչ կարող ենք անել, որ պատրաստ լինենք Տիրոջ գալուն: Դուք կարող
եք շրջանակի մեջ առնել մեկ կամ երկու գործողությունները, որոնք դուք
թվել եք ձեր ցուցակում յուղով լապտերի գծանկարում և նպատակ դնել
գործելու այն ուղիներով, որը կմեծացնի ձեր հոգևոր
նախապատրաստվածությունը:

Մատթեոս 25․14-46
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին քանքարների և
ոչխարների ու այծերի վերաբերյալ առակները:
Եթե ձեր ծնողները սենյակ մտնեին և ձեզ տային մի մեծ գումար, ի՞նչ
կանեիք դուք դրա հետ:

Երբ Փրկիչը շարունակեց ուսուցանել Իր աշակերտներին Իր Երկրորդ
Գալուստի մասին, Նա պատմեց քանքարների մասին առակը: Այս
առակում մի մարդ, ով մեկնում էր ճանապարհորդության, Իր ծառաներից
երեքին փող տվեց՝ հինգ քանքար առաջին ծառային, երկու քանքար
երկրորդին և մեկ քանքար երրորդին: (Քանքարը փողի գումար է:)

Կարդացեք Մատթեոս 25.16-18-ը`
փնտրելով, թե ինչ արեցին
ծառաներն իրենց փողի հետ:

Մատթեոս 25.19–23-ից մենք
իմանում ենք, որ երբ տերը
վերադարձավ, նա խնդրեց իր
ծառաներին զեկուցել, թե ինչ են
արել իրենց փողի հետ: Հինգ և
երկու քանքար ունեցող ծառաները
օգտագործել էին դրանք` կրկնապատկելով իրենց տիրոջ փողը: Բայց մեկ
քանքար ունեցող ծառան թաքցրել էր այն և հետևաբար ոչինչ չէր
ավելացրել՝ տալու իր տիրոջը:

Կարդացեք Մատթեոս 25.24-25 հատվածները` պարզելով, թե ինչու էր
ծառան թաքցրել քանքարը:

Այս առակում քանքարները կարելի է նմանեցնել պարգևներին և
ունակություններին, որոնք Տերը տվել է մեզ: Վախը կարող է խանգարել
մեզ Տիրոջ տված պարգևներն ու ունակությունները օգտագործելիս:

Ի՞նչ է պատահում ձեր կարծիքով, եթե մենք չենք զարգացնում մեր
պարգևներն ու ունակությունները վախի պատճառով:

Կարդացեք Մատթեոս 25.26–30-ը պարզելու, թե ինչ պատահեց անպիտան
ծառայի հետ:

Մի ճշմարտություն, որը մենք կարող ենք սովորել այս առակից, այն է, որ
եթե մենք չենք զարգացնում և օգտագործում մեր հոգևոր պարգևները ի
բարին, ապա կկորցնենք դրանք:

Մտածեք որոշ ուղիներ, որոնցով դուք ձեր պարգևներն ու
ունակությունները կարող եք օգտագործել՝ Տիրոջ աշխատանքն առաջ
տանելու համար: Տաղանդներից մեկը, որը դուք կարող եք օգտագործել,
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ձեր վկայությունն է (տես ՎևՈւ 60.2–3): Մտածեք կազմել մի ծրագիր`
հավատարմորեն օգտագործելու և զարգացնելու ձեր պարգևներն ու
ունակությունները:

Մատթեոս 25.31–46-ից մենք
իմանում ենք, որ Իր Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ Հիսուսը
կառանձնացնի արդարներին
ամբարիշտներից նույն ձևով,
ինչպես հովիվն է առանձնացնում
ոչխարներին այծերից: Ինչպե՞ս է
Տերը որոշում տարբերությունը
նրանց միջև, ովքեր սիրում են
իրեն (ոչխարներին) և նրանց միջև,
ովքեր չեն սիրում (այծեր):

Կարդացեք Մատթեոս 25.40-ը` փնտրելով` ինչ ուսուցանեց Փրկիչն այն
մասին, թե ինչպես մենք ցույց տանք մեր սերը Իր հանդեպ:

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ երբ մենք սիրում ենք և ծառայում
ուրիշներին, մենք ցույց ենք տալիս մեր սերը Տիրոջ հանդեպ:

Ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչպես ենք ցույց տալիս մեր
սերը Տիրոջ հանդեպ՝ սիրելով և ծառայելով ուրիշներին, դիտեք

տեսաֆիլմը «Վերարկուն» որը նկարագրում է մի դեպք Նախագահ Հեբեր
Ջ. Գրանթի մանկությունից: Երբ դիտեք, փնտրեք, թե տղան և նրա մայրը
առանձին-առանձին ում համար էին ծառայում:

Խորհեք, թե ինչպե՞ս եք վերաբերվել ուրիշներին վերջին 24 ժամվա
ընթացքում: Մտածեք, թե արդյո՞ք դուք կընտրեիք գործել այլ կերպ, եթե
ապագայում լինեիք նմանատիպ իրավիճակում: Հաջորդ 24 ժամվա
ընթացքում փնտրեք հնարավորություններ` հետևելու Սուրբ Հոգու
հուշումներին և ծառայելու ուրիշներին:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 25-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 6. ՕՐ 4

Մատթեոս 26․1-30
Նախաբան
Զատիկից երկու օր առաջ Հուդան գաղտնաբար համաձայնության եկավ
հրեա առաջնորդների հետ, ովքեր ցանկանում էին սպանել Հիսուսին:
Զատիկի գիշերը Հիսուսը հաստատեց հաղորդության արարողությունը:

Մատթեոս 26․1-16
Հուդան գաղտնի համաձայնության է գալիս հրեա առաջնորդների հետ, ովքեր
ցանկանում են սպանել Հիսուսին
Դուք երբևէ տեսե՞լ եք որևէ կինոֆիլմ կամ կարդացե՞լ եք որևէ
պատմություն, որում ինչ-որ մեկին դավաճանել են: Ինչո՞ւ այդ մարդուն
դավաճանեցին: Ինչպե՞ս կզգայիք, եթե ձեր մոտ ընկերը դավաճաներ ձեզ:
Երբ կարդաք Հիսուս Քրիստոսի կյանքի վերջին ժամերի մասին, հիշեք որ
Նրան դավաճանեց իր մոտ ընկերը:

Հնադարյան Իսրայելացիների
համար Զատիկի շաբաթը տարվա
ամենակարևոր շաբաթն էր :
«Զատիկի տոնը հիմնադրվել է
[Մովսեսի ժամանակ]` օգնելու
Իսրայելի զավակներին հիշել, թե
ինչպես կործանիչ հրեշտակն
անցավ իրենց տների վրայով և
ազատեց իրենց եգիպտացիներից
[տես Ելից 12.21–28, 13.14–15]»:
Որպես Զատիկի տոնի կարևոր
մաս Իսրայելացիները գառ էին
զոհաբերում և ցողում էին նրա
արյունը իրենց դռների
կողափայտերին: «Անարատ
գառները, որոնց արյունն
օգտագործվել էր որպես հնում
Իսրայելին փրկելու նշան,
խորհրդանշում են Հիսուս
Քրիստոսին՝ Աստծո Գառին, որի
զոհաբերությունը փրկագնեց ողջ մարդկությանը» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Զատիկ» scriptures.lds.org):

Կարդացեք Մատթեոս Ի26.1–2-ը` փնտրելով այն, ինչ ասաց Հիսուս
Քրիստոսը, որ տեղի էր ունենալու Զատիկից հետո:

Այնուհետև կարդացեք Մատթեոս 26.3–5-ը` փնտրելով, թե ո՞վ էր ծրագիր
կազմում Հիսուսին սպանելու համար այդ ժամանակ:

Ինչո՞ւ էին դպիրներն ու քահանայապետերը որոշել սպասել մինչև
Զատիկ, հետո սպանել Հիսուսին:
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Մատթեոս 26.6–13-ում մենք կարդում ենք, որ երբ Հիսուսը Բեթանիայում
էր, մի կին եկավ Նրա մոտ և օծեց Նրան շատ թանկ անուշահոտ յուղով՝
հաստատելով Նրա մոտալուտ մահն ու թաղումը: Նրա աշակերտներից
ոմանք, ներառյալ Հուդան՝ Տասներկու Առաքյալներից մեկը և խմբի
գանձապահը, բողոքեցին, որ անուշահոտ յուղը պետք է վաճառվեր
օգնելու աղքատներին: Սակայն Հուդան իրականում մտահոգված չէր
աղքատների համար, այլ գող էր, ով ցանկանում էր փողը իր համար (տես
Հովհաննես 12.4–6):

Կարդացեք Մատթեոս 26.14-16` փնտրելով, թե ինչ արեց Հուդան հետո,
երբ Փրկիչը նախատեց նրան բողոքելու համար:

Ուշադրություն դարձրեք, թե որպես վճար Հիսուսին դավաճանելու համար
որքան ստացավ Հուդան: «Համաձայն Մովսեսի օրենքի, երեսուն
արծաթադրամը փոխհատուցում էր տիրոջը ստրուկի մահվան համար
(տես Ելից 21.32): … Դավաճանության գինն արտացոլում է այն ցածր
հարգանքը, որ Հուդան և քահանայապետերը ունեին Փրկիչի հանդեպ»
(Նոր Կտակարանի Ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 81): Այն նաև իրականացրեց Հին Կատակարանի
մարգարեությունը Փրկչին դավաճանելու վերաբերյալ (տես Զաքարիա
11.12):

Մատթեոս 26․17-25
Հիսուսը և նրա աշակերտներն ուտում են Զատիկի ճաշը

Մտածեք, թե վերջին անգամ երբ եք
նայել հայելու մեջ: Հայելիները
ինչո՞վ կարող են օգտակար լինել
մեզ համար:

Կարդացեք Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ
խոսքը, փնտրելով և նշելով, թե
ինչու է կարևոր, որ հստակ
տեսնենք ինքներս մեզ , ինչպես
Աստված է տեսնում մեզ:

«Մեզանից ոչ մեկին դուր չի գալիս ընդունել, որ շեղվել ենք ճիշտ ուղուց:
Հաճախ մենք փորձում ենք խուսափել մեր հոգու մեջ խորը նայելուց և
դիմակայել մեր թուլություններին, սահմանափակումներին և
մտավախություններին: Ուստի, երբ իսկապես խորաքննում ենք մեր կյանքը,
մենք այն դիտում ենք կողմնակալության, պատճառաբանությունների և
անարժան մտքերն ու գործողություններն արդարացնելու համար մեր մասին

պատմություններ պատմելու զտիչի միջով:

Բայց իրականությունը հստակ տեսնելու մեր կարողությունը կարևոր է մեր հոգևոր աճի և
բարեկեցության համար: Եթե մեր թուլություններն ու թերությունները թաքնված են մնում
ստվերում, ապա Փրկիչի փրկագնող զորությունը չի կարող բուժել և ուժեղ կողմեր դարձնել
դրանք: …
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Այսպիսով, ինչպե՞ս կարող ենք Աստծո ճշմարտության մաքուր լույսով լուսավորել մեր
հոգին և տեսնել մեզ այնպես, ինչպես Նա է մեզ տեսնում:

Թույլ տվեք ասել, որ սուրբ գրությունները և գերագույն համաժողովի ելույթները
արդյունավետ հայելի են, որոնց օգնությամբ կարող ենք քննել մեզ» («Միթե՞ ես եմ, Տէր»
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2014, 58):

Ինչպե՞ս կարող են սուրբ գրությունները և գերագույն համաժողովում
տրված ելույթները հայելու նման օգնել մեզ տեսնելու ուղիները, որոնց
կարիքը մենք ունենք մեր կյանքը բարեփոխելու համար:

Երբ ուսումնասիրեք Մատթեոս 26.17-25-ը, փնտրեք այն սկզբունքը, որը
կարող է օգնել ձեզ ճանաչել ձեր թուլությունները, որպեսզի դուք
կարողանաք աշխատել դրանք հաղթահարելու համար:

Մատթեոս 26.17–19-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը հանձնարարեց Իր
աշակերտներին Զատիկի ճաշի համար մի սենյակ գտնել Երուսաղեմում:

Կարդացեք Մատթեոս 23.20-21-ը` փնտրելով, թե Հիսուսն ինչ ասաց Իր
Առաքյալներին Զատիկի ճաշի ժամանակ:

Եթե դուք լինեիք այնտեղ, ի՞նչ կմտածեիք այդ մասին Հիսուսի
ասելուց հետո:

Կարդացեք Մատթեոս 26.22-ը` փնտրելով հարցերը, որոնք Առաքյալները
տվեցին Հիսուսին:

«Միթե՞ ես եմ, Տէր» հարցը ի՞նչ է ուսուցանում ձեզ տասնմեկ հավատարիմ
Առաքյալների մասին:

Մի սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել այս պատմությունից այն է, որ
երբ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները լսեցին Տիրոջ խոսքը, նրանք
քննեցին իրենց սեփական կյանքը, որ տեսնեն, թե ինչքանով է այն
վերաբերում իրենց:

Նախագահ Ուխդորֆն ասել է հետևյալը այս պատմության վերաբերյալ.

«Աշակերտները կասկածի տակ չառան [Հիսուսի] ասած ճշմարտությունը: Ոչ
էլ նայեցին շուրջը, մեկ ուրիշին ցույց տալով ու հարցնելով. «Մի՞թե
նա է»: …

Հետաքրքիր է, թե ինչ կանեինք յուրաքանչյուրս, եթե Փրկիչը մեզ տար այդ
հարցը: Մի՞թե մենք կնայեինք մեր շուրջը և մեր սրտում կասեինք «Նա,
հավանաբար, խոսում է եղբայր Ջոնսոնի մասին: Ես միշտ զարմացած եմ

նրա վրա» կամ «Ուրախ եմ, որ եղբայր Բրաունն այստեղ է: Նա իրոք պետք է լսի այս
ուղերձը»: Թե մենք` հին աշակերտների նման, կնայեինք մեր ներսը և կտայինք այդ
խորաթափանց հարցը. «Մի՞թե ես եմ»: («Միթէ ե՞ս եմ, Տէր» 56).

Դուք երբևէ գայթակղվե՞լ եք Տիրոջ խոսքերն անտեսել և ենթադրել, որ
դրանք նախատեսված էին մեկ ուրիշի համար: Կարդացեք հետևյալ
խոսքը, փնտրելով թե Նախագահ Ուխդորֆն ինչ էր հրավիրում մեզ անել,
երբ մենք լսում ենք Տիրոջ խոսքերը.
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Այս պարզ խոսքերում` «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր» գտնվում է իմաստության սկիզբը և անձնական
դարձի ու հարատև փոփոխության ուղին: …

Մենք պետք է մի կողմ դնենք մեր հպարտությունը, նայենք մեր սնապարծությունից այն
կողմ ու խոնարհությամբ հարցնենք. «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր»

Իսկ եթե Տիրոջ պատասխանը լինի «Այո՛, որդիս [կամ դուստրս] կան բաներ, որ դու պիտի
ուղղես, բաներ, որ ես կարող եմ օգնել քեզ հաղթահարել», իմ աղոթքն է, որ մենք ընդունենք
այդ պատասխանը, խոնարհաբար ընդունենք մեր մեղքերն ու թերությունները և ապա
փոխենք մեր ուղին` դառնալով ավելի լավը» («Միթէ ե՞ս եմ, Տէր» 56, 58):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն մասին, թե երբ եք դուք օրհնվել` կիրառելով Տիրոջ

խոսքերը ձեր կյանքում: Ապա գրեք մի հատուկ նպատակ այն բանի
վերաբերյալ, թե ինչ պետք է անեք ավելի լավ քննելու ձեր սեփական
կյանքը, երբ դուք լսում կամ կարդում եք Տիրոջ խոսքերը:

Կարդացեք Մատթեոս 26.23–25-ը` փնտրելով Առաքյալների տված
հարցին Փրկիչի պատասխանը: Երբ Հիսուսը հաստատեց Հուդայի
ինքնությունը, որ մատնելու էր Իրեն, Հուդան անմիջապես հեռացավ (տես
Հովհաննես 13.30):

Մատթեոս 26․26-30
Հիսուս Քրիստոսը հաստատում է հաղորդությունը Զատիկի ժամանակ

Զատիկի ճաշը Իր Առաքյալների հետ ուտելուց հետո Նա հաստատեց
հաղորդության արարողությունը:

Մտածեք հետևյալ հարցերի
պատասխանների մասին. Երբ
վերջին անգամ ճաշակեցիք
հաղորդությունից, ինչ արեցիք
դուք: Ի՞նչ էիք մտածում: Ի՞նչ
էիք զգում:

Կարդացեք Մատթեոս 26.26-29-ը`
փնտրելով այն, ինչ Տերն արեց
հացի և բաժակի
պարունակության հետ:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ հաղորդության
խորհրդանիշերը ներկայացնում են Հիսուս Քրիստոսի մարմինն ու
արյունը, որը Նա զոհաբերեց մեզ համար:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը տալիս է լրացուցիչ գաղափար
Մատթեոս 26.26–28-ի վերաբերյալ: (Տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Մատթեոս26.22, 24-25 (Աստվածաշնչի հավելվածում):

Փնտրեք կատարված ոգեշնչված փոփոխությունները: Ինչպե՞ս են դրանք
օգնում հասկանալ հաղորդության կարևոր նպատակը:
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Այս ոգեշնչված փոփոխություններից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս
Քրիստոսը հաստատեց մեզ համար հաղորդությունը, որ հիշենք Նրան և
Նրա Քավությունը մեր մեղքերի համար:

Եթե հնարավոր է, դիտեք «Միշտ հիշեք Նրան» տեսաֆիլմը (5:28)
ավելի խորը հասկանալու հաղորդության նպատակն ու

կարևորությունը: Այս տեսաֆիլմում Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը բացատրում է, որ հաղորդության նպատակն է
հիշել Հիսուս Քրիստոսին և Նրա քավիչ զոհաբերությունը: Այս ֆիլմն
առկա է LDS.org կայքում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Փրկիչին և Նրա Քավությունը հիշելու փորձերը ինչպե՞ս են ազդում
ձեր զգացմունքների և փորձառությունների վրա, երբ ճաշակում եք
հաղորդությունից:

b. Ի՞նչը կարող է մեզ շեղել հաղորդության սպասավորման
ընթացքում:

c. Հաղորդության ծառայության ժամանակ այս շեղումներից
խուսափելը ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ ունենալ ավելի հոգևոր
փորձառություն:

d. Որո՞նք են այն բաները, որոնց կատարումը կարող է օգնել ձեզ
կենտրոնանալ Փրկիչի վրա և այս արարողության նշանակության
վրա հաղորդության արարողության ընթացքում և հիշել Նրան ողջ
շաբաթ :

Համաձայն Մատթեոս 26.27–28-ի, Քրիստոսի հեղված արյունը ի՞նչ է թույլ
տալիս մեզ ստանալ, երբ մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը:

Հաղորդության ընթացքում սոսկ հացի ու ջրի ճաշակումը մեզ
ինքնաբերաբար արժանավոր չի դարձնում, որ մեր մեղքերին թողություն
կամ ներում ստանանք : Մենք պիտի հավատք գործադրենք առ Հիսուս
Քրիստոս, ապաշխարենք և ճաշակենք հաղորդությունից անկեղծ
միտումով՝ միշտ հիշելով Նրան և ձգտելով պահել Նրա պատվիրանները:
Արժանիորեն հաղորդություն ճաշակելը նորոգում է մեր մկրտության
ուխտերը:

Դուք կարող եք այս սկզբունքը գրել ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում:
Երբ մենք ապաշխարում ենք և ճաշակում հաղորդությունից, մենք կարող
ենք թողություն ստանալ մեր մեղքերին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչպես կկիրառեք հաղորդության վերաբերյալ

ճշմարտությունները, որոնք դուք նշել եք Մատթեոս 26.26–30-ում։

Կարդացեք Մատթեոս 26.29-ը` փնտրելով, թե ըստ Փրկիչի, հաջորդ
անգամ Ինքը երբ կճաշակեր հաղորդությունը: :
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«Ինչպես արձանագրված է Մատթեոս 26.29-ում,Փրկիչն ասաց Իր աշակերտներին, որ Ինքը
կրկին չէր խմելու որթի պտղից, մինչև որ Ինքը կխմեր նրանց հետ Իր Հոր արքայությունում:
Այսպիսով, հաղորդությունը ոչ միայն խորհրդանշում է Փրկիչի Քավությունը, այլ նաև առաջ
նայում սպասումով, երբ Նա փառքով կվերադառնա երկիր (տես 1 Կորնթացիս 11.26):

«Վերջին օրերում Տերը հայտնեց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին մանրամասներ ապագա
հնարավորության վերաբերյալ, երբ Նա կխմի որթի պտղից երկրի վրա: Ինչպես
արձանագրված է Վարդապետություն և Ուխտեր 27-ում, Տերը հայտնել է, որ Նա կճաշակի
կրկին երկրի վրա հաղորդությունից իր հետևորդների հետ, ներառյալ` շատ հնադարյան
մարգարեների, ինչպես օրինակ` Մորոնին, Եղիասը, Հովհաննես Մկրտիչը, Եղիան,
Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Հովսեփը, ով վաճառվեց Եգիպտոս, Պետրոսը, Հակոբոսը
«և Հովհաննեսը և նաև Միքայելը, կամ Ադամը՝ բոլորի հայրը» (տես ՎևՈւ 27.4–14): Տիրոջ
հետևորդները ներառում են «բոլոր նրանց, որոնց իմ Հայրը տվել է ինձ աշխարհից» (ՎևՈւ
27.14): Սա նշանակում է, որ եթե մենք հավատարիմ մնանք ուխտերին, որոնք մենք կապել
ենք և համբերենք մինչև վերջ, մենք կլինենք նրանց մեջ, ովքեր կճաշակեն հաղորդության
խորհրդանիշերը Փրկչի հետ ապագայում այդ պահին» (Նոր Կտակարանի Ուսանողի
ձեռնարկ, 83–84):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 26.1–30-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 7. ՕՐ 1

Մատթեոս 26․31-75
Նախաբան
Գեթսեմանիի Պարտեզում Հիսուս Քրիստոսը սկսեց Իր վրա վերցնել
բոլոր մարդկանց մեղքերը` որպես Իր Քավության մաս: Հուդան Հիսուսին
մատնեց հրեա առաջնորդներին: Այնուհետև Հիսուսը անօրինականորեն
դատվեց Կայիափայի՝ քահանայապետի առջև, որտեղ կեղծ
մեղադրանքներ ներկայացվեցին Նրա դեմ: Այդ ընթացքում Պետրոսը
երեք անգամ ուրացավ, որ ճանաչում էր Փրկիչին` այն մարդկանց մոտ,
ովքեր ճանաչեցին նրան` որպես Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներից մեկը:

Մատթեոս 26․31-46
Հիսուսը տանջվում է Գեթսեմանիի
Պարտեզում

Դիտարկեք հետևյալ սցենարը.
Մանուկ հասակից սկսած, մի
երիտասարդի ուսուցանել են, որ
քահանայության
պարտականությունն է ծառայել
լիաժամկետ միսիայում: Որպես
դեռահաս` նա զգում է, որ պետք է
ծառայի միսիայում, բայց նա
դիմադրում է գնալու համար
պարտավորություն վերցնելու դեմ:
Նա ավելի շատ հետաքրքրված է
այլ հնարավորություններով և
անհանգստանում է, որ միսիան
կխանգարի իրեն ունենալ այդ
փորձառությունները:

Ուրիշ ի՞նչ իրավիճակներում կարող է երիտասարդ տղամարդկանց և
կանանց ցանկությունները տարբերվել նրանից, ինչ Երկնային Հայրն է
կամենում, որ իրենք անեն:

Խորհեք այն դեպքերի մասին, երբ դուք կդժվարանաք ձեր կամքը
ենթարկել Երկնային Հոր կամքին: Երբ դուք ուսումնասիրեք Մատթեոս
26-ը, փնտրեք այն սկզբունքները, որոնք կօգնեն ձեզ, երբ կմաքառեք
անելու այն, ինչ Երկնային Հայրն է ձեզանից խնդրում:

Վերհիշեք, որ Մատթեոս 26.1–30-ը պատմում է այն մասին, երբ Տերը
կերավ Զատիկի ճաշը Իր Առաքյալների հետ և հաստատեց
հաղորդությունը: Կարդացեք Մատթեոս 26.31–35-ը` հայտնաբերելով, թե
ըստ Հիսուսի մարգարեության ինչ կպատահեր Իր Աառաքյալներին :

Այս համատեքստում գայթակղվել նշանակում է հեռանալ, երես թեքել
կամ լքել:
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Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես պատասխանեցին Պետրոսը և մյուս
Առաքյալները Փրկիչի ասածին:

Կարդացեք Մատթեոս 26.36-38-ը` փնտրելով, թե ուր գնացին Հիսուսը և
Առաքյալները Զատիկի տոնից հետո:

Նայեք Ձիթենյաց սարի և Գեթսեմանիի Պարտեզի լուսանկարները
Աստվածաշնչի Լուսանկարներում, հ. 11 և հ. 12: Գեթսեմանին ձիթապտղի
ծառերի պարտեզ էր, որը գտնվում է Ձիթենյաց սարի վրա կամ
մոտակայքում` հենց Երուսաղեմի պատերից դուրս: Գեթսեմանի
նշանակում է «ձիթենյաց հնձան» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Գեթսեմանի»,
scriptures.lds.org).

Նշեք արտահայտություններ Մատթեոս 26.36–38-ում որոնք նկարագրում
են, թե ինչպես Հիսուսն իրեն զգաց, երբ Նա մտավ Գեթսեմանի:

Կարդացեք Մատթեոս 26.39` փնտրելով, թե ինչ արեց Հիսուսը «մի քիչ
առաջ գնալով» պարտեզում:

Բաժակը, որը նկատի ուներ Փրկիչը, խորհրդանշական բառ էր
տառապանքի դառնության համար, որ Նա զգաց որպես Քավության մաս:
Գեթսեմանիում Հիսուսը սկսեց Իր վրա վերցնել բոլոր մարդկանց
մեղքերն ու տառապանքը` որպես Իր մեծ քավող զոհաբերության մաս:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը բացատրել է,
որ Փրկիչը միշտ պատրաստ է եղել ենթարկվել Հոր կամքին․ Տերն
իրականում ասել է. «Եթե կա այլ ուղի, ես կկամենայի քայլել այդ ուղով: Եթե
կա որևէ այլ ուղի—որևէ այլ ուղի, ես ուրախությամբ կընդունեմ այն: … Բայց
վերջում բաժակը չանցավ» («“Teaching, Preaching, Healing,” Ensign, Jan.
2003, 41).

Գուցե կամենաք նշել «սակայն ոչ թէ ինչպէս ես եմ կամենում, այլ ինչպէս
դու» արտահայտությունը (Մատթէոս 26.39, տես նաև ՎևՈւ 19.19):

Չնայած Նա մեկ այլ ուղի խնդրեց` իրականացնելու Հոր նպատակները,
Հիսուս Քրիստոսը ենթարկեց Իր կամքը Հոր կամքին՝ Քավությունն
իրագործելու համար:

Խորհեք, թե մենք ինչ կարող ենք սովորել Հիսուսի մասին Երկնային Հոր
կամքին ենթարկվելու Նրա հոժարակամությունից, չնայած դա նշանակում
էր, որ Նա կրելու էր սաստիկ տառապանք և ի վերջո մահանալու էր:

Ավարտեք հետևյալ նախադասությունը` հիմնվելով 26.39 հատվածից ձեր
սովորածի վրա: Մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, երբ
____________________.

1. Վերընթերցեք սցենարը և իրավիճակները, որոնք
նկարագրված են այս դասի սկզբում: Այնուհետև,

պատասխանեք հետևյալ հարցերին սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Ինչպե՞ս կարող է Փրկիչի օրինակը
զորացնել մեզ այս իրավիճակներում:
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2. Մտածեք այն ժամանակների մասին, երբ ձեր
ցանկությունները տարբեր էին Երկնային Հոր կամքից, բայց

ի վերջո դուք ընտրեցիք հետևել Նրա կամքին: Ձեր սուրբ
գրությունների օրագրում գրեք ձեր փորձառություններից մեկի մասին ,
եթե դա խիստ անձնական չէ և բացատրեք, թե ինչու կատարեցիք այդ
ընտրությունը և ինչ եք զգում դրա կապակցությամբ:

Գտեք մի առանձնահատուկ ուղի, որով դուք կհետևեք Հիսուս Քրիստոսի
օրինակին՝ ենթարկելով ձեր կամքը Երկնային Հոր կամքին: Սահմանեք մի
նպատակ` գործելու ըստ ձեր գտած նյութի:

Վերանայեք Մատթեոս 26.37–38-ը` փնտրելով Փրկիչի հրահանգները
Պետրոսին, Հակոբոսին և Հովհաննեսին, Գեթսեմանիում:

«Ինձ հետ արթուն կացէք» հրահանգը հատված 38-ում նշանակում է
արթուն, զգոն կամ զգաստ լինել: Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք , թե
ինչու աշակերտները կարիք ունեին Իր հետ արթուն կենալու Փրկիչի
հրահանգին, նշեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը ավելացնում է
բացատրություն, որ երբ աշակերտները եկան պարտեզ, «սկսեցին խիստ
զարհուրել, և շատ տխրել և բողոքել իրենց սրտերում` զարմանալով, թե
արդյոք սա էր Մեսիան» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մարկոս 14.36
[in the Bible appendix]). Աշակերտներին հրահանգելով արթուն կենալ Իր
հետ, Հիսուսը նախազգուշացրեց նրանց զգոն լինել, որովհետև նրանց
հավատքն Իր հանդեպ ստուգվելու էր:

Կարդացեք Մատթեոս 26.40-ը` փնտրելով թե ինչ հայտնաբերեց Հիսուսը,
որ «Պետրոսը և Զեբեդեայի երկու որդիքն [Հակոբոսն ու Հովհաննեսը]
(Մատթեոս 26.37) անում էին, մինչ Նա աղոթում էր:

Ղուկաս 22.45-ի Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանությունը ցույց է տալիս,
որ նրանք քնած էին «քանի որ
լցված էին վշտով»:

Կարդացեք Մատթեոս 26.41-ը`
փնտրելով, թե Հիսուսն ինչ
հանձնարարեց նրանց կատարել:

Հետևյալը մի սկզբունք է, որը մենք
սովորում ենք այս Առաքյալներին
տրված Փրկչի հրահանգներից.
Եթե մենք արթուն կենանք և անընդհատ աղոթենք, մենք ուժ կունենանք
դիմադրելու գայթակղությանը:

Ի՞նչ եք կարծում, ինչ է նշանակում «հոգին հոժար է, բայց մարմինը տկար»
արտահայտությունը (Մատթեոս 26.41-ում):

Իմաստներից մեկը կարող է լինել այն, որ աշակերտները ցանկանում էին
հնազանդվել Փրկիչին, բայց նրանք թույլ էին տալիս իրենց քնելու
ֆիզիկական ցանկությունը հաղթեր արթուն մնալու և աղոթելու իրենց
հոգևոր ցանկությանը: Խորհեք, թե այս արտահայտության ըմբռնումը
ինչպես կարող է օգնել մեզ դիմադրել գայթակղությանը:
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Մատթեոս 26.41-ի մեջբերումից հետո Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգն ասել է. [Փրկիչի] նախազգուշացումը
Պետրոսին վերաբերում է նաև մեզ: Գայլը, որ կամենում է սպանել
ոչխարներին, անշուշտ կպատառոտի հովվին: Այսպիսով մենք պետք է
հսկենք ինքներս մեզ, ինչպես նաև ուրիշներին» («Ինձ հետ արթուն կացէք»,
Ensign, May 2001, 39):

Հիշեք, որ «արթուն կացեք» նշանակում է արթուն, զգոն կամ զգաստ լինել:
Մտածեք այն մասին, թե ինչպես հոգեպես արթուն կենալն ու աղոթելը
կարող է օգնել մեզ հաղթահարել մեր թուլությունները և դիմադրել
գայթակղությանը:

Խորհեք, թե արդյոք դուք երբևէ անձնատուր եղե՞լ եք գայթակղությանը,
որովհետև թերացել եք աղոթել և արթուն կենալ: Մտածեք, թե ինչպես է
այդ ընտրությունը ազդել ձեր վրա: Հետո խորհեք այն դեպքերի մասին,
երբ դուք դիմադրել եք գայթակղությանը` աղոթելով և զգոն լինելով: Ի՞նչն է
օգնել ձեզ հետևողական լինել` հոգեպես արթուն կենալով և աղոթելով:

Առանձին թղթի կամ քարտի վրա գրեք մի բան, որը դուք կանեք ավելի լավ
արթուն կենալու և անընդհատ աղոթելու համար: Այս թուղթը ձեզ հետ
պահեք, որ հիշեցնի ձեզ ձեր նպատակի մասին:

Նշեք, որ Մատթեոս 26.42-46-ը արձանագրել է, որ Գեթսեմանիի
պարտեզում Հիսուսն աղոթեց երեք անգամ : Յուրաքանչյուր անգամ Նա
արտահայտեց իր հոժարակամությունը` հնազանդվելու Իր Հոր կամքին:

Մատթեոս 26․47-75
Հիսուս Քրիստոսը ձերբակալվում է և դատվում Կայիափայի առջև:
Քահանայապետերը և դպիրները գաղտնի համաձայնվեցին
դավադրաբար սպանել Հիսուս Քրիստոսին: Նրանց նենգ դավը ներառում
էր` Հուդային կաշառելը, կեղծ վկաներ գտնելը, ծաղրուծանակի
ենթարկելը և նույնիսկ` Հիսուսին խոշտանգելը: Փրկիչը ստիպված էր
դիմակայել երկու դատավարության. Առաջինը` հրեական դատն էր
Երուսաղեմի Սանահեդրինի առջև. 71 անդամից բաղկացած մի ժողով,
ներառյալ Ղևտացիները, քահանայապետերը, դպիրները,
Փարիսեցիները, Սադուկեցիները և նրանք, ովքեր այլ քաղաքական
հոմոզմունքներից էին, որոնց բոլորին նախագահում էր քահանայապետը,
ով Կայիափան էր այդ ժամանակ: Երկրորդը` Հռոմեական
դատավարությունն էր Պիղատոսի առջև: Հրեական դատավարության
ժամանակ Հիսուսը մեղադրվեց աստվածանարգության մեջ (ծաղրել,
հայհոյել կամ անիծել Աստծուն), որովհետև Նա կոչեց Իրեն Աստծո Որդի
(տես Մատթեոս 26.64–65): Քանի որ աստվածանարգությունը հրեական
խնդիր էր և Հռոմեացիներին չէր մտահոգում, հրեա առաջնորդները
փոխեցին մեղադրանքը դավաճանության, երբ նրանք տարան Հիսուսին
Պիղատոսի մոտ: Հրեա առաջնորդները փորձեցին համոզել
Հռոմեացիներին, որ Հիսուսը փորձում էր Իրեն որպես թագավոր կարգել,
հույս ունենալով, որ Հռոմեացիները Նրան մահվան կդատապարտեին`
որպես Կեսարի դավաճան: Սակայն հռոմեական դատավարության

ՄԱՍ  7,  ՕՐ  1

159



ժամանակ Պիղատոսը Հիսուսի մոտ ոչ մի հանցանք չգտավ: Բայց վերջում
Պիղատոսը համենայն դեպս հրամայեց ի կատար ածել Հիսուսի
մահապատիժը՝ հրեա առաջնորդներին հանդարտեցնելու համար:

Կարդացեք Երեց Ջերալդ Լ.Լանդի հետևյալ խոսքերը, ով հետագայում Յոթանասունի
անդամներից էր. «Պատկերացրեք [Հիսուս Քրիստոսին] այն Էակին, որի զորությունը, որի
լույսը, որի փառքը պահում է տիեզերքը կարգուկանոնի մեջ, Էակը, ով երբ խոսում է,
արևային համակարգություններ, գալակտիկաներ և աստղեր են գոյանում, կանգնած
ամբարիշտ մարդկանց առջև և լինելով դատված նրանց կողմից որպես մեկը, ով ոչ մի
արժանիք կամ արժեք չուներ: (“Knowest Thou the Condescension of God?” in Doctrines of the
Book of Mormon: The 1991 Sperry Symposium, ed. Bruce A. Van Orden and Brent L. Top
[1992], 86):

Չնայած Հիսուս Քրիստոսը զորություն ուներ կործանել մարդկանց, ովքեր
հարվածում և թքում էին Նրա վրա, Նա համբերեց և
պատրաստակամորեն դիմացավ: Հռոմեացի առաջնորդները և
զինվորները չէին գիտակցում Հիսուսի անսահման զորությունը, որին Նա
կարող էր դիմել, եթե դա լիներ Հոր կամքը, որ այդպես աներ:

Հետազոտեք Մատթեոս 26.47–68` փնտրելով, թե ինչպես Հիսուս
Քրիստոսը շարունակեց վերահսկողություն գործադրել և ենթարկվել Իր
Հոր կամքին, նույնիսկ, երբ Նա չարչարվում և դատվում էր ամբարիշտ
մարդկանց կողմից (տես նաև 1 Նեփի 19.9): Գուցե կամենաք նշել այն,
ինչ կգտնեք:

3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք, թե ինչն է ձեզ համար առանձնահատուկ թվում անկախ

հանգամանքներից Երկնային Հոր կամքը կատարելու՝ Փրկիչի
վճռականության մեջ: Գրեք նաև, թե ինչպես կարող եք հետևել Փրկիչի
հնազանդության օրինակին:

Մատթեոս 26.56-ում, նշեք, որ Փրկիչի մարգարեությունը, որ Առաքյալները
կուրանան Իրեն` կատարվեց: Սակայն այդ ուրացումը միայն
ժամանակավոր էր:

Մատթեոս 26.69–75-ը արձանագրում է, որ մինչ Հիսուսը դատվում էր Իր
ձերբակալությունից հետո, Պետրոսը երեք անգամ ուրացավ, որ ճանաչում
էր Նրան: (Նշում. Պետրոսի ուրացումը ավելի խորապես կքննարկվի
Ղուկաս 22-ի վերաբերյալ դասում:)

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 26.31–75 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 7, ՕՐ 2

Մատթեոս 27-28
Նախաբան
Որպես Հիսուս Քրիստոսին սպանելու դավադրության մի դրվագ, հրեա
առաջնորդները Հիսուս Քրիստոսին բերեցին Պոնտացի Պիղատոսի՝
Հռոմեացի կառավարիչի մոտ : Պիղատոսը Հիսուսին հանձնեց
գանահարության և խաչելության: Հիսուսը հնազանդությամբ ընդունեց
տառապանքն ու մահը, որպեսզի կատարի Իր Հոր կամքը։

Մատթեոս 27․1-25
Հիսուսին հանձնեցին Պիղատոսին և դատապարտեցին խաչվելու

Եթե դուք կարողանայիք ականատես լինել սուրբ գրքի մի
իրադարձության, որը կընտրեիք: Ինչո՞ւ: ____________________

Այս դասի ընթացքում դուք կուսումնասիրեք աշխարհի պատմության մեջ
ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը:: Երբ ուսումնասիրեք,
պատկերացրեք, որ ականատես եք տեղի ունեցածին :

Մատթեոս 26-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը ձերբակալվեց և
անարդարացիորեն դատվեց, և դատապարտվեց հրեաների
առաջնորդների կողմից: Հռոմեական կառավարության ներքո հրեաները
իշխանություն չունեին որևէ մեկին մահվան դատապարտել: Այդ
պատճառով հրեա առաջնորդները ձգտում էին հանցանք գտնել
հռոմեական օրենքի համաձայն, որով Հիսուսը կդատապարտվեր
մահվան:

Մատթեոս 27.1–10-ից մենք իմանում ենք, որ հրեա առաջնորդները
հանձնեցին Հիսուսին Պոնտացի Պիղատոսին՝ Հրեաստանի հռոմեացի
կառավարիչին: Երբ Հուդան տեսավ այս, նա զղջաց Հիսուսին մատնելու
իր ընտրության համար, ձգտեց վերադարձնել փողը, որը նա ստացել էր
հրեա առաջնորդներից և ապա վերջ տվեց իր սեփական կյանքին: Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ Հուդան «մի ծառից ինքն
իրեն կախեց: Եվ անմիջապես վայր ընկավ և նրա փորոտիքը դուրս
թափվեց ու նա մեռավ» (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Մատթեոս 27.6 [
Մատթեոսի ավետարանում 27.5, ծանոթագրություն ա]):

Քանի որ արծաթը «արիւնի գին էր» (Մատթեոս 27.6) և այդ պատճառով
արժանի չէր, որ դրանք գանձանակի մեջ գցվեին, հրեա առաջնորդներն
օգտագործեցին փողը` գնելու բրուտի արտատեղը, որտեղ
օտարականներ կամ (կամ օտարերկրացիներ) պետք է թաղվեին:
Մատթեոսը մեջբերում է այս իրադարձությունը որպես մարգարեության
իրականացում (տես Զաքարիա 11.12–13):

Հրեաների ճնշման և ժողովրդի վրա վերահսկողությունը կորցնելու վախի
պատճառով Պիղատոսը Հիսուսին հանձնեց , որ խաչեր (տես Մատթեոս
27.11–26): (Դուք հնարավորություն կունենաք ուսումնասիրել այս
իրադարձություններն ավելի մանրամասնորեն Հովհաննես 18-19-ում:)
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Մատթեոս 27․26-50
Հիսուսին գանահարեցին, ծաղրեցին և խաչեցին:
Նախքան Հիսուսին խաչվելու
ուղարկելը, Պիղատոսը Նրան ծեծել
տվեց (տես Մատթեոս 27.26):
Գանահարել նշանակում է
անընդհատ հարվածել մտրակով,
որի վրա կային այնպիսի
առարկաներ, ինչպես օրինակ սուր
քարեր կամ ոսկորի կտորներ,
որոնք հյուսված էին թելերի մի
քանի շարքով: Այսպիսի պատիժը
սովորաբար պահվում էր նրանց
համար, ովքեր ծառաներ էին,
մինչդեռ ազնվական արյուն
ունեցող անձինք կամ ազատ
հռոմեացիները ծեծվում էին
մահակներով: Շատ մարդիկ չէին
դիմանում գանահարությանը
մարմնական խիստ
վնասվածքների պատճառով,
որոնք նրանք ստանում էին:

Կարդացեք Մատթեոս 27.27-32` փնտրելով, թե ինչ էին անում հռոմեացի
զինվորները Հիսուսին:

Ինչ եք կարծում, ինչո՞ւ զինվորները գտան մեկ ուրիշին Հիսուսի խաչը
տանելու համար:

1. Պատկերացրեք, որ դուք Սիմոն Կյուրենացու տեղում էիք:
Դուք ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք, եթե լինեիք բազմության

մեջ և ստիպված լինեիք տանել Հիսուսի խաչը: Ձեր պատասխանները
գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում:

Մատթեոս 27.33-ը գրում է, որ Հիսուսը տարվեց «Գողգոթա ասուած տեղը,
որ գանկի տեղ ասել է»:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջն ուսուցանել է
հետևյալը տեղանունի մասին. «Հնարավոր է անունը վկայակոչվել է
տեղագրական հատկանիշներ հաշվի առնելով, ինչպես օրինակ` երբ խոսում
ենք բլրի գագաթի մասին կամ, եթե տեղը մահապատժի սովորական վայր է
եղել, այն կարող է լինել այսպես կոչված մահվան արտահայտչամիջոց,
ճիշտ ինչպես գանգը մահվան խորհրդանիշ» (Jesus the Christ, 3rd ed.

[1916], 667):

Մատթեոս 27.34–45-ը գրում է, որ Հիսուսը հրաժարվեց խմիչքից, որը
սովորաբար ցավը բթացնելու համար առաջարկվում էր նրանց, ովքեր
խաչվում էին: Մյուսները, ովքեր դիտում էին Խաչելությունը, ջանում էին
ծաղրել և գայթակղել Հիսուսին:
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Կարդացեք Մատթեոս 27.46-ը` փնտրելով, թե ինչ ասաց Հիսուսը, երբ
խաչի վրա էր: Գուցե կամենաք նշել, ինչ գտնեք :

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչ պատահեց այդ պահին,
կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․
Հոլլանդի հետևյալ հայտարարությունը.

«Ես խոսում եմ շատ զգուշորեն, նույնիսկ ակնածալի այն մասին, թե որն է
եղել ամենադժվար պահը դեպի Քավություն տանող այս ողջ մենավոր
ճամփորդության մեջ: Ես խոսում եմ այն վերջին պահերի մասին, որոնց
համար Հիսուսը հավանաբար պատրաստված էր մտքով և ֆիզիկապես,
բայց որը Նա բնավ չէր նախազգացել հուզական և հոգևոր առումով. Նրա
եզրափակիչ վայրէջքը աստվածայինի հեռացմամբտանում էր դեպի

կաթվածահար անող հուսահատության, երբ Նա աղաղակում էր ծայրահեղ միայնության

մեջ, «Իմ Աստուած, իմ Աստուած, ի՞նչու [դու] թողեցիր ինձ»: [Մատթեոս 27.46,
շեշտադրումն ավելացված է]: …

Հոգուս ողջ համոզմունքով ես վկայում եմ, որ … կատարյալ Հայրը չէր լքել Իր Որդուն այդ

ժամին: Իրոք, իմ անձնական հավատամքն է, որ Քրիստոսի ողջ մահկանացու
ծառայության ընթացքում Հայրը հավանաբար երբեք այդքան մոտիկ չէր եղել Իր Որդուն,
որքան հոգեվարքի այդ տառապանքի վերջին պահերին: Այնուամենայնիվ, … Հայրը մի
կարճ պահ Հիսուսից հեռացրեց Իր Հոգու հանգստությունը, Իր անձնական ներկայության
աջակցությունը» («Ոչ ոք Նրա հետ չէր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2009, 87–88):

Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞ւ Երկնային Հայրը հեռացրեց Իր Հոգին Հիսուսից
այդ պահին:

Կարդացեք Երեց Հոլլանդի խոսքերի մնացած մասը և նշեք, թե ինչ է նա ասել, որը
բացատրում է, թե ինչու Հիսուս Քրիստոսը զգաց Հոգու հեռանալը. «Դա պահանջվում էր,
դա իսկապես էական էր Քավության նշանակության համար, որ այդ կատարյալ Որդին, ով
երբեք չար բան չէր խոսել, ոչ էլ սխալ արել, ոչ էլ դիպչել անմաքուր բանի, պետք է իմանար,
թե ինչպես կզգար մարդկության մնացած մասը՝ մենք, մենք բոլորս, երբ իրոք գործեինք
այդպիսի մեղքեր: Որպեսզի Նրա Քավությունը լիներ անսահման և հավերժական, Նա
պետք է զգար, թե ինչ է նշանակում մահանալ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես, զգալ
թե ինչ է նշանակում, երբ աստվածային Հոգին հեռանում է, թողնելով մարդուն զգալ
ամբողջովին նվաստացած, անհուսորեն միայնակ» («Ոչ ոք Նրա հետ չէր» 88):

Մատթեոս 27.46-ից և Երեց Հոլլանդի խոսքերից մենք կարող ենք սովորել,
որ Հիսուս Քրիստոսը զգաց Երկնային Հոր Հոգու հեռանալը որպես
Քավության մաս:

Երբ մենք մեղանչում ենք, հոգևոր մահ ենք զգում, այն է՝ Երկնային Հոր
Հոգու հեռանալը: Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը հոգևոր մահ տարավ խաչի
վրա, Նա կարող է օգնել մեզ, երբ մենք բաժանված ենք Երկնային Հոր
Հոգուց մեր վատ ընտրությունների պատճառով: Նա կարող է օգնել մեզ,
երբ մենք միայնակ ենք զգում:

Կարդացեք Մատթեոս 27.50-ը: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը նշում է.
«Հիսուսը, երբ կրկին բարձրաձայն աղաղակեց, ասելով՝ Հայր, կատարուած է,
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քո կամքը լինի, ավանդեց հոգին» (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Մատթեոս 27.54 [ Մատթեոս 27.50, ծանոթագրություն ա]):

Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանության այս հատվածի, Հիսուս
Քրիստոսը տառապեց՝ Երկնային Հոր կամքը կատարելու համար:

Երբ դուք ուսումնասիրեցիք Մատթեոս 26-ը նախորդ դասում, դուք
իմացաք Փրկիչի տառապանքի մասին Գեթսեմանիում և Իր կամքը Հոր
կամքին ենթարկելու Նրա պատրաստակամության մասին: Գուցե
կամենաք գրել Մատթեոս 26.39-ը` որպես խաչաձև հղում ձեր սուրբ
գրքերում Մատթեոս 27.50-ի կողքին, որը կօգնի ձեզ հիշել, որ Հիսուսն
արեց այն, ինչ Նա խոստացել էր անել:

Կարդացեք Մատթեոս 27.51-ը`, փնտրելով թե ինչ պատահեց տաճարում,
երբ Հիսուսը մահացավ:

Հիսուսի ժամանակաշրջանում
տաճարն ուներ երկու սենյակ՝
սուրբ տեղը և Սրբության Սրբոցը:
Այս երկու սենյակները
առանձնացված էին վարագույրով
կամ ծածկույթով: «Սրբության
Սրբոցը ամենասրբազան սենյակն
էր հնադարյան տաճարում, այն
խորհրդանշում էր Աստծո
ներկայությունը: Տարին մեկ
անգամՔավության Օրը,
քահանայապետը անցնում էր
տաճարի վարագույրի միջով և
մտնում էր Սրբության Սրբոցը,
որտեղ նա ցողում էր մեղքի
համար զոհաբերության արյունը՝
քավելու Իսրայելի ողջ ժողովքի
մեղքերի համար (տես
Ղևտացիս 16): Երբ տաճարի
վարագույրը «երկու ճղուեցաւ»
(պատռվեց երկու մասի) Հիսուս
Քրիստոսի մահվան ժամանակ
(Մատթեոս 27.51), դա դրամատիկ
խորհրդանշան էր, որ Փրկիչը՝ Մեծ
Քահանայապետը, անցավ մահվան
վարագույրի միջով և շուտով կմտնի [Հայր] Աստծո ներկայության մեջ:
(Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 94):
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրուս Ռ. ՄակՔոնկին ուսուցանել է
հետևյալն այն մասին, թե ինչ է նշանակում տաճարի պատռված
վարագույրը. «Քրիստոսն այժմ զոհաբերված է, օրենքը կատարված է,
Մովսեսի տնտեսությունը մահացած է, եկել է ավետարանի լրիվությունը ողջ
իր լույսով և զորությամբ, և այսպիսով բեմականացնելու համար մի ձևով,
որը բոլոր հրեաները կընդունեն, որ թագավորությունը վերցվեց նրանցից և

տրվեց ուրիշներին՝ Աստվածությունը պատռեց տաճարի վարագույրը «վերեւիցը մինչեւ
ցածը»: Սրբության Սրբոցն այժմ բաց է բոլորին, և բոլորը Գառի քավող արյան միջոցով
կարող են այժմ մտնել բոլոր վայրերից բարձրագույնը և սրբագույնը, այն արքայությունը,
որտեղ գտնվում է հավերժական կյանքը: … Արարողությունները, որոնք կատարվում էին
հնադարյան տաճարի վարագույրի միջով ի նմանություն նրա, ինչ Քրիստոսը պետք է
աներ, որն այժմ անելով, բոլոր մարդիկ դառնում են իրավասու՝ անցնելու վարագույրի
միջով դեպի Տիրոջ ներկայություն՝ ժառանգելու լիակատար վեհացում» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:830; italics added):

Քրիստոսի մահվան ժամանակ տաճարի վարագույրի պատռվելուց մենք
կարող ենք սովորել, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք
բոլորս կարող ենք մտնել Աստծո ներկայությունը, եթե մենք
ապաշխարենք և պահենք մեր ուխտերը:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հնարավոր դարձնում
մեզ համար վերադառնալ Աստծո ներկայություն:

b. Ի՞նչ պետք է անենք մենք, որ արժանի լինենք հավերժ բնակվել
Երկնային Հոր հետ:

Մատթեոս 27.52–66-ը տալիս է ավելի շատ տեղեկություն այն մասին, թե
ինչ պատահեց Հիսուս Քրիստոսի մահից հետո: Ուշադրություն դարձրեք,
որ Մատթեոսը գրել է, որ «[Հիսուսի] հարությունից հետո էր» (Մատթեոս
27.53, շեղագիրն ավելացված է), որ շատ արդար մարդիկ, ովքեր մահացել
էին, նույնպես հարություն առան և հայտնվեցին շատ մարդկանց
Երուսաղեմում (տես նաև ՎևՈւ 133.54–56):

Հիսուսի մահից հետո Հովսեփ Արիմաթիացին՝ մի հարուստ աշակերտ,
«Հիսուսի մարմինը «խնդրեց» (Մատթեոս 27.58, տես նաև Հովհաննես
19.39): Փրկիչի մարմինը պատանեց մաքուր կտավով և դրեց
գերեզմանում, որը պատկանում էր Հովսեփ Արիմաթիացուն և գերեզմանի
մուտքը ծածկեց մի մեծ քարով: Քահանայապետերի և Փարիսեցիների
պահանջով Պիղատոսը հրամայեց, որ պահակներ դրվեն հետևելու
գերեզմանին և քարը կնքվեց: Ըստ Մատթեոս 27.63-64-ի, ինչո՞ւ
քահանայապետերը և Փարիսեցիները կամեցան դա:

Մատթեոս 28
Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առնում և հայտնվում է շատերին

Համաձայն Մատթեոս 28.1–5-ի, կիրակի վաղ առավոտյան` շաբաթվա
առաջին օրը, Մարիամ Մագթաղենացին և մի ուրիշ կին` Մարիամ
անունով, գնացին գերեզման: Մատթեոս 28.2-ի Ջոզեֆ Սմիթի
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Թարգմանությունը նշում է, որ նրանք այնտեղ տեսան երկու հրեշտակների
(տես Մատթեոս 28.2, ծանոթագրություն ա):

Հիսուս Քրիստոսի Հարությունից հետո Եկեղեցու անդամները հետևում և
սուրբ էին պահում շաբաթվա առաջին օրը որպես Հանգստության օր և ի
վերջո դադարեցրին պահել յոթերորդ օրը որպես հանգստության օր :
Որպես Հանգստության օր շաբաթվա վերջին օրը առաջին օրվա հետ
փոխելը այնքան էլ կարևոր չէ, որքան Հանգստության օրվա
հասկացությունն ու սկզբունքը:

Կարդացեք Մատթեոս 28.6-7` փնտրելով, թե ինչ էին հրեշտակներն ասում
կանանց:

Մատթեոս 28.8-10, 16-18-ում մենք կարդում ենք, որ կանայք գնացին
ասելու աշակերտներին, ինչ իրենք տեսել էին և լսել: Ճանապարհին
Հիսուսը հայտնվեց նրանց, և կանայք «նրա ոտները բռնեցին եւ նորան
երկրպագութիւն արին» (Մատթեոս 28.9): Հետագայում, երբ աշակերտները
հնազանդվեցին կանանց խոսքերին և ճանապարհվեցին Գալիլեա,
Փրկիչը նրանց ևս հայտնվեց: Որպեսզի սովորեք Հիսուսի հայտնվելու այլ
դեպքերի մասին` նախքան Իր Համբարձվելը, տես Ավետարանների
Ներդաշնակությունը:

Կարդացեք Մատթեոս 28.19-20-ը` փնտրելով, թե ինչ էր Փրկիչը
պատվիրում Իր Առաքյալներին անել: (Մատթեոս 28.19–20-ը սուրբ
գրության սերտման հատված է: Գուցե կամենաք նշել այդ հատվածները
հատուկ ձևով:)

Սկզբունքներից մեկը, որը մենք կարող ենք սովորել Փրկչի
հանձնարարությունից Իր Առաքյալներին այն է, որ երբ մենք Հիսուս
Քրիստոսի մասին վկայություն ենք ստանում, մենք
պատասխանատվություն ենք կրում վկայելու Նրա մասին ուրիշներին:

Սուրբ գրություն սերտում. Մատթեոս 28․19-20
3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Թվեք առնվազն երեք ուղիներ, որոնցով կարող ենք վկայել Հիսուս
Քրիստոսի մասին ուրիշներին: Այնուհետև ընտրեք ուղիներից
մեկը ձեր ցուցակում և գրեք մի նպատակ այն բանի վերաբերյալ, թե
դուք ինչպես կձգտեք վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին ուրիշներին:

b. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Մտածելով, թե Փրկիչն ի՞նչ
ասաց Մատթեոս 28.19–20-ում, ի՞նչ կարող եք անել միսիա
ծառայելուն նախապատրաստվելու համար:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մատթեոս 27-28-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Մարկոսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մարկոսի ավետարանն առնչվում է Հիսուս Քրիստոսի ծառայությանը,
մահվան և Հարությանը` ամփոփված մի արագընթաց պատմության մեջ,
որը հաճախ կենտրոնանում է Փրկիչի հզոր գործերի վրա: Դրանց մեջ
ամենագլխավորը Քավությունն է, որը Մարկոսը շեշտում է` որպես
Հիսուսի կենտրոնական առաքելություն և վաղուց խոստացված Մեսիա:
Ուսումնասիրելով Մարկոսի պատմությունը և վկայությունը, թե ինչպես է
Փրկիչն իրականացրել Իր քավիչ առաքելությունը, կարող եք ավելի արագ
դարձի գալ դեպի ավետարանը և քաջություն գտնել հետևելու Փրկիչին:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Մարկոսը (նաև անվանվող Հովհաննես Մարկոս) այս գրքի հեղինակն է:
Չնայած Մարկոսը Հիսուս Քրիստոսի իսկական աշակերտների թվում չէր,
ավելի ուշ նա դարձի եկավ և դարձավ Պետրոս Առաքյալի օգնականը և
հնարավոր է, որ նա գրած լիներ իր ավետարանը` հիմնվելով այն ամենի
վրա, ինչ սովորել էր Պետրոսից (տես Աստվածաշնչյան Բառարան,
«Մարկոս»):

Մարկոսը և իր մայր Մարիամը, ապրում էին Երուսաղեմում, նրանց տունը
հավաքատեղի էր մի քանի առաջին քրիստոնյաների համար (տես Գործք
12.12-ը): Մարկոսը հեռացավ Երուսաղեմից, որ օգնի Բառնաբասին և
Սողոսին (Պողոսին)` իրենց առաջին միսիոներական ճամփորդության
ժամանակ (տես Գործք 12.25-ը, 13.4-6-ը, 42-48-ը): Պողոսն ավելի ուշ գրեց,
որ Մարկոսը իր հետ Հռոմում էր (տես Կողոսացիս 4.10, Փիլիմոն 1.24, նա
հիշատակվում է այս հատվածներում որպես Մարկոս) և գովաբանեց
Մարկոսին` որպես ուղեկից, ով « [նրան] ծառայության համար պետք է»(2
Տիմոթեոս 4.11): Պետրոսը նրան հիշատակում է որպես «իմ որդի
Մարկոսը» (1 Պետրոս 5.13-ում )` ելնելով նրանց մոտ
հարաբերություններից:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հաստատ չգիտենք, թե երբ է Մարկոսի ավետարանը գրվել։
Հավանաբար Մարկոսը գրել է իր ավետարանը Հռոմում մ.թ. 64 և մ.թ. 70
թվականների միջև, թերևս Պետրոս Առաքյալի նահատակությունից մի
փոքր անց մ.թ. 64 թվականին:

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Մարկոսի ավետարանը ներառում է մանրամասներ, ինչպես օրինակ
թարգմանված Արամեական մեջբերումներից, Լատինական
արտահայտություններից և Հրեական ավանդույթների
բացատրություններից, որը թվում է նախատեսված է ունկնդրի համար,
առաջին հերթին Հռոմեական և ուրիշ հեթանոսական ազգերի, ինչպես
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նաև նրանց, ովքեր դարձի են եկել դեպի քրիստոնեություն, ավելի
հավանական է Հռոմում և ողջ Հռոմեական կայսրությունով մեկ: Շատերը
կարծում են, որ Մարկոսը, հնարավոր է, Պետրոսի հետ եղել է Հռոմում,
երբ Հռոմեական կայսրության ողջ տարածքով մեկ, եկեղեցու շատ
անդամների համար եղել է հավատքի ծայրահեղ դաժան
փորձությունների շրջան:

Մարկոսի ավետարանի շարադրանքի մեկ երրորդը Փրկիչի
ուսմունքների և Նրա կյանքի վերջին շաբաթվա իրադարձությունների
մասին է: Մարկոսը վկայություն էր բերում, որ Աստծու տառապյալ Որդին
ի վերջո հաղթանակ տարավ չարի, մեղքի և մահվան նկատմամբ: Այս
վկայությունը նշանակում էր, որ Փրկիչի հետևորդները վախ չունեին, երբ
ենթարկվում էին հալածանքների, տառապանքների և նույնիսկ մահվան,
նրանք հետևում էին իրենց Տիրոջը: Նրանք կարող էին համբերել
հավատով` համոզված լինելով, որ Տերը կօգնի նրանց, և որ Նրա բոլոր
խոստումները վերջի ի վերջո կիրականանան:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Մարկոսի ավետարանը սկսվում է տպավորիչ և հանկարծակի,
պահպանելով արագ րնթացք, շարադրելով դեպքերը արագ
հաջորդականությամբ: Մարկոսը հաճախ էր օգտագործում անմիջապես և
անհապաղ բառերը` արագ շարժման կամ գործողության տպավորություն
թողնելով:

Չնայած Մարկոսի ներկայացրած նյութի 90 տոկոսը կա նաև Մատթեոսի և
Ղուկասի ավետարաններում, բայց հաճախ Մարկոսի պատմությունը
ներառում է հավելյալ այնպիսի մանրամասներ, որ օգնում է մեզ ավելի
լիարժեք գնահատել Փրկիչի կարեկցանքը և Նրան շրջապատող
մարդկանց պատասխանները (համեմատել Մարկոս 9.14-27-ը Մատթեոս
17.14-18-ի հետ): Օրինակ` Մարկոսը պատմում է Փրկիչի` Իր վաղ
ծառայության շրջանում Գալիլեայի և մյուս վայրերի լայն տարածված,
խանդավառ ընդունելության մասին (տես 1.32-33, 45, 2.2, 3.7-9, 4.1):
Մարկոսը նաև զգուշորեն պատմում է դպիրների և Փարիսեցիների
բացասական պատասխանի մասին, որոնց ընդդիմությունը շատ արագ
աճեց թերահավատ մտքեր ունենալուց (տես Մարկոս 2.6-7-ից) մինչև
Հիսուսին ոչնչացնելու ծրագրին(տես Մարկոս 3.6-ը):

Մարկոսի ավետարանի կարևոր թեմաներից են`ով էր Հիսուսը, ով
հասկացավ Նրա ինքնությունը, ինչպես նաև աշակերտի դերը, որպես
մեկի, ով պետք է «իր խաչը վեր առնէ,, և իմ ետևից գայ [Հիսուսի]»
(Մարկոս 8.34): Ի հավելումն այս ամենի, սա միակ ավետարանն է, որը
պատմում է սերմնացանի, ծածուկ աճող սերմի առակը (տես Մարկոս
4.26-27-ում), Դեկապոլիս երկրամասում մի խուլ մարդու բուժումը (տես
Մարկոս 7.31-37-ում), և Բեթսայիդայում մի կույր մարդու աստիճանական
բուժումը (տեսՄարկոս 8.22-26-ում):

ՄԱՐԿՈՍԻ  ԱՎԵՏԱՐԱՆ
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Համառոտ շարադրանք
Մարկոս 1–4: Հիսուսը մկրտվում է Հովհաննես Մկրտիչի կողմից և սկսում
քարոզել, աշակերտներ կանչել և հրաշքներ գործել: Քանի որ Նրա դեմ
ընդդիմությունը մեծանում է, Նա ուսուցանում է առակներով:

Մարկոս 5–7: Փրկիչը շարունակում է գործել շատ հրաշքներ, ցուցադրելով
Իր կարեկցանքը ուրիշների նկատմամբ: Երբ Հովհաննես Մկրտիչը
սպանվում է, Հիսուսը կերակրում է ավելի քան 5000 մարդու և քայլում ջրի
վրայով: Նա ուսուցանում է կեղծ ավանդույթներից զգուշանալու մասին :

Մարկոս 8–10: Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է հրաշքներ գործել:
Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է: Փրկիչը երեք անգամ
մարգարեանում է Իր տառապանքների, մահվան և Հարության մասին,
բայց Նրա աշակերտները դեռևս լիարժեք չեն հասկանում Նրա
ասածների իմաստը: Նա նրանց ուսուցանում է խոնարհության և Իր
աշակերտներից պահանջվող ծառայության մասին:

Մարկոս 11–16: Իր կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում Փրկիչը մտավ
Երուսաղեմ, ուսուցանեց Իր աշակերտներին, տառապեց Գեթսեմանում և
խաչվեց: Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ:

ՄԱՐԿՈՍԻ  ԱՎԵՏԱՐԱՆ
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ՄԱՍ 7. ՕՐ 3

Մարկոս 1
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում էր. «ապաշխարութեան մկրտութիւն`
մեղաց թողութեան համար»» ( Մարկոս 1.4 ): Երբ Հոհաննեսը մկրտեց
Հիսուսին, Փրկիչը սկսեց քարոզել ավետարանը և հրաշքներ գործել
աստվածային ուժով և իշխանությամբ: Նա դուրս հանեց անմաքուր
ոգիներին և բուժեց բորոտին: Նրա համբավը տարածվեց Գալիլեայի
բոլոր կողմերում:

Մարկոս 1.1-20
Հիսուսը սկսում է իր սպասավորությունը

1. Խնդրեք երկու կամ ավելի մարդկանց (ընտանիքի
անդամներին, ընկերներին, դասընկերներին կամ այլոց)

կիսվել Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց վկայությամբ ձեզ հետ: Հարկ
կլինի նրանց ժամանակ տալ խորհելու և պատրաստվելու` նախքան
իրենց վկայությամբ ձեզ հետ կիսվելը: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում համառոտ շարադրեք այն
ճշմարտությունները, որոնցով նրանք կիսվել են ձեզ հետ:

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Մեկի փոխարեն մի քանի հոգու վկայություն լսելը ինչո՞վ է օգտակար:

• Այժմ, երբ դուք արդեն ուսումնասիրել եք Մատթեոսի վկայությունը,
ձեր կարծիքով, ի՞նչը կարող է օգտակար լինել Մարկոսի վկայության
ուսումնասիրության մեջ:

Կարդացեք Մարկոս 1.1-4, 9-11` փնտրելով այն իրադարձությունները,
որոնք պատճառ հանդիսացան, որ Մարկոսը շարադրի Փրկիչի կյանքը:

Մարկոսի շարադրանքը Փրկիչի կյանքի վերաբերյալ տարբեր է
Մատթեոսի պատմությունից: Այն սկսվում է հանկարծակի և ընթանում
արագընթաց` շեշտադրելով Փրկիչի աստվածայնությունը և
կենտրոնանալով Նրա գործերի ու հրաշքների վրա: Հավանաբար
Մարկոսը գրել է իր պատմությունը`հիմնվելով Պետրոս Առաքյալից լսածի
վրա: Շատ գիտնականներ համարում են, որ այն գրվել է մ.թ. : 66 և մ. թ. 73
թվականների միջև, մի ժամանակաշրջանում, երբ Հռոմեական
կայսրության քրիստոնյաները տառապում էին ուժգին հալածանքներից:

Մարկոսի 1.12–20-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը 40-օրյա
ծոմապահությունից հետո սատանայի կողմից փորձության ենթարկվեց
(տես նաև Մատթեոս 4.1–11): Նա նաև ապաշխարություն քարոզեց
Գալիլեայում և կանչեց աշակերտներ` հետևելու Իրեն:
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Մարկոս 1.21-39
Հիսուսը հանում է դևերին և բուժում հիվանդներին

Ի՞նչ հնարավոր վտանգների կարող է զինվորը ենթարկվել թշնամու
տարածքում:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ Ք.
Փաքերի հետևյալ հայտարարությունը.

«Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում աշխարհում` բարոյական չափանիշների
անկումով հանդերձ, դուք` երիտասարդներդ, մեծանում եք թշնամու
տարածքում»:

«Մենք սուրբ գրություններից գիտենք, որ երկնքում պատերազմ բռնկվեց, և
Լյուցիֆերն ապստամբեց ու իր հետևորդների հետ միասին «վայր գցվեցավ
երկրի վերայ» [ Հայտնություն 12.9 ]: Նա նպատակ ունի խանգարել մեր

Երկնային Հոր ծրագրին և վերահսկել բոլորի մտքերն ու գործողությունները» ( «Խորհուրդ
երիտասարդներին»,Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2011,16):

2. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին. Նախագահ
Փաքերի ուսուցանածից և ձեր
անձնական փորձից ելնելով,
ինչո՞վ է մեր կյանքը այստեղ`
երկրի վրա, նման կյանքին`
թշնամու տարածքում:

Մտածեք ձեր կյանքի այն պահերի
մասին, երբ դուք ճնշված եք զգացել
ձեզ շրջապատող չար ազդեցություններից և գայթակղություններից:
Ուսումնասիրեք Մարկոս 1.21 -37-ը և փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն ձեզ, երբ չար ազդեցությունների և գայթակղությունների
կենթարկվեք:

Կարդացեք Մարկոս 1.21-22-ը փնտրելով, թե ինչ արեց Հիսուսը
Կափառնայում և հրեաներն ինչպես պատասխանեցին։

Ինչո՞ւ էին հրեաներն զարմացել Փրկիչի ուսմունքների վրա:

22րդ հատվածում հիշատակված դպիրները համարվում էին Մովսեսի
օրենքի գիտակներ: Նրանց երբեմն անվանում էին իրավաբաններ կամ
օրենքի դոկտորներ: Նրանք օրենքը մանրակրկիտ զարգացրին և
կիրառեցին այն իրենց ժամանակին համապատասխան
հանգամանքներում» (Աուրբ գրությունների ուղեցույց, Դպիր, scriptures.lds.
org): Երբ նրանք քարոզում էին հաճախ մեջբերում էին կատարում նախկին
օրենսդիր հեղինակություններից: Հակառակ դրան, Հիսուսը խոսում էր`
ունենալով Իր Հոր ուժը և զորությունը: Նա նաև Մեծն Եհովան էր, ով տվեց
Մովսեսի օրենքը: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը ուսուցանում է, որ «Նա
սովորեցնում էր նրանց, ինչպես Աստծուց իշխանություն ունեցող մեկը, այլ
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ոչ իշխանություն` դպիրներից» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Մատթեոս 7.37 [ Մատթեոս 7.29, ծանոթագրություն ա]):

Մինչ Հիսուսը սովորեցնում էր ժողովարանում, Նա բախվեց մի մարդու
հետ, ով անմաքուր կամ չար ոգու ազդեցության տակ էր: Կարդացեք
Մարկոս 1.23-26 հատվածները, փնտրելով, թե ինչ գիտեր անմաքուր ոգին
Հիսուսի մասին:

Եթե հասանելի է, դուք կարող եք դիտել տեսանյութը«Հիսուսը
բուժում է դիվահար մարդուն» (1.48) Հիսուս Քրիստոսի

Աստվածաշնչյան Տեսանյութերից, հասանելի LDS.org կայքում` փնտրելով, թե
ինչ գիտեր անմաքուր ոգին Հիսուսի մասին:

Չար ոգիները, որոնք ձգտում են ֆիզիկական մարմիններին տիրանալ,
Լյուցիֆերի հետևորդներն են: Նրանք ապրում էին Երկնային Հոր և
Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ` մինչև նրանց երկնքից վայր
գցեցին:

Եթե դուք լինեիք ժողովարանում այն ժամանակ և տեսնեիք, թե ինչ
պատահեց, ի՞նչ կմտածեիք Հիսուսի մասին:

Ընթերցեք Մարկոսի 1.27-28-ը` փնտրելով մարդիկանց արձագանքը, երբ
տեսան, թե ինչպես Հիսուսը անմաքուր ոգուն հանեց այդ մարդու միջից:

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել այս հատվածից այն է, որ
Փրկիչն իշխանություն ունի դևի և նրա հետևորդների վրա:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Գիտելիքը, որ Փրկիչը

իշխանություն ունի Դևի և նրա հետևորդների վրա, ինչպե՞ս է օգնել
ձեզ, երբ դուք ճնշված եք եղել չար ազդեցություններից և
գայթակղություններից, որոնք շրջապատում են ձեզ:

Ընթերցեք Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Է. Ֆաուստի
հետևյալ հայտարարությունը և նշեք,թե ինչ կարող ենք անել ավելի մեծ
ուժ ստանալու համար, որ դիմակայեք դևին:

«Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն … ասել է, «Չար հոգիներն իրենց սահմանները,
առավելագույն չափերն ու օրենքներն ունեն, որոնցով կառավարվում են»
[տես History of the Church, 4:576]։ Ուստի սատանան և նրա հրեշտակները
ամենակարող չեն։ …

… Սատանայի ջանքերը կարող են խափանվել բոլոր նրանց կողմից, ովքեր
գալիս են առ Քրիստոս` ավետարանի ուխտերին և արարողություններին

հնազանդվելով: Աստվածային Տիրոջ խոնարհ հետևորդները չպիտի խաբվեն դևի կողմից:
Սատանան էներգիա չի տալիս, չի երջանկացնում և չի օրհնում: Նա թողնում է նրանց, ում
ամուր բռնել է, ամոթի և թշվառության մեջ: Աստծո հոգին էներգիա տվող և երջանկացնող
ազդեցություն է գործում» («Ծառայել Տիրոջը և դիմակայել դևին »,Ensign, Sept. 1995, 6,7):
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Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Մենք եկել ենք այս աշխարհ,
որպեսզի մարմին ստանանք և այն անարատ ներկայացնենք Աստծուն
սելեստիալ արքայությունում: Երջանկության մեծ սկզբունքը մարմին
ունենալն է: Դևը մարմին չունի և դրանում է նրա պատիժը: Նրան հաճելի է,
երբ կարողանում է տիրապետել մարդկանց տաղավարին, և երբ Փրկիչը
նրան դուրս հանեց, նա խնդրեց, որ գնա խոզերի երամակի մեջ, ցույց

տալով, որ նախընտրում է խոզի մարմին ունենալ, քան մարմին չունենալ: [ տես Մարկոս
5.1-13]: «Բոլոր արարածները, ովքեր մարմին ունեն, զորություն ունեն նրանց նկատմամաբ,
ովքեր չունեն» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքներ․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 211):

Ընթերցեք Մարկոս 1.28-ը` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ Փրկիչը
դուրս հանեց անմաքուր հոգուն։

Սիմոն Պետրոսը ամուսնացած էր, և Մարկոս 1.29-31-ում մենք ընթերցում
ենք, որ Փրկիչը բուժեց նրա զոքանչի տենդը: Մարկոսի 1.32-39 ում մենք
ընթերցում ենք, որ Հիսուսը բուժեց բազում մարդկանց, ովքեր հիվանդ էին
, շատ դևեր հանեց և շարունակեց քարոզել Գալիլեայով մեկ:

Մարկոս 1.40-45
Հիսուսը բուժում է բորոտին

Ընթերցեք Մարկոս 1.40-ը և փնտրեք, թե ով եկավ Փրկիչի մոտ, երբ Նա
շարունակում էր քարոզել Գալիլեայում:

Եթե հասանելի է, կարող եք դիտել տեսանյութը «Դաս 18. Նոր
Կտակարանի սովորույթներ. Բորոտություն» Liprosy(1.01),

հասանելի է LDS.org։

Հին ժամանակներում այն անձնավորությունը, ով տանջվում էր
բորոտությունից կոչվում էր բորոտ: ՛՛Բորոտությունը տևական
հիվանդություն է, որը ախտահարում է մաշկը, ներվային համակարգը,
աչքերը, ոսկորները և ծայրանդամները: Լինելով անբուժելի, այն արագ
անդամալույծ է դարձնում իր զոհերին` մինչև ցավոտ մահվան հասցնելը:
Բորոտները հնադարյան Իսրայելում մեկուսացվում էին [նրանց ստիպում
էին բնակվել քաղաքից դուրս], նրանց հրամայված էր բացականչել
«անմաքուր», որպեսզի զգուշացնեն որևէ մեկին, ով կմոտենար նրանց,
քանի որ համարվում էր, որ նրանք իրենց անմաքրությունը կփոխանցեն
իրենց հետ շփվողներին (տեսՂևտացոց 13.45-46 )» Նոր Կտակարանի
ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 103):

Պատկերացրեք, որ դուք բորոտ եք եղել Հիսուս Քրիստոսի ժամանակ:
Բորոտությունը ինչպե՞ս կազդեր ձեր կյանքի վրա:

Կարդացեք Մարկոս 1.40-ը, փնտրելով այն հատվածը, թե ի՞նչ արեց
բորոտը, երբ տեսավ Փրկիչին: (Աղաչանք բառը նշանակում է ողորմություն
խնդրել կամ պաղատել:)

Բորոտը ի՞նչպես ցույց տվեց իր հավատը առ Հիսուս Քրիստոս:

Արտահայտությունը` «թէ որ դու կամենաս» նշանակում է, որ այդ մարդը
գիտակցել էր, որ իր բուժումը կախված էր Փրկիչի կամքից: Կարդացեք
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Մարկոս 1.41-42-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Փրկիչը
պատասխանում մարդկանց աղաչանքներին։

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Եթե դուք լինեիք բորոտը, ձեզ համար ի՞նչ կնշանակեր Փրկիչին
դիպչելը: Ինչո՞ւ:

• Ինչպե՞ս կփոխվեր ձեր կյանքը, եթե Հիսուս Քրիստոսը բուժեր ձեր
բորոտությունը ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի
հայտարարությունը կարդալիս, նշեք թե, ըստ նրա, ինչպե՞ս կարելի է
բորոտությունը նմանեցնել մեղքին (տես Ղևտացոց 14): «Աստվածաշնչյան
ժամանակներում բորոտությունը, ի հավելումն իր ավերիչ ֆիզիկական
ազդեցությունների, դիտվում էր նաև որպես մեղքի և անմաքրության
խորհրդանիշ, քանի որ այս դաժան հիվանդությունը խժռում և քայքայում էր

ֆիզիկական մարմինը, իսկ մեղքը ուտում և այլասերում է մարդու հոգին»: Հին
Կտակարանում կային առանձին օրինակներ`Մարիամը, Գեեզին և Ուզիան, որպես
ապստամբ մարդիկ անիծվել էին բորոտությամբ, որպես պատիժ իրենց չար արարքի
համար ( Մահկանացու Մեսիան. Բեթլեհեմից Գողգոթա,(4 vols. [1979 --81],2.45):

Կարևոր է նշել, որ բորոտությանը նման հիվանդությունների պատճառը
մեղքը չէ: Սակայն կա մի նմանություն բորոտության և մեղքի
ներգործությունների միջև: Վերընթերցեք Մարկոս 1.40–42-ը: Այս անգամ,
փոխարինեք մեղավոր բառը բորոտ բառով, իսկ մեղք-ը բորոտություն բառով
: Ընթերցելիս փնտրեք, թե ինչպես կարող ենք նմանեցնել այս բորոտի
բուժումը,մեր մեղքից մաքրվելու հետ:

Նմանեցնել սուրբ գրությունները
Սուրբ գրությունների նմանեցումը նշանակում է համեմատել դրանք ձեր սեփական կյանքի
հետ: Երբ դուք տեսնենք ձեր և սուրբ գրությունների մարդկանց փորձառությունների
նմանությունը, ավելի լավ կկարողանաք հասկանալ ավետարանի վարդապետություններն
ու սկզբունքները։ Դուք նաև կտեսնեք, թե ինչպես կարող եք կիրառել այս
վարդապետությունները և սկզբունքները ձեր սեփական կյանքում:

Երբ հատվածները կարդում եք այս ձևով, ո՞ր բառերն են արտահայտում
ներված լինելու գաղափարը:

Ինչպես կարող ենք նմանեցնել բորոտի արաըքը բորոտությունից
մաքրվելու համար, այն բանի հետ, թե ինչ պիտի մենք անենք մեղքից
մաքրվելու համար: ____________________

Նմանեցնելով բորոտի բուժումը մեղքից մաքրվելու հետ, մենք մի
սկզբունք կարող ենք սովորել, երբ հավատք ցուցաբերենք և Փրկիչի մոտ
գանք, նա մեզ կկարեկցի և կմաքրի մեղքից: Գրեք այս ճշմարտությունը
ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում՝ Մարկոսի 1.40-42-ի կողքին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

ՄԱՍ  7,  ՕՐ  3

174



a. Ինչպե՞ս պիտի հավատ գործադրենք և գանք Փրկիչի մոտ, որ նա
մեզ մաքրի մեղքերից:

b. Խորհեք կրկին, թե ինչի էր նման բորոտի կյանքը մինչև բուժվելը և
դրանից հետո: Ինչպե՞ս կարող է մեղքից մաքրվելու համար Հիսուս
Քրիստոսի մոտ գալը փոխել որևէ մեկի կյանքը:

c. Ե՞րբ եք տեսել, թե ինչպես Քավության զորության միջոցով մեկի
կյանքը փոխվել է մեղքից մաքրվելուց հետո:

Խորհեք, թե ինչ մեղքերից դուք կարիք ունեք մաքրվելու: Եթե դուք գաք
Փրկիչի մոտ` հավատ գործադրելով Նրա նկատմամբ` աղոթքով,
ապաշխարությամբ և հնազանդությամբ, Նա ձեզ կմաքրի:

Կարդացեք Մարկոս 1.43-45-ը, փնտրելով թե ինչ կարգադրեց Փրկիչը
բուժված բորոտին: Մովսեսի օրենքը պահանջում էր, որ նրանք, ովքեր
բուժվել էին բորոտությունից, պետք է իրենց ցույց տային տաճարի
քահանային: Երբ քահանան հայտարարեր, որ բորոտը բուժված է, պիտի
նվիրաբերություն կատարվեր, որի միջոցով բորոտը կարող էր
հայտարարվել մաքրված, որը կրկին թույլ կտար նրան լիարժեք
անդամակցել իր ընտանիքին և համայնքին:

Ի՞նչ արեց տղամարդը, երբ Փրկիչը զգուշացրեց Նրան, որ
ուրիշներին չպատմի:

Ի՞նչ պատահեց, երբ մարդը իր բուժման լուրը տարածեց:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոս 1 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ:
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ՄԱՍ 7. ՕՐ 4

Մարկոս 23
Նախաբան
Հիսուսը ներեց և բուժեց մի անդամալույծ մարդու և կանչեց Մատթեոսին
հետևել Իրեն: Նա ուսուցանեց դպիրներին և Փարիսեցիներին
Հանգստության օրվա մասին: Փրկիչը շարունակեց բուժել շատ մարդկանց,
Նա Իր Առաքյալներին իրենից առաջ ուղարկեց քարոզելու, և Նա
զգուշացրեց բոլորին, որ չանարգեն Սուրբ Հոգուն:

Մարկոս 2.1-12
Հիսուսը ներում և բուժում է անդամալույծ մարդուն

Պատկերացրեք, որ ինչ-որ մեկը, ում դուք սիրում եք տառապում էր
կյանքին վտանգ սպառնացող ֆիզիկական խնդրով, որը պահանջում էր
մասնագիտացված բուժում: Ու՞մ կփնտրեիք, որ օգներ ձեր սիրած
մարդուն:: Ինչո՞ւ: Ի՞նչ պատրաստ կլինեիք անել, եթե միայն մեկ բժիշկ
լիներ, ով կկարողանար օգնել, բայց դժվար կլիներ այս բժշկի հետ
հանդիպում կազմակերպելը:

Ինչպես գրված է Մարկոս 2.1-4ում,Գալիլեայի Կափառնա գյուղում մի
մարդ կար, ով «կաթվածահար էր» ( Մարկոս 2.3 ), որը նշանակում է, որ նա
անդամալույծ էր: Չորս մարդ բերեցին նրան այն տունը, որտեղ Հիսուսն
էր, բայց ամբոխի պատճառով չկարողացան ներս մտնել: Այդ չորս հոգին
քանդեցին տան տանիքի մի մասը և իջեցրին անդամալույծ մարդուն
Փրկիչի մոտ:

Կարդացեք Մարկոս 2.5-ը,
ուշադրություն դարձնելով, թե ի՞նչ
ասաց Փրկիչը անդամալույծին։

Կարդացեք Մարկոս 2.6-12,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց հաջորդիվ:

Նշեք, որ «մի քանի դպիրներ»
(Մարկոս 2.6-ում)
թերահավատորեն էին մոտենում,
որ Փրկիչը իշխանություն ունի
մեղքերին թողություն տալու:
Խորհեք, թե ի՞նչ հարցրեց Հիսուսը
դպիրներին (տես Մարկոս 2.9ում ):

Հետևյալը մի ճշմարտություն է, որը
մենք կարող ենք գտնել այս
պատմության մեջ. Հիսուս
Քրիստոսն ի զորու է բուժել մեզ
ֆիզիկապես և հոգեպես:
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Մարկոս 2.13-22
Հիսուսը կանչում է Մատթեոսին հետևել Իրեն, և Նա ճաշում է
հարկահավաքների ու մեղավորների հետ

Դպիրները տեսնելով, թե ինչպես անդամալույծը վեր կացավ
պատգարակի վրայից և քայլեց, ձեռք բերեցին մի անհերքելի վկայություն,
որ Հիսուս Քրիստոսը մեծ իշխանություն ունի բուժելու հիվանդներին և
նաև լսեցին Նրա վկայությունը, որ Ինքը մեղքեր ներելու իշխանություն
ունի: Սակայն այս առումով հայտնի չէ, թե արդյոք այս մարդիկ ավելի ուշ
մոտեցան Հիսուսին և փնտրեցին իրենց սեփական մեղքերի թողություն:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք պատճառաբանությունների ցուցակ, թե ինչու

անհատները կարող են Տիրոջից իրենց մեղքերի համար թողություն
չխնդրել: Ընտանիքի անդամին կամ ընկերոջը խնդրեք օգնել ձեզ
կազմել այս ցուցակը:

Ուսումնասիրեք Մարկոս 2-ը և փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն ձեզ, երբ չար ազդեցությունների և գայթակղությունների
կենթարկվեք :

Կարդացեք Մարկոս 2.13-15-ը`փնտրելով, թե ինչ արեց Փրկիչը
անդամալույծին բուժելուց հետո:

Ղևին հետագայում հայտնի դարձավ որպես Մատթեոս: Նա հենց նույն
Մատթեոսն է, ով հետագայում գրեց Մատթեոսի ավետարանը:
«Մաքսաւորութեան նստած» արտահայտությունը (Մարկոս 2.14 ում)
նշանակում է, որ Մատթեոսը մաքսավոր էր, «հարկ հավաքող
Կափառնայում Հռոմեացիների մոտ, [և] հավանաբար ծառայում էր
Հերովդես Անտիպասին» (Սուրբ Գրությունների ուղեցույց, «Մատթեոս,»
scriptures.lds.org): Շատ հրեաներ ատում էին մաքսավորներին, քանի որ
նրանք դիտում էին նրանց, որպես դավաճաններ, ովքեր փող էին
հավաքում իրենց սեփական ժողովրդից Հռոմեացիների համար:

Ուշադրություն դարձրեք, որ շատ հարկահավաքներ և մեղավորներ
նույնպես մասնակցում էին Մատթեոսի ճաշկերույթին Հիսուսի և Նրա
աշակերտների հետ: Այս ժամանակաշրջանում միասին ճաշելը շատ
ավելին էր նշանակում, քան պարզապես միասին ուտելը: Դա նշանակում
էր, որ մասնակիցների միջև խաղաղ և ընկերական կապ գոյություն ուներ:

Կարդացեք Մարկոս 2.16-ը` փնտրելով, թե ինչպե՞ս դպիրները և
փարիսեցիները արձագանքեցին, երբ տեսան, որ Փրկիչը սեղան է նստել է
այս մարդկանց հետ:

Ինչ եք կարծում ինչո՞ւ դպիրները և փարիսեցիները քննադատեցին
Հիսուսին հարկահավաքների և մեղավորների հետ ուտելու համար:
____________________

Կարդացեք Մարկոս 2.17-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը պատասխանում դպիրների և փարիսեցիների քննադատությանը։
Շրջանակի մեջ վերցրեք այն բառը, որը Փրկիչն օգտագործեց`
բնութագրելու Իրեն:
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Օգտագործելով բժիշկ բառը, Փրկիչը վերահաստատեց Իր` ևֆիզիկապես,
և հոգեպես բուժելու զորությունը: 17-րդ հատվածից մենք սովորում ենք,
որ Փրկիչը ցանկանում է օգնել մեզ ապաշխարել մեր մեղքերը և բուժվել։

Խորհեք, թե ինչու է կարևոր հավատալ, որ Հիսուսը ցանկանում է մեզ
օգնել, որ մենք ապաշխարենք և բուժվենք:

Յոթանասունից Երեց Քրեյգ Ա. Քարդոնը ասել է.

«Տերը սիրում է մեզ և ուզում, որ մենք հասկանանք Նրա ներելու
հոժարակամությունը: …

Մեզ գթալով, Նա ավելի շատ թույլ է տալիս մեզ ժամանակի ընթացքում
բարեփոխվել, քան պահանջում էանմիջապես կատարյալ դառնալ: Նույնիսկ
մահկանացու կյանքի թուլության պատճառով մեր ձեռք բերած բազմաթիվ
մեղքերով հանդերձ, որքան հաճախ մենք ապաշխարենք և փնտրենք Նրա

ներումը, այնքան Նա կների նորից և նորից [տես Մորոնի 6.8]:

Այս պատճառով, մենք բոլորս, ներառյալ նրանք, ովքեր պայքարում են հաղթահարելու
կախվածություն ունեցողի իրենց վարքագիծը` ինչպես օրինակ թմրադեղի չարաշահում,
պոռնոգրաֆիա կամ նմանատիպ բաներ, պիտի իմանան, որ Տերը կգիտակցի մեր
գործադրած արդար ջանքերը և սիրով կների մեզ, եթե ապաշխարությունը կատարյալ
լինի: … Բայց այս ամենը չի նշանակում, որ որևէ մեկը կարող է հոժարակամվերադառնալ

դեպի մեղքը, մնալով անպատիժ [ազատություն հետևանքներից]»( «Փրկիչը ցանկանում է
ներել,» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2013,16):

Խորհեք, արդյո՞ք դուք նման եք հարկահավաքներին և մեղավորներին,
(ովքեր գիտակցեցին, որ Փրկիչի կարիքն ունեն և եկանՆրա մոտ) թե՞
դպիրներին և փարիսեցիներին, (ովքեր չեկան Փրկիչի մոտ` փնտրելու
Նրա ներումը և բուժիչ ուժը): Որոշեք այսօր գալ դեպի Փրկիչը և թույլ տալ
Նրան օգնել` հոգալու ձեր ֆիզիկական և հոգևոր կարիքները:

Ինչպես գրված է Մարկոս 2.18-22ում, Հիսուսը ուսուցանեց, թե ինչու նրա
հետևորդները ծոմ չէին պահում, մինչ Ինքը նրանց հետ էր: Նա նաև
ուսուցանեց, թե ինչու որոշ մարդկանց համար դժվար էր ընդունել Իր
ավետարանը (տես նաև Մատթեոս 9.14-17):

Մարկոս 2.23- 3.6
Հիսուսը սովորեցնում է Հանգստության օրվա մասին

Երբևէ որոշե՞լ եք չմասնակցել ինչ-որ միջոցառման, ենթարկվելով
Հանգստության օրը սուրբ պահելու պատվիրանին: Շարունակելով
ուսումնասիրել Մարկոս 2-3-ը, խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Ի՞նչ եք
կարծում, արդյո՞ք պատշաճ է միջոցառում կազմակերպել
Հանգստության օրը:

Ընթերցեք Մարկոսի 2.23 -24 և Մարկոսի 3.1 -2 ը, գտեք, թե ինչ արեցին
Փրկիչը և Նրա հետևորդները, որ սադուկեցիները համարեցին Շաբաթ
օրվա օրենքի խախտում:

Հիշեք, որ հրեա ուսուցիչները ավելացրել էին իրենց սեփական
սկզբունքները և մեկնաբանությունները Մովսեսի օրենքին, որը կոչվում էր
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բանավոր օրենք կամ ավանդույթ: Այս ավելացված սկզբունքները
նպատակ ունեին Աստծո օրենքի խախտումը կանխել, բայց նրանք
կանխեցին ոմանց հասկանալ որոշակի պատվիրանների իրական
նպատակը, ներառյալ Հանգստության օրը սուրբ պահելու պատվիրանը:

Ընթերցեք Մարկոսի 2.27-28-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում, թե ինչու է Տերը մեզ
տվել Հանգստության օրը:

Ինչու Հանգստության օրը տրվել է մարդուն` որպես հանգստի օր; ու նաև
նրա համար, որ մարդը փառաբանի Աստծուն և ոչ նրա համար, որ չուտի:

«Մարդու որդին տվեց Հանգստության օրը, քանզի մարդու որդին նաև
Հանգստության օրվա Տերն է» ( Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մարկոսի
2.26 -27[Աստվածաշնչի հավելվածում]):

Կարդացեք Մարկոս 3.3-5-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ուսուցանեց
Փրկիչը շաբաթ օրը մարդու չորացած ձեռքը բուժելու մասին։

Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ ենք մենք սովորում Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության Մարկոս 3.3-5 հատվածներից,, լրացրեք հետևյալ
ճշմարտությունը. Մենք կարող ենք Հանգստության օրը սուրբ պահել
____________________.

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ ուղիներով կարող ենք փառաբանել Աստծուն Իր սուրբ օրը:

b. Որո՞նք են Հանգստության օրը բարի գործերկատարելու որոշ
օրինակները:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 59.9-13: Ընթերցեք Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Է. Ֆաուստի հետևյալ
հայտարարությունը և խորհեք, թե դուք ինչպես կարող եք որոշել, թե ինչ է
պատշաճ Հանգստության օրը անել:

«Որտեղ է սահմանը, թե ի՞նչն է ընդունելի և ինչը անընդունելի`
Հանգստությանօրը: Այս ուղեցույցների սահմաններում, մեզանից
յուրաքանչյուրը պետք է իրեն այս հարցի պատասխանը տա: Քանի որ այս
ուղեցույցները կան սուրբ գրություններում և ժամանակակից մարգարեների
խոսքերում, նրանք նաև պիտի գրված լինեն մեր սրտերում և ղեկավարվեն
մեր գիտակցության կողմից: …Հնարավոր չէ, որ Հանգստության օրվա

փառաբանության որևէ լուրջ խախտում լինի, եթե մենք խոնարհաբար գանք Տիրոջ առաջ և
առաջարկենք Նրան մեր սիրտը, հոգին և միտքը: (Տես Մատթեոս 22.37:)

«Ինչն է արժանավոր, և ինչը` անարժան Հանգստության օրը, պետք է դատվի մեզանից
յուրաքանչյուրի կողմից` աշխատելով լինել ազնիվ Տիրոջ հետ: Հանգստության օրը
պիտիանենք այն, ինչը պիտի անենք, հարկադրված ենք անել պաշտամունքին
վերաբերվող բաները, իսկ այնուհետև սահմանափակենք մեր կողմնակի
գործունեությունները» (« Տիրոջ Օրը» Ensign, նոյ.1991, 35):
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս եք օրհնվել, երբ պատրաստվել եք երկրպագել Աստծուն և
անել բարի գործեր Հանգստության օրը:

b. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի Հանգստության օրը սուրբ պահեք:

Մարկոս 3.7-35
Հիսուսը շատ մարդկանց է բուժում, իրենից առաջ է ուղարկում իր
Առաքյալներին քարոզելու և զգուշացնում է մյուսներին
աստվածանարգության մասին

Ինչպես գրված է Մարկոսի 3.7-35ում, Հիսուսը գնաց Գալիլեայի ծովը և
շատ մարդկանց բուժեց, ովքեր հետևեցին Նրան, նաև նրանց, ովքեր
անմաքուր ոգիներ ունեին: Տասներկու Առաքյալներին ընտրելուց հետո
Հիսուսը նրանց ձեռնադրեց և ուղարկեց քարոզելու, բուժելու և դևեր
հանելու: Այնուհետև Նա զգուշացրեց դպիրներին Սուրբ Հոգու դեմ
աստվածանարգությամբ զբաղվելուց և ուսուցանեց, որ Իր ընտանիքն այն
մարդիկ են, ովքեր կատարում են Երկնային Հոր կամքը: Դուք սովորեցիք
այս դեպքերից մի քանիսը ձեր ուսումնառության ընթացքում Մատթեոսի
12.22-35-ը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոսի 2-3-գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 8. ՕՐ 1

Մարկոս 4-5
Նախաբան
Հիսուսը` օգտագործելով առակներ, ուսուցանում էր Գալիլեայի
ծովեզերքին: Գտնվելով ծովի վրա, Փրկիչը հանդարտեցրեց փոթորիկը, և
նրա աշակերտները հիանում էին բնական երևույթների վրա նրա ունեցած
իշխանության վրա: Հիսուսը ցուցադրեց Իր իշխանությունը դևերի վրա,
դուրս հանելով նրանց մի մարդու միջից: Մինչ Նա ծառայում էր
Կափառնայում, բուժեց մի կնոջ, որ արյունահոսություն ուներ և
մեռածներից վերակենդանացրեց Հայրոսի դստերը:

Մարկոս 4
Հիսուսը ուսուցանում է Աստծո արքայության մասին, օգտագործելով առակներ
և խաղաղեցնում փոթորիկը

Մտածեք վատթարագույն
փոթորիկի մասին, որ ձեզ
հանդիպել է: Խորհեք, թե ինչպես
դուք կներկայացնեիք ձեզ հետ
պատահածը որևէ մեկին, ով
փոթորիկի ժամանակ այնտեղ
չի եղել:

Ինչո՞վ են ձեր կյանքի որոշակի
մարտահրավերները և
դժվարությունները նմանվում
փոթորիկի:

1. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում գծեք հետևյալ
աղյուսակը. Այնուհետև
յուրաքանչյուր դասին
հատկացված տարածքում գրեք
ֆիզիկական, հոգևոր, մտավոր
և սոցիալական փոթորիկների օրինակներ, որոնց միջով, հնարավոր է,
երիտասարդությունը կացնի:

Ֆիզիկական Հոգևոր Մտավոր Սոցիալական

Ուսումնասիրեք Մարկոս 4- 5-ը և փնտրեք սկզբունքներ, որոնք կօգնեն
ձեզ, երբ ենթարկվեքկյանքի փոթորիկների ազդեցությանը:

Մարկոս 4.1-34-ում մենք ընթերցում ենք, որ Գալիլեայի ափերին Հիսուս
Քրիստոսը մի մեծ բազմության ուսուցանեց մի քանի առակներ: (Սույն
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դասը չի լուսաբանի վերոհիշյալ հատվածները, որովհետև դուք արդեն
սովորել եք այս առակները Մատթեոսի 13-ում):

Կարդացեք Մարկոս 4.35-38-ը` փնտրելով, թե ինչ խնդիր առաջացավ, մինչ
Փրկիչը և Նրա աշակերտները կտրում-անցնում էին Գալիլեայի ծովը:

Գալիլեայի ծովը ծովի
մակարդակից 700 ոտնաչափ ցածր
է և երեք կողմերից շրջապատված
է լեռներով: Ժամանակ առ
ժամանակ այս փոքր ջրային
տարածքում քամիները վայր են
սլանում լեռների լանջերով և
առաջացնում հանկարծակի, բարձր
ալեկոծությամբ ուժգին
փոթորիկներ: Աշակերտներից
ոմանք փորձառու ձկնորսներ էին, բայց փոթորիկի պատճառով նավը
ջրով էր լցվում, «նրանք վտանգի մեջ էին և վախեցան» (Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկաս 8.23 [Ղուկաս 8.23-ում, ծանոթագրությունա]):

Եթե դուք նավի մեջ լինեիք Հիսուսի և Նրա աշակերտների հետ այս
իրավիճակում, ի՞նչ մտքեր և զգացողություններ կունենայիք, եթե դիմեիք
Փրկիչի օգնությանը, իսկ Նա քնած լիներ:

Կարդացեք Մարկոսի 4.39-40-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը պատասխանում իր աշակերտների օգնության աղերսներին: Դուք
գուցե կամենաք նշել արտահայտություններ «Լռի՛ր, պապանձուի՛ր» և
«մեծ խաղաղութիւն» (Մարկոս 4.39-ում) ձեր սուրբ գրություններում: Դուք
կարող եք նաև գրել հետևյալ սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում կամ
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում։ Եթե
մենքփորձանքի ու վախի պահերին փնտրենք Աստծո օգնությունը, Նա
մեզ կտա խաղաղություն։

Խորհեք մի պահ, թե ինչ է նշանակում փնտրել Փրկիչի օգնությունը
փորձանքի կամ վախի պահերին: Ի՞նչ եղանակներով մենք կարող ենք
անել սա:

Կարդացեք Մարկոս 4.41-ը, փնտրելով, թե ինչ հարցրին աշակերտները
Հիսուսի մասին: Կարող եք այդ մեկնաբանությունը գրել ձեր սուրբ
գրություններում։

Եթե դուք այնտեղ լինեիք և պատասխանեիք աշակերտների հարցին,
նրանց ի՞նչ կասեիք Հիսուս Քրիստոսի և Նրա զորության մասին։
____________________

Իմացությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի հանդարտեցնել
փոթորիկները և խաղաղություն շնորհել, ինչպես կարող է փորձանքի
պահին ազդել ձեր հավատի վրա:

2. Read the words or listen to the hymn “Master, the Tempest Is
Raging,” (Hymns, no. 105), and ponder the message. Մտածեք մի

իրավիճակի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը դիմել է
Տիրոջը իր կյանքի փոթորիկի ժամանակ: Ի՞նչ եղանակներով Փրկիչը
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օգնեց հանդարտեցնել փոթորիկը կամ խաղաղություն ապահովել:
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե դուք
ինչ կարող եք անել ձեր կյանքի մարտահրավերների ժամանակ,
Փրկիչի օգնությունը փնտրելու նպատակով:

Մարկոս 5.1-20
Հիսուսը բուժում է մի մարդու` նրա միջից դևեր հանելով

Մարկոս 5.1-18-ում գրված է, որ Հիսուսը բուժեց մի մարդու ով լի էր
«պիղծ» կամ չար ոգիներով: Երբ այս պիղծ ոգիները դուրս հանվեցին այդ
մարդու միջից, նրանք մտան խոզերի երամակի մեջ, որոնք քիչ անց
ժայռից գահավիժեցին ծովը: Բուժվելուց հետո մարդը ցանկացավ մնալ
Հիսուսի հետ:

Կարդացեք Մարկոս 5.19-20-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ի՞նչ ասաց
Փրկիչը այս մարդուն, որ անի:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածից, այն է, որ
երբ մենք զգում ենք Փրկիչի զորությունը մեր կյանքում, կարող ենք
վկայել ուրիշներին Նրա տված օրհնությունների և կարեկցանքի մասին:
Ինչևիցե, եթե վկայությունը շատ սուրբ է, դուք չպիտի կիսվեք նրանով, եթե
այն Սուրբ Հոգու կողմից հուշված չէ:

Խորհեք, թե ձեր կյանքում ինչպես և ում կարող եք վկայել Փրկիչի
օրհնությունների և կարեկցանքի մասին:

Մարկոս 5.21-43
Հիսուսը բուժում է մի կնոջ, ով արյունահոսություն ուներ և մեռածներից
վերակենդանացնում է Հայրոսի դստերը

Երեց Շեյն Մ. Բոուենը Յոթանասունից պատմել է իրենց ընտանիքի
կյանքից մի ցավալի դեպքի մասին.

1990 թվականի փետրվարի 4 -ին ծնվեց մեր երրորդ որդին և վեցերորդ
երեխան: Մենք նրան Թայսոն անվանեցինք: …

Երբ Թայսոնը ութ ամսական էր, նա շնչահեղձ եղավ [շնչափողում կանգնեց]
մի կտոր կավիճ, որը նա գտել էր գորգի վրա: Կավիճը խրվել-մնացել էր
Թայսոնի կոկորդին, և նա դադարել էր շնչել: Նրանից մեծ եղբայրը Թայսոնին
բերեց վերևի հարկ, անհանգստացած բղավելով. «Երեխան չի շնչում:

Երեխան չի շնչում»: Մենք սկսեցինք արհեստական շնչառություն տալ և զանգեցինք 911:

Առաջին բուժօգնության աշխատակիցները Թայսոնին շտապ տարան հիվանդանոց:
Սպասասրահում մենք շարունակեցինք ջերմեռանդորեն աղոթել, աղաչելով Աստծուն
հրաշք գործել: Թվում էր, թե մի ամբողջ կյանք է անցել, երբ բժիշկը եկավ սենյակ և ասաց.
«Ես շատ եմ ափսոսում: Մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք: Առանց շտապելու հրաժեշտ
տվեք»: Այնուհետև նա հեռացավ» («Որովհետեւ ես կենդանի եմ, եւ դուք կենդանի կլինեք»,
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 16):

Եթե Թայսոնը ձեր եղբայրը լիներ, այդ պահին դուք ի՞նչ կմտածեիք կամ
կզգայիք։
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Ի՞նչպես կարող էր սրա նման փորձությունը ստուգել որևէ մեկի
հավատքը:

Ընթերցեք Մարկոսի 5.21- 24-ը ` փնտրելով, թե ինչպես
ժողովրդապետերից մեկը, ում անունը Հայրոս էր նմանատիպ
փորձության առաջ կանգնեց, ինչը կարող էր նրա հավատքը ստուգել:

Կարդացեք Մարկոս 5.25 -26 -ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ամբոխի
միջից ով հետևեց Հիսուսին դեպի Հայրոսի տուն։

Չնայած Նոր Կտակարանի շարադրանքները կոնկրետ չի բնորոշում կնոջ
«արյունահոսության» բնույթը (Մարկոս 5.25), կամ ներքին
արյունահոսության, մենք գիտենք, որ դա նրան անհանգստություն էր
պատճառում: Դեռ ավելին, Մովսեսի օրենքի համաձայն,
արյունահոսություն ունեցող որևէ մեկը համարվում էր ծիսականորեն ոչ
մաքուր (տես Ղևտացոց 15.19-33): Դա համարյա նշանակում էր, որ այս
կինը արտաքսված էր և մերժված իր տկարության 12 տարիների
ընթացքում: Այդ իրավիճակում լինելու հուսահատությունը ակնհայտորեն
արտահայտվում է այն փաստում, որ «ծախսել էր իր բոլոր ունեցածը»(
Մարկոս 5.26) ցանկանալով բուժվել բժիշկների կողմից:

Կարդացեք Մարկոս 5.27-34-ը` փնտրելով, թե ինչ արեց այս կինը, որ
ստանա Փրկիչի օգնությունը: Արտահայտությունը` «հետևից դիպավ» (
Մարկոս 5.27), վերաբերում է նրա պայքարին, ճեղքելով անցնել ամբոխի
միջով, որպեսզի դիպչի Հիսուսի վերնահագուստին (կամ թիկնոցին):
Զորություն բառը 30-րդ հատվածում նշանակում է «ուժ» կամ «ամրություն»:

Ելնելով այս կնոջ փորձից, մենք կարող ենք սովորել, որ եթե
արտահայտենք մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպՆրա մոտ
գալու մեր ջանքերի միջոցով, Նա կփրկի մեզ:

Հավատարիմ եղեքհավատքին, որը դուք ունեք

Խորհեք, թե ինչ է առաջարկել Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը
այն մասին, թե ինչպես վարվել այն դժվար խնդիրների և հարցերի հետ, որոնք կարող են
առաջանալ մեր կյանքում:

«Երբ խնդիրներ են հայտնվում և հարցեր առաջանում, մի սկսեք հավատի համար ձեր
որոնումները՝ ասելով թե որքան շատ դուք չունեք, կարծես թե առաջնորդվելով ձեր
«անհավատությամբ»: … Ես չեմ խնդրում ձեզ ձևացնել, որ հավատ ունեք, որը դուք չունեք:
Ես խնդրում եմ ձեզ հավատարիմ լինել հավատքին, որ դուք իսկապես ունեք: …

Սա ընթացքի մեջ գտնվող աստվածային աշխատանք է , որի նշաններն ու օրհնություններն
առատորեն դրսևորվում են ամեն ուղղություններով, ուստի, խնդրում եմ, պետք չէ
չափազանց անհանգստանալ, երբ ժամանակ առ ժամանակ առաջանում են խնդիրներ,
որոնք պետք է ուսումնասիրել, հասկանալ և լուծել: Խնդիրներ կան և կլինեն: Այս եկեղեցում
այն, ինչ մենք գիտենք, միշտ ավելի կարևոր է նրանից, ինչ մենք չգիտենք: Եվ հիշեք, այս
աշխարհում, ամեն մեկը պետք է քայլի հավատքով» («Տեր, ես հավատում եմ» Ensign կամ

Լիահոնա, մայ. 2013, 94):

Կարևոր է հիշել, որ մեր առողջանալը որևէ տկարությունից Հիսուս
Քրիստոսի նկատմամբ մեր ունեցած հավատքի շնորհիվ, կախված է ոչ
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Հիսուսը վերակենդանացրեց

Հայրոսի դստերը:

միայն դեպի Քրիստոս գալու մերջանքերից, այլ նաև Աստծո սահմանած
ժամանակից և կամքից, ինչպես այն կնոջ դեպքում, ով դիպավ Հիսուսի
հանդերձին:

Խորհեք, որ մինչ Հիսուս Քրիստոսը կանգ էր առել օգնելու արյունահոսող
կնոջը, Հայրոսը անհանգստացած սպասում էր Քրիստոսին, որ իր հետ
գնար և օգներ իր դստերը:

Ընթերցեք Մարկոսի 5.35-ը, փնտրելով այն հատվածը, երբ Հայրոսին լուր
բերեցին, մինչ Հիսուսը կանգնել էր օգնելու կնոջը:

Եթե դուք լինեիք Հայրոսի փոխարեն, ի՞նչ կզգայիք կամ կմտածեիք
այդ պահին:

Կարդացեք Մարկոս 5.36, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Փրկիչը
պատասխանում մարդկանց աղաչանքներին։ Դուք կարող եք նշել այն,
ինչ կգտնեք:

Այս պատմությունից մենք կարող ենք սովորել, որ Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ հավատ զարգացնելը մեզանից պահանջում է շարունակել
հավատալ Նրան նույնիսկ անվստահության պահերին:

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Որո՞նք են այն ուղիները, որոնց
միջոցով մենք պիտիկիրառենք այս սկզբունքները մեր կյանքում: Ձեր
կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերը ժամանակ առ ժամանակ ստուգում
մեր հավատը:

Ընթերցեք Մարկոսի 5.37-43-ը, փնտրելով, թե ինչ պատահեց Հայրոսի
դստերը: Նշեք, որ ովքեր «ծիծաղում էին [Հիսուսի] նորա վերայ» (Մարկոս
5.40) «փող փչողները և շփոթուած ամբոխն» էին (տես Մատթեոս 9.23-24),
այլ ոչ Պետրոսը, Հովհաննեսը կամ աղջկա ծնողները:

Երբեմն Փրկիչը հանդարտեցնում է
մեր կյանքի փոթորիկները,
վերացնելով դժվարությունը կամ
վախը, որոնք մենք ապրում ենք:
Մեկ այլ անգամ Նա, հնարավոր է,
չհեռացնի մեր փորձությունը,
օրինակ ինչպես լուսաբանվեց
Երեց Բոուենի կողմից, նրա որդու
մահվան դեպքը: Սակայն եթե
շարունակենք դործադրել մեր
հավատը առ Հիսուս Քրիստոս,
նույնիսկ անվստահության
պահերին, Նա կխաղաղեցնի մեզ
մեր փորձության ընթացքում:

Ընթերցեք հետևյալ վկայությունը,
որով կիսվել է Երեց Բոուենը,
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես կարող ենք պահպանել
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մեր հավատը անկախ այն փորձությունների ելքից, որոնց
ենթարկվում ենք:

«Ունենալով մեղքի, բարկություն և ինքնակարեկցանքի զգացողություն և փորձելով
օգտագործել իմ կարողությունները, աղոթեցի, որ սիրտս փոխվի: Ենթարկվելով շատ
անձնական, սրբազան փորձությունների, Տերը ինձ տվեց մի նոր սիրտ, և չնայած այն
դեռևս միայնակ և ցավոտ էր, իմ ողջ տեսակետը փոխվեց: Ինձ տրված էր իմանալ, որ ես
չէի կողոպտվել, այլ ավելի շուտ ինձ սպասում էր մի մեծ օրհնություն, եթե ապացուցեի, որ
հավատարիմ եմ: …

«Ես վկայում եմ, որ … եթե մենք ապավինենք Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը, նա կօգնի
մեզ դիմակայել փորձություններին, թուլություններին և ցավին: Մենք կարող ենք լցվել
ուրախությամբ, խաղաղությամբ և մխիթարությամբ: Կյանքի բոլոր անարդարությունները
կարող են շտկվել Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով» [Քարոզիր իմ ավետարանը.
Միսիոներական աշխատանքի ձեռնարկ (2004), 52]» («Որովհետեւ ես կենդանի եմ, եւ դուք
կենդանի կլինեք 17):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը պահպանել ձեր հավատն առ Հիսուս
Քրիստոս փորձության կամ անվստահության պահին:

b. Ի՞նչ օրհնություններ եք ստացել հավատարիմ մնալու արդյունքում:
Հնարավոր է, ցանկանաք անդրադառնալ այն աղյուսակին, որը գծել
էիք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում դասի
սկզբին, և մի քանի նախադասությամբ նկարագրեիք, թե ինչպես է
Փրկիչն օգնել ձեզ փորձությունների ժամանակ, պատասխանեք
յուրաքանչյուր դասին հատկացված տարածքում` ֆիզիկական,
հոգևոր, մտավոր և սոցիալական:)

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոս 4-5-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 8. ՕՐ 2

Մարկոս 6-8
Նախաբան
Հիսուսը մերժվեց Նազարեթում` իր հայրենի քաղաքում : Նա նաև
ուղարկեց Տասներկու Առաքյալներին քարոզելու ավետարանը:
Հովհաննես Մկրտիչը սպանվեց Հերովդես Անտիպասի հրամանով :
Հիսուսը հրաշքով կերակրեց 5000-ից ավելի մարդու, քայլեց ջրի վրայով,
հանդարտեցրեց փոթորիկը և բուժեց հիվանդներին: Այնուհետև նա
կարեկցանքով բուժեց մի երեխայի, ով դևի իշխանության տակ էր, ինչպես
նաև մի մարդու, ով խուլ էր և լեզվի արատ ուներ: Գալիլեայի ծովի մոտ
Նա կերակրեց 4000 մարդու և ուղևորվեց Բեթսայիդա, որտեղ Նա փուլ առ
փուլ բուժեց մի կույր մարդու:

Մարկոս 6.1-44
Հիսուսը չի ընդունվում Նազարեթում և ուղարկում է Տասներկու Առաքյալներին,
Հովհաննես Մկրտիչի մահվան իրադարձությունները գրի են առնվում, Հիսուսը
հրաշքով կերակրում է ավելի քան 5000 մարդու

Խորհեք հետևյալ իրավիճակի մասին. Մի նոր կանչված միսիոներ շատ
հուզված է, որ պիտի տանից մեկնի միսիա: Այս անձնավորությունը
լարվում է հասարակական վայրերում և ելույթներ ունենալիս:

Ի՞նչ կասեիք այս երիտասարդին կամ օրիորդին։ ____________________

Ուսումնասիրեք Մարկոս 6-ը և փնտրեք այն սկզբունքը, որը կօգնի
երիտասարդ միսիոներին և մեզ բոլորիս, երբ մենք համապատասխան
չենք զգում անել այն, ինչ Տերը մեզ խնդրել է:

Մարկոս 6.1-13- ը ներկայացնում է, թե ինչպես Հիսուսը մերժվեց Իր
հայրենի քաղաք Նազարեթում: (Սա կլուսաբանվի ավելի
մանրամասնորեն, երբ ուսումնասիրեք Ղուկաս 4.14 -30 -ը): Մինչ Հիսուսը
Նազարեթում էր, Նա ուղարկեց Տասներկու Առաքյալներին գնալ և
զույգերով քարոզել ավետարանը: Ավետարանը քարոզելիս, նրանք նաև
դևեր էին հանում և բուժում հիվանդներին: Մարկոսը նշում է նաև, որ
Փրկիչի Առաքյալները հիվանդներին օծում էին յուղով։
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Երբ Հերովդես Անտիպասը լսեց
բոլոր հրաշքների մասին, որ
Հիսուսը գործել էր, նա վախեցավ,
որ Հովհաննես Մկրտիչը
հարություն է առել և այս
հրաշքներն է գործում (տես
Մարկոս 6.14): (Մենք սովորում ենք
Մարկոս 6.17-19-ից, որ Հերովդեսը
հրամայել էր Հովհաննես
Մկրտիչին գլխատել, որպեսզի
բավարարի Հերովդիայի
պահանջը):

Մարկոս 6.30-33-ում ասվում է, որ
Տասներկու Առաքյալները
վերադարձան ավետարանը
քարոզելուց, և Հիսուսը նրանց հետ
միասին նավ նստեց, որ գնան մի
վայր , ուր կարող էին մենակ լինել
և հանգստանալ: Սակայն, մոտակա մի քանի քաղաքներից մարդիկ
շտապեցին այն վայրը, որտեղ Հիսուսը պիտի ափ իջներ և Նրան էին
սպասում, երբ Նա եկավ:

Կարդացեք Մարկոս 6.34-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչպես
պատասխանեց մեծ բազմությանը, չնայած որ Նա և Նրա աշակերտները
ցանկանում էին հանգստանալ և մենակ մնալ։

Բերեք ժամանակակից դեպքի մի օրինակ, երբ մեկը իր անձնական
ժամանակը զոհաբերել է ուրիշներին ծառայելու` ինչպես Հիսուսը :

Ամբողջ օրը մեծ բազմությանը ուսուցանելուց հետո, Փրկիչը մի մեծ հրաշք
գործեց: Ընթերցեք Մարկոս 6. 35-44-ը և Մատթեոս 14.18-ը և
համարակալեք հետևյալ իրադարձությունները ժամանակագրական
հաջորդականությամբ: (Պատասխանները գտնվում են այս դասի վերջում:)

• Փրկիչը բազմացրեց, ինչ նրա աշակերտները բերեցին` բավարարելով և
գերազանցելով ինչքան անհրաժեշտ էր:

• Աշակերտներն ասացին, որ նրանք ունեին հինգ հաց և երկու ձուկ:

• Նրա աշակերտները առաջարկեցին, որ Հիսուսը մարդկանց ուղարկի
մոտակա գյուղերը և ագարակները` ուտելիք գնելու համար:

• Փրկիչը հարցրեց, թե աշակերտները ինչ կարող էին տրամադրել:

• Հիսուսը աշակերտներին ասաց, որ նրանք ուտելիք տային մարդկանց:

• Մեծ բազմությունը ուտելու ոչինչ չուներ:

• Փրկիչը խնդրեց աշակերտներին Իրեն տալ, ինչ ունեին:

Մարկոս 6.44-ի հունարեն տեքստը պարզաբանում է, որ «հինգ հազար
մարդ» արտահայտությունը նշանակում էր հինգ հազար հասուն
տղամարդ: Այսպիսով, կերակրվողների թիվը ավելի մեծ էր, եթե հաշվի
առնենք, որ կային նաև կանայք և երեխաներ (տես Մատթեոս 14.21):
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Նշեք, որ նախքան այս հրաշք գործելը, Փրկիչն առաջին հերթին Իր
աշակերտներին խնդրեց Իրեն տալ հինգ հացը և երկու ձուկը` այն ամենը,
ինչ իրենք ունեին: Փրկիչը բազմացրեց այս ուտելիքը, որ կերակրի մեծ
բազմությանը:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող
ենք սովորել այս հատվածից, այն է,
որ երբ մենք առաջարկենք Փրկչին
այն ամենն, ինչ ունենք, Նա
կբազմացնի մեր առաջարկածը, որ
ավարտին հասցնի Իր
նպատակները:

Մինչ Փրկիչը չի կամեցել, որ մենք
իրեն տանք ողջ ուտելիքը, որ
ունենք, Նա հաստատ հրավիրել է
նրանց, ովքեր ձգտում են
ավարտին հասցնել Նրա նպատակները` տալով Նրան իրենց բոլոր
բաղձանքները, ունակությունները, տաղանդները, հմտությունները, ուժը,
շնորհները և ջանքերը (տես 2 Նեփի 25.29, Օմնի 1.26 ):

1. Պատկերացրեք կրկին նոր կանչված միսիոների լարված
իրավիճակը, որի մասին ավելի վաղ նշվել էր և սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցին․

a. Հիմնվելով վերևում նշված սկզբունքի վրա, ձեր կարծիքով ի՞նչ
կարող էր այս միսիոները անել, որպեսզի Փրկիչին տար այն ամենը
ինչ ուներ: Ձեր կարծիքով Փրկիչը ի՞նչ կաներ:

b. Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակները, որոնց հետ կարող է
բախվել Եկեղեցու երիտասարդ անդամը, որի ժամանակ
հատկապես այս սկզբունքը օգտակար կլինի:

c. Ի՞նչպես է Տերը մեծացրել ձեր ջանքերը Իր նպատակներն
իրագործելու համար

Մարկոս 6.45-56
Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով և բուժում հիվանդներին

Մարկոս 6.45-46-ում ասվում է, որ ավելի քան 5000 մարդու կերակրելուց
հետո Հիսուսը ցուցումներ տվեց Իր աշակերտներին նավարկել դեպի
Գալիլեայի ծովի դիմացի ափը: Այնուհետև Նա բազմությանը ճանապարհ
դրեց և բարձրացավ լեռը աղոթելու: Գիշերը փոթորիկ բարձրացավ, և
Փրկիչը տեսավ լեռան վրայից, որ Իր աշակերտները պայքարում են քամու
դեմ: Նա այնուհետև ծովի վրա քայլելով մոտեցավ նրանց և
հանդարտեցրեց փոթորիկը: Այս հատվածների տեղեկությունը ավելի
մանրամասնորեն տրվել է ձեզ, երբ դուք սովորում էիք Մատթեոս 14-ը:
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Մարկոս 7.1–8. 21
Հիսուսը հանդիմանում է Փարիսեցիներին, ամոքում տառապածներին և
կերակրում 4000 մարդու

Ուսումնասիրեք Մարկոս 7-8 ը և փնտրեք, թե ինչ է ուսուցանել Փրկիչը
մեզ անել, երբ մենք նկատենք, որ ինչ-որ մեկը կարիքի մեջ է:

Մարկոսի 7.1-23-ում մենք կարդում ենք, որ Փրկիչը հանդիմանում է
Փարիսեցիներին սխալ ավանդույթներին հետևելու համար և ուսուցանում
է նրանց ու Իր աշակերտներին, որ «ներսիցը մարդկանց սրտիցն են դուրս
գալիս» (Մարկոս 7.21-ում), որ չար մտքերը և գործողությունները սկսում և,
հետևաբար, ապականում են մարդուն :

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
ուսուցանել է հետևյալը «ծերերի աւանդութեան» մասին (Մարկոս 7.5):

Ռաբբունական արարողություններն ու մեկնաբանությունները տարիների
ընթացքում ավելացվել էին Մովսեսի օրենքին դպիրների և ուսուցիչների
կողմից : Այս ավանդույթները փաստորեն և ձևականորեն համարվում էին
ավելի կարևոր և ունեին ավելի մեծ պարտավորեցնող ուժ, քան ինքը`
օրենքը: Նրանց մեջ, ինչպես ենթադրվում է, պահպանված արարողական
անմաքրության դեմ ծիսական լվացման արարողակարգն էր, որը Հիսուսը և

նրա աշակերտները անտեսել էին:

«Ճշմարտությունը ավանդույթի փոխակերպող այս գործընթացը Աստծո օրենքը
վերափոխող «մարդկային վարդապետություններ և պատվիրաններ են» [Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Մարկոս 7.7] ոչ ոգեշնչված ուսուցիչների մեկնաբանություններով և
ավելացումներով,որը որոշակիորեն տեղի է ունեցել Քրիստոնեական դարաշրջանի մեծ
ուրացության շրջանում: Վաղ Քրիստոնեական շրջանի Հիսուս Քրիստոսի անարատ և
պարզ վարդապետություններին դպիրներն ու քահանաները այնպիսի բաներ էին
ավելացրել, ինչպես օրինակ ներողամտությունը, որը ազատում էր մեղավորներին անցյալի
մեղքերից և լիազորում նրանց ապագայում մեղքեր գործել առանց աստվածային պատիժ
ստանալու, ներելով մեղքերը (ենթադրաբար) կրկնվող և մակերեսային [ոչ անկեղծ]
խոստովանությունների միջոցով, աղոթելով … սրբերին, ավելի, քան Տիրոջը, երկրպագելով
կուռքերին, … արգելելով քահանաներին և մյուս եկեղեցական հեղինակություններին
ամուսնանալ, … թանկարժեք հագուստներ կրելով և պահանջելով քահանաներից և այլ
եկեղեցական ծառայողներից օգտագործել բարդ քահանայական տիտղոսներ`
մեծացնելով Եկեղեցական գանձարանը մոլախաղերով և այլն:

«Այս ամենը և նմանատիպ շատ այլ ավանդույթներ, ավելի կարևոր էին համարվում ոմանց
կողմից, քան Աստծո օրենքը` տրված Տիրոջ կողմից: Ի դեպ, այսպես կոչված
Քրիստոնեական Եկեղեցին այսօր մեծամասամբ հիմնված է «ծերերի» ավանդույթների վրա
ավելի, քան երկնքի բացահայտումների» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:366- 67):

Մարկոսի 7.24-30-ում կարդում ենք, որ Հիսուսը բուժեց մի Հույն կնոջ
դստերը, ով դևի ազդեցության տակ էր: Հիշեք, որ այս
ժամանակաշրջանում Փրկիչի առաքելությունը սևեռված էր Իսրայելի
տան վրա, այլ ոչ հեթանոսների, չնայած որ Նա կարեկցանքով օգնեց այս
հեթանոս կնոջը, ով կարիքի մեջ էր և հավատում էր Նրան:

Գտեք Տյուրոս և Սիդոն քաղաքները և Գալիլեայի Ծովը Աստվածաշնչի
քարտեզներում համ. 11, «Սուրբ երկիրը Նոր Կտակարանի
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Ժամանակաշրջանում»: Երբ Փրկիչը հեռացավ Տյուրոսից և Սիդոնից, Նա
ճանապարհորդեց Գալիլեայի Ծովի արևելյան կողմով, դեպի
Դեկապոլիսի շրջան, որը հիմնականում հեթանոսներով բնակեցված մի
տարածք էր:

Կարդացեք Մարկոս 7.31-37-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Փրկիչը կարեկցանք ցուցաբերեց մի խուլ և լեզվի արատ ունեցող
մարդու հանդեպ։

Կարդացեք Մարկոս 8.1-3-ը, ուշադրություն դարձնելով կարիքին, որը
Հիսուսը նկատեց:

Ուշադրություն դարձրեք, թե 2-րդ հատվածում Փրկիչը ինչ զգաց
բազմության նկատմամբ։

Կարդացեք Մարկոս 8.4-9-ը, փնտրելով թե ինչ արեց Փրկիչը, չնայած
Նրան չէին խնդրել:

Քաղցած բազմության նկատմամբ Փրկիչի կարեկցանքից և
գործողություններից սովորում ենք, որ մենք կարող ենք հետևել Փրկիչի
օրինակին` տեղեկանալով ուրիշների կարիքների մասին և այնուհետև
օգնելով բավարարել դրանք:

Քույր Լինդա Կ. Բըրթընը` Կանանց Սփոփող Միության Գերագույն
Նախագահը, ուսուցանել է, որ եթե կամենում ենք հետևել Փրկիչի
օրինակին Աստծո զավակներին ծառայելու գործում, մենք պետք է «նախ
նկատեք, ապա ծառայեք» («Նախ նկատեք, ապա ծառայեք» Ensign
կամԼիահոնա նոյ. 2012, 78): Գրեք այս արտահայտությունը ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում՝ Մարկոս 8. 4-9 ի կողքին:

Աղոթենք և խնդրենք Երկնային Հոր օգնությունը ու մեր մտքերը ավելի
շատ կենտրոնացնենք ուրիշների, քան մեր վրա. սա կարող է օգնել մեզ
ավելի լավ հասկանալ ուրիշների կարիքները և օգնել հոգալ դրանք:
Հիշեք, որ որոշ կարիքներ չեն կարող անմիջապես բացահայտվել:

Ի՞նչը կարող է խոչընդոտել մեր կարողությանը նկատել ուրիշների
կարիքները և օգնել նրանց հոգալ դրանք: ____________________

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը.

«Քանի՞ անգամ է ձեր սիրտը նվաղել ուրիշի կարիքին վկա լինելիս: Որքան
հաճախ եք դուք նպատակադրվել լինել հենց այն մեկը, ով կօգնի: Եվ թերևս
որքան հաճախ է առօրյա կյանքը խանգարել, և դուք թողել եք, որ ուրիշներն
օգնեն, ունենալով այն զգացողությունը, որ «լավ, հաստատ ինչ-որ մեկը
կհոգա այդ կարիքը»:

՛Մեզ կլանում է առօրյա կյանքի զբաղվածությունը: Սակայն կարող ենք հետ
նայել և փորձել հասկանալ, թե ինչ ենք անում, հնարավոր է պարզենք, որ մենք ընկղմվել
ենք ոչ կարևոր գործերի հորձանուտը»: Այլ խոսքով, շատ հաճախ մենք մեր ժամանակի
մեծ մասը անց ենք կացնում զբաղվելով այնպիսի բաներով, որոնք իրականում մեծ
նշանակություն չունեն, անտեսելով շատ ավելի կարևոր բաները»՛(«Ի՞նչ եմ ես այսօր արել
որևէ մեկի համար»: Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2009, 85):
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն ժամանակվա մասին, երբ դուք տեղեկացել եք

կարիքի մասին և կանգ եք առել օգնելու որևէ մեկին։ Նաև գրեք, թե երբ
է ինչ-որ մեկը հասկացել ձեր կարիքներից մեկը և օգնել
բավարարելու այն:

Աղոթեք և սպասեք հնարավորությունների օգնել հոգալու ուրիշների
կարիքները այսօր և ապագայում:

Մարկոս 8.10-21ում մենք ընթերցում ենք, որ երբ Հիսուսը հրաշքով
կերակրեց 4000 մարդու, Նա իր աշակերտների հետ նավարկեց մի
քաղաք, որը կոչվում էր Դալմանութա: Այնտեղ փարիսեցիները խնդրեցին
Նրան մի նշան ցույց տալ: Հիսուսը հրաժարվեց նրանց նշան ցույց տալուց
և ինչպես սովորում ենք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից, սովորեցրեց
նրանց, որ «ոչ մի նշան չի տրվելու այս սերունդին, հիշենք մարգարե
Հովնանի նշանը, քանի որ Հովնանը երեք օր և երեք գիշեր կետի փորի մեջ
էր, նմանապես մարդու Որդին կլինի երկրի ընդերքում» ( Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Մարկոս 8.12):

Մարկոս 8.22-38
Հիսուսը աստիճանաբար բուժում է կույրին
Բեթսայիդայում մի կույր մարդու բերեցին Հիսուսի մոտ, որ բուժվի:
Կարդացեք Մարկոս 8.22-26` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը բուժում այս մարդուն։

Ուշադրություն դարձրեք հատված 24-ում, որ առաջին անգամ Փրկիչը
կույր մարդու գլխին դրեց ձեռքը հետո, նա սկսեց տեսնել, բայց ոչ պարզ:
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Մարկոս 8.25-ում մենք կարդում
ենք, որ երբ Փրկիչը երկրորդ
անգամ Իր ձեռքերը դրեց մարդու
վրա, մարդու տեսողությունը
ամբողջովին վերականգնվեց:

Ի՞նչու է կարևոր հասկանալ, որ
որոշ օրհնություններ, ինչպես
օրինակ ավետարանի վկայություն
ստանալը, կամ ֆիզիկական,
հոգևոր բուժում ստանալը, ավելի
հաճախ գալիս են աստիճանաբար
կամ փուլերով, քան միանգամից
կամ անմիջապես:

Մարկոս 8 .27-38-ում մենք
ընթերցում ենք Պետրոսի
հայտարարությունը, որ Հիսուսը
Քրիստոսն է: Փրկիչը Իր
աշակերտներին զգուշացրեց, որ
դեռևս հասարակությանը
հասանելի չդարձնեն, որ Ինքը
Քրիստոսը կամ Մեսիան է: Նա
նաև ուսուցանեց նրանց
Երուսաղեմում Իր անխուսափելի
տառապանքների և մահվան մասին:

3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոս 6-8-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

Ճիշտ պատասխանները գտնվում են այս դասի վերջում. 7, 5, 2, 4, 3, 1, 6.
(Հարմարեցված է Նոր կտակարանի ուսուցչի ձեռնարկից [Church
Educational System manual, 2014], 68:)
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ՄԱՍ 8. ՕՐ 3

Մարկոս 9.1-29
Նախաբան
Իր խաչվելուց մոտ վեց ամիս առաջ Հիսուսը պայծառակերպվեց (երևաց
իր փառաբանված վիճակում), մինչ Նա և Պետրոսը, Հակոբոսն ու
Հովհաննեսը լեռան վրա էին: Այնուհետև Նա ուսուցանեց այս
աշակերտներին, որ Հովհաննես Մկրտիչը Եղիան էր կամ մի մարգարե,
ով ճանապարհ է պատրաստում Մեսիայի համար: Երբ Հիսուսը
վերադարձավ իր մյուս աշակերտների մոտ, մի մարդ աղերսեց Հիսուսին
իր որդու միջից դուրս հանել չար ոգուն: Հիսուսը դուրս քշեց չար ոգուն և
ուսուցանեց Իր աշակերտներին, որ աղոթելու և ծոմ պահելու կարիք կա:

Մարկոս 9.1-13
Հիսուսը պայծառակերպված է, և Նա ուսուցանում է Պետրոսին, Հակոբոսին և
Հովհաննեսին Եղիայի մասին

Փորձեք, թե քանի հրում կամ ձգում վարժություն կարող եք անել մեկ
րոպեում: Գրի առեք ձեր արդյունքներն այստեղ. ____________________

Ինչո՞ւ ինչ-որ մեկը պիտի ցանկանա կամ կարիք ունենա մեծացնել իր
ֆիզիկական ուժը :

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ֆիզիկական ուժը ինչպե՞ս կարող է նմանվել հոգևոր ուժին կամ
հավատին առ Քրիստոս:

b. Որո՞նք են այն մի քանի իրավիճակները, որոնց ժամանակ դուք
կարիք պիտի ունենաք զորացնել ձեր հավատը առ Քրիստոս:

Ուսումնասիրեք Մարկոս 9.1- 29-ը և փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն ձեզ զորացնել ձեր հավատքը:

Մարկոս 9.1-13 -ը Հիսուսի պայծառակերպման մասին է` Պետրոսի,
Հակոբոսի ու Հովհաննեսի ներկայությամբ լեռան վրա, և այնտեղ
Մովսեսի և Եղիայի հայտնվելու մասին, որը դուք սովորել եք Մատթեոսի
17 գլխին վերաբերող ձեր դասի ժամանակ: Հիսուսը նաև ուսուցանեց այս
Առաքյալներին, որ Հովհաննես Մկրտիչը իրականացրեց Եղիայի
մարգարեական դերը: «Եղիան» տիտղոս է նրանց համար, ովքեր
ճանապարհ են նախապատրաստում Մեսիայի գալստյան համար:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը օգնում է մեզ ավելի լավ հասկանալ
Փրկիչի պատասխանը Առաքյալների հարցին. «Ի՞նչ է որ դպիրներն ասում
են, թէ պետք է առաջ Եղիան գայ»: (Մարկոս 9.11):

« Եվ նա պատասխանեց և ասեց նորնց. Իրավ Եղիան առաջ կգայ ու ամեն
բան կարգի կդնէ. և ինչպէս գրուած է մարդի Որդու համար, թէ նա շատ
պիտի չարչարուի և անարգուի :
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«Կրկին ասում եմ ձեզ, որ Եղիան եկել է, և նրա հետ վարվեցին իրենց
ուզածի պես, ինչպես և գրված է նրա մասին; և նա իմ մասին տվյալներ
ուներ, և նրանք նրան չընդունեցին: Հաստատ նա Եղիան էր» (Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանություն, Մարկոս 9.10-11[ Մարկոս 9.12,
ծանոթագրություն ա, Մարկոս 9.13, ծանոթագրություն բ]):

Ո՞վ է Եղիան: Տասներկու Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
բացատրել է Վերականգնման գործընթացում Եղիայի դերի մասին.

«Երեք տարբեր հայտնություններ կան, որոնց Եղիան անվանում է երեք
տարբեր անձնավորություններ: Մենք ի՞նչ պիտի եզրակացնենք:

« … Շատ ծառայող հրեշտակներ ուղարկվել են փառքի դատարաններից,
կրկին տնտեսությունների բանալիներ և լիազորություններ տալու երկրի
մարդկանց, իրենց հասարակարգերն ու փառքը պարտադրելու: Առնվազն
հետևյալները եկել են. Մորոնի, Հովհաննես Մկրտիչ, Պետրոս, Հակոբոս,

Հովհաննես, Մովսես, Եղիաս, Եղիա, Գաբրիել, Ռաֆայել և Միքայել: (ՎևՈւ 13, 110;
128.19–21 ): Քանի որ ակնհայտ է, որ ոչ մի սուրհանդակ չի կրում վերականգնման ողջ
բեռը, ավելի շուտ նրանցից յուրաքանչյուրը գալիս է ի վերուստ տրված իրեն
առանձնահատուկ շնորհքով, ապա պարզ է դառնում, որԵղիան հիմնական գործող անձ է:
Արտահայտչականությունը պետք է ընկալվի որպես անուն և տիտղոս նրանց համար, ում
առաքելությունն է մարդկանց նկատմամբ բանալիներն ու զորությունները գործողության
մեջ դնել պարտականություններից վերջնականապես ազատվելու ժամանակ
[տեսՓրկության վարդապետությունները, կազմ. Բրյուս Ռ.Մակքոնկի, 3. հատ. (1954 -56),
1.170 -74]» (Մորմոնի վարդապետություն,2 -րդ հրատ. [1966], 221 ):

Մարկոս 9.14–29
Հիսուսը դուրս է հանում չար հոգուն մարդու որդու միջից
Ընթերցեք Մարկոս 9.14-18` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ Փրկիչը
լեռան վրայից վերադարձավ իր մյուս աշակերտների մոտ։

Մարդու որդին անմաքուր հոգի
ուներ, որի պատճառով տղան խուլ
ու համր էր և ուրիշ խնդիրներ
ուներ (տես Մարկոս 9.17-18,22, 25):
Պատկերացրեք, որ նրա հայրն եք:
Ինչպիսի՞ ազդեցության
կենթարկվեր ձեր հավատը առ
Փրկիչը և Իր զորությունը, երբ Նրա
աշակերտները չկարողանայինին
բուժել ձեր որդուն:

Ձեզ դրեք նրանց տեղը, ովքեր գրել են սուրբ գրությունները
Նախագահ Բրիգամ Յանգը մի անգամ հարցրել է. «Դուք կարդո՞ւմ եք սուրբ գրությունները
… կարծես լինեք այն մարդկանց փոխարեն, ովքեր գրել են դրանք: … Դա ձեր
արտոնությունն է անել այդպես, որ դուք իրազեկ լինեք հոգու և Աստծո գրավոր խոսքի
նշանակության մասին այնպես, ինչպես տեղյակ եք ձեր ամենօրյա զբոսանքի ու զրույցների
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մասին» (Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young [1997], 119): Բրիգամ Յանգ
[1997], մայիս, 119):

Կարդացեք Մարկոս 9.19-22-ը` պատկերացնելով, թե այս հայրն ինչպե՞ս
պիտի զգար իրեն Փրկչի հետ խոսելիս:

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, այլ լույսի
ներքո է դիտարկելլ այս հոր զգացմունքներն ու աղերսանքները: «Ուրիշ որևէ
հույս չունենալով, այս հայրը հաստատեց, թե ինչ հավատ ունի նա և
աղերսեց աշխարհի Փրկիչին. «Եթե մի բան կարող ես, օգնիր մեզ` գթալով

մեզ, վերայ» [Մարկոս 9.22, շեղագիրն ավելացված է]: Ես չեմ կարող այդ
բառերն ընթերցել առանց արտասվելու: Հոգնակի դերանուն մեզ-ը

ակնհայտորեն օգտագործված է նպատակադրված: Այս մարդը ասում է հետևյալ
նպատակով.«Մեր ողջ ընտանիքն աղերսում է: Մեր պայքարը երբեք չի դադարում: Մենք
ուժասպառ ենք եղել: Մեր որդին ընկնում է ջրի մեջ: Նա ընկնում է կրակի մեջ: Նա
անընդհատ վտանգի մեջ է, և մենք անընդհատ վախենում ենք: Չգիտենք` ուրիշ որտեղից
օգնություն հայցենք: Կարո՞ղ եք դուք օգնել մեզ: Մենք երախտապարտ կլինենք ինչ էլ որ
լինի`կողմնակի օրհնություն, մի աղոտ հույս, այս տղայի մոր ամենօրյա կյանքի բեռի մի
փոքր թեթևացում»(«Տեր, ես հավատում եմ»,Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2013, 93):

Կարդացեք Մարկոս 9.23-ը` փնտրելով, թե ինչ սովորեցրեց Փրկիչը հորը:

Դուք կարող եք նշել բառեր կամ արտահայտություններ հատված 23-ում,
որոնք ուսուցանում են այս սկզբունքը: Եթե մենք հավատանք Հիսուս
Քրիստոսին, մեզ համար բոլոր բաները հնարավոր կլինեն: (Նշեք, որ
«բոլոր բաները»վերաբերում են բոլոր արդար օրհնություններին, որոնք
համապատասխան են Երկնային Հոր նպատակներին և սահմանված
ժամանակին):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս կարող է այդ

սկզբունքին հավատալն օգնել որևէ մեկին, ով այնպիսի
դժվարությունների մեջ է, որոնք, թվում է` անհնար է հաղթահարել:

Կարդացեք Մարկոս 9.24-ը, ուշադրություն դարձնելով Փրկիչի
ուսուցանած սկզբունքին տրված հոր պատասխանին։ Նշեք հոր
պատասխանի երկու մասերը:

Ընթերցեք Երեց Հոլլանդի հետևյալ հայտարարությունը, ով ուսուցանեց, թե
ինչ դաս է տրվում հոր հայտարարագրում այն մասին, թե ինչ կարող ենք
մենք անել «անհավատության» , կասկածի կամ վախի պահին: Երբ
կանգնեց հավատի մարտահրավերի առաջ, հայրը առաջին հերթին
հաստատեց իր ուժը, և միայն դրանից հետո նա ընդունեց իր թերությունը:
Նրա առաջին հայտարարությունը հաստատական է և առանց

երկմտության: «Հաւատո՛ւմ եմ, Տէր» Ես կասեի բոլորին, ովքեր ցանկանում են ավելի
ամրացնել իրենց հավատը, հիշե՛լ այս մարդուն: «Վախի, կասկածի կամ դժբախտության
պահերին պահեք այն հիմքը, որնարդեն նվաճել եք, եթե նույնիսկ այդ հիմքը
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սահմանափակ է: Աճի ընթացքում, որը մենք պիտի ունենանք մահկանացու կյանքում, այդ
տղայի տկարության կամ այդ ծնողի հուսահատության հոգևոր համարժեքը պատահելու է
մեզ` բոլորիս հետ: Երբ այդ պահերը գան ու խնդիրներ ջրի երես ելնեն, որոնց լուծումն
անմիջապես չի ստացվում, ամուր բռնվեք արդեն ունեցած գիտելիքից և ամուր կանգնեք,
մինչև որ լրացուցիչ գիտելիքը կգա» («Հաւատում եմ, Տէր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս
2013, 93-94)։

Խորհեք հոր պատասխանի երկրորդ մասի վերաբերյալ. «Իմ
անհավատությանն օգնիր»: (Մարկոս 9.24): Խորհեք, թե ի՞նչ կարող եք
անել անհավատության, կասկածի կամ վախի ժամանակներում:

Կարդացեք Մարկոս 9.25-27-ը, փնտրելով թե ինչ արեց Փրկիչը ի
պատասխան հոր աղերսանքների:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածից, այն է, որ
եթե մենք ամուր պահենք մեր հավատը, և փնտրենք Տիրոջ
աջակցությունը, Նա կօգնի մեզ ուժեղացնել մեր հավատը:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին.

a. Անդրադարձեք այն իրավիճակներին, որոնց դուք հանդիպել եք
այսօրվա դասի հանձնարարություն 1-ում։ Ինչպե՞ս կարող է այս
սկզբունքն օգտագործվել այդ իրավիճակներում:

b. Ե՞րբ եք դուք (կամ ձեր ծանոթներից մեկը) ստացել Տիրոջ
օգնությունը՝ անհավատության, երկմտանքի կամ վախի պահին, երբ
դուք ամուր կառչել եք ձեր հավատից և փնտրել Նրան:

Ջանք գործադրեք այս սկզբունքը պահպանել անհավատության,
երկմտանքի կամ վախի պահին, որ դուք ապրում եք: Դուք կարող եք նաև
կիսել այդ սկզբունքը ձեր ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ հետ, ով,
հնարավոր է, որ այդ մարտահրավերների մեջ է:

Հիշեք, որ այս հայրը անձամբ բերեց իր որդուն Հիսուսի աշակերտներից
մեկի մոտ, որ նրան բուժեն: Պատկերացրեք, թե դուք եք այս
աշակերտներից մեկը: Դուք ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք, եթե
չկարողանայիք չար հոգին հանել տղայի միջից:

Կարդացեք Մարկոս 9.28 հատվածը` փնտրելով, թե ինչ հարցրին
աշակերտները Հիսուսին:

Մարկոս 9.19-ում Հիսուսը մարդկանց նկարագրեց որպես «անհաւատ
ազգ»: Այս հանդիմանությունը կարող էր նաև ուղղված լինել ներկա
գտնվող Իր աշակերտներին: Անհավատ բառը այստեղ նշանակում է
հավատի պակաս առ Հիսուս Քրիստոս: Առ Հիսուս Քրիստոս հավատը
անհրաժեշտ է, որ քահանայական օրհնություններն արդյունավետ լինեն:

Կարդացեք Մարկոս 9.29-ը , ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը պատասխանում Իր աշակերտների հարցին։

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ կարող ենք մեծացնել մեր
հավատը առ Հիսուս Քրիստոս աղոթքներով և ծոմապահությամբ: Դուք
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գուցե կամենաք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում հատված
29- ի կողքին:

Հետևյալ հայտարարությունը օգնում է մեզ պատկերացնել տարբեր իրավիճակներ, որտեղ
կարելի է կիրառել այս ճշմարտությունը: Այս պատմությունը [ Հիսուսի` մարդու որդու միջից
անմաքուր հոգին հանելու] ուսուցանում է, որ աղոթքը և ծոմապահությունը կարող են
հավելյալ ուժ տալ նրանց, ովքեր տալիս և ստանում են քահանայական օրհնություններ:
Այս հատվածը կարող է նաև աջակցել ձեզ ավետարանով ապրելու ձեր անձնական
ջանքերում: Եթե դուք թուլություն ունեք կամ մեղք եք գործել, որի համար պայքարել եք, որ
հաղթահարեք, հարկավոր է ծոմ պահել և աղոթել, որ ստանաք ձեր ցանկացած
օգնությունը կամ ներումը: Ինչպես դևը, որին Քրիստոսը դուրս հանեց, այնպես էլ ձեր
դժվարությունը կարող է լինել այն տեսակի, որ դուրս կգա միայն աղոթքի և
ծոմապահության շնորհիվ» ( Հավատքին հավատարիմ . Ավետարանական վկայակոչում
[2004], 67):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրերում
գրեք մի դեպքի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթը ունեցել է

հավատի աճ աղոթքի և ծոմապահության միջոցով: Ինչպե՞ս են աղոթքն
ու ծոմապահությունն օգնել ձեզ ստանալ այն արդար
օրհնություննեորը, որոնք դուք փնտրել եք:

Խորհեք, թե ինչպես ձեր հավատը կարող է ուժեղանալու կարիք ունենալ:
Պլանավորեք այն ժամանակը, երբ դուք կարող եք ուժեղացնել ձեր
հավատը աղոթքի և ծոմապահության միջոցով: Գուցե կցանկանաք գրել
ձեր ծրագիրը մի առանձին թղթի վրա և տեղադրել այնտեղ, որտեղ այն
ձեզ կհիշեցնի ձեր նպատակի մասին:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոսի 9.1-29 հատվածները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 8. ՕՐ 4

Մարկոս 9.30-50
Նախաբան
Հիսուսը պատմեց աշակերտներին Իր մոտալուտ մահվան և Հարության
մասին և ուսուցանեց նրանց, թե Աստծո արքայությունում ով ավելի մեծ
կլինի: Նա զգուշացրեց ուրիշներին դեպի մեղքը տանելու հետևանքների
մասին և ցուցումներ տվեց Իր աշակերտներին` զերծ մնալ դեպի մեղքը
տանող ազդեցություններից:

Մարկոս 9.30-37
Հիսուսը կանխագուշակում է Իր մահը և Հարությունը` ուսուցանելով, թե ով
կլինի մեծը Աստծո արքայությունում:
Անմաքուր հոգին երիտասարդ մարդու միջից հանելուց հետո (տես
Մարկոս 9.17-29-ը), Փրկիչը ճանապարհորդեց Գալիլեայով իր
աշակերտների հետ միասին: Կարդացեք Մարկոս 9.31-32 հատվածը,
փնտրելով այն իրադարձությունները, որոնց մասին Փրկիչը
մարգարեացել էր:

Այս հատվածում, երբ Հիսուսն ասաց Իր աշակերտներին, որ Ինքը
կսպանվի և երրորդ օրը հարություն կառնի, նրանք կրկին չհասկացան, թե
Նա ինչ նկատի ուներ և վախենում էին Նրան հարցնելուց:

Մարկոս 9.33-37-ում մենք
տեղեկանում ենք, որ երբ Հիսուսը
եկավ Կափառնա, ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, որ նրանք, ովքեր
խոնարհաբար ծառայում են
ուրիշներին, կհամարվեն առաջինը
կամ Աստծո արքայությունում
կունենան ամենապատվավոր
կարգավիճակը: Նա նաև
ուսուցանեց նրանց Եկեղեցի
ընդունել այն մարդկանց, ովքեր խոնարհվում են երեխաների պես և
ընդունում են Նրան (տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մարկոս 9.34-35
[Մարկոս 9.37, ծանոթագրություն ա]):

Մարկոս 9.38-50
Հիսուսը զգուշացնում է հեռու մնալ անմաքուր ազդեցություններից և
չնպաստել, որ ուրիշները մեղք գործեն:
Եթե դուք հանդիպեիք մի խումբ մարդկանց, ովքեր նայում էին և
մատնացույց անում վերևում գտնվող ինչ-որ բանի, ինչպե՞ս
կարձագանքեիք: Արդյո՞ք դուք էլ վերև կնայեիք, որ տեսնեիք, թե ինչին
էին մարդիկ նայում:

Մարդկանց վարքագիծը հաճախ կարող է ազդեել ուրիշների վրա, ովքեր
կօգտագործեն նմանատիպ բառեր, գործողություններ կամ
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վերաբերմունք: Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ ինչ-որ մեկը փոխի իր
բառերը, գործողությունները կամ վերաբերմունքը ուրիշների
ազդեցության տակ: ____________________

Ուսումնասիրեք Մարկոս 9.38-50-ը և փնտրեք այն ճշմարտությունները,
որոնք կօգնեն ձեզ ձեր ազդեցությամբ ուրիշների ջանքերն ուղղել`
հետևելու Փրկիչին, ինչպես նաև նրանց ազդեցությունը ձեր վրա:

Կարդացեք Մարկոս 9.38-ը, ուշադրություն դարձնելով այն իրավիճակին,
որի մասին Հովհաննես Առաքյալը պատմեց Փրկիչին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին բացատրել
էր, որ Առաքյալները արգելել էին այդ մարդուն դևեր հանել, որովհետև նա
նրանց հետ չէր շրջում։ «Նա աշակերտների ներքին շրջանակից չէր, ովքեր
անընդհատ ճանապարհորդում, ուտում և շփվում էին Տիրոջ հետ: … Բայց
ելնելով Տիրոջ պատասխանից, միակ հավանականությունն այն է, որ նա
արքայության անդամ էր, օրինական կառավարիչ, ով գործում էր

քահանայության հեղինակությամբ և հավատքի ուժով» (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 1.417):

Փրկիչը պատվիրեց Առաքյալներին չարգելել մարդուն և ուսուցանեց, որ
մարդիկ, ովքեր օգնում են Իր ներկայացուցիչներին, իրենց վարձը
կստանան (տես Մարկոս 9.39-41):

Կարդացեք Մարկոս 9.42 -ը` փնտրելով, թե ինչ զգուշացրեց Փրկիչը: Այս
համատեքստում գայթակղել նշանակում է մոլորեցնել կամ մեղքի մեջ գցել
որևէ մեկին:

«Փոքրնէրը, որ հավատում են [Քրիստոսին]» ներառնվում են Փրկիչի
ցանկացած տարիքի խոնարհ, վստահող աշակերտների շրջանակի մեջ:
Այս շրջանակի մեջ են մտնում նաև նրանք, ովքեր նոր են հավատքի եկել`
ինչպես երիտասարդները և նորադարձները:

Երեց Մակքոնկին բացատրել է, որ. «Ավելի լավ է մահանալ և զրկվել մահկանացու
գոյության շարունակվող օրհնություններից, քան ապրել և ուղղորդել հոգիներին
ճշմարտությունից հեռու» ու ստիպված լինել տանել ուժգին տառապանքներ և Աստծուց
բաժանում, որպես մեր գործողությունների հետևանք (Doctrinal New Testament
Commentary, 1.420):

Մի սկզբունք ենք մենք սովորում Փրկիչի զգուշացումից Մարկոսի 9.42-ում
այն է,որ եթե մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատացող մարդկանց դրդում
ենք մեղք գործել, Աստծո առաջ պատասխանատու կլինենք:

Մտածեք ճանապարհներ, որոնցով որևէ մեկին, ով հավատում է Հիսուս
Քրիստոսին, հնարավոր է դրդել մեղք գործել:

Խորհեք ձեր ազդեցության մասին այն մարդկանց վրա, ովքեր հավատում
են Հիսուս Քրիստոսին: Դուք ուղղորդու՞մ եք նրանց կյանքերը դեպի Նա
թե որ հեռանան Նրանից :
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1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
թվեք մի քանի ուղիներ, որոնց շնորհիվ դուք կարող եք

ազդել ուրիշների վրա հավատալ Հիսուս Քրիստոսին և խուսափել
մեղք գործելուց: Ընտրեք ձեր նշած ճշմարտություններից մեկը և
նպատակ դրեք կիրառել այդ ճշմարտությունը ձեր կյանքում:

Փորձեք քանդել և նորից կապել մի կոշիկ, փողկապ կամ քարկապ`
օգտագործելով միայն մեկ ձեռքը:

Ի՞նչ դժվարություններ կունենաք, եթե կորցնեք ձեր ձեռքերից մեկը: Ո՞ր
դեպքում ավելի լավ կլինի կորցնել մեկ ձեռքը, քան պահել երկուսը:

Անդամահատումը մարմնի մի մասի նպատակադրված հեռացում է,
ինչպես օրինակ ձեռքի, ոտքի, որը լուրջ վնասված է, ախտահարված կամ
վարակակիր: Չնայած անդամահատումը և նրան հետևող ապաքինումը
կարող է լինել շատ ծանր և ցավոտ, այն թույլ չի տալիս, որ
հիվանդությունը կամ վարակը տարածվի և պատճառ դառնա հետագա
հետևանքների կամ մահվան:

Կարդացեք Մարկոս 9.43 -ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ուսուցանեց
Փրկիչը, և որն է ավելի լավ , կորցնել մեկ ձեռքը, թե երկուսը պահելը։

Փրկիչը պատկերավոր ուսուցանեց, որ ավելի լավ կլինի կորցնել մի
ձեռքը, քան երկուսը պահպանել այն դեպքում, երբ ձեռքերից մեկը
նպաստել է մեղք գործելուն և կշարունակի անել այդ: Նա չէր ասում, որ
մենք տառացիորեն պետք է կտրեինք մեր ձեռքերից մեկը, նա
օգտագործել էր պատկերավոր արտահայտություն, որպեսզի շեշտեր Իր
ուսուցանածի կարևորությունը: Հիսուսը օգտագործեց ձեռքը կտրելու
տեսարանը, որ ցույց տա, թե որքան կարևոր և դժվար կարող է լինել
ազատվել ոչ առաքինի ազդեցություններից:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը ընդլայնում է Փրկիչի ուսմունքների
ընկալումը Մարկոս 9.43-48-ում: Այս հատվածներից մենք սովորում ենք,
որ Փրկիչը օգտագործել է ձեռքը, ոտքը և աչքը, որպեսզի խորհրդանշի այն
ազդեցությունները մեր կյանքում, որոնք առաջնորդում են դեպի մեղքը:
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2. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատկերեք մի
կերպար։ Շրջանակի մեջ առեք
մի ձեռք, ոտք և աչք ձեր
նկարած պատկերի վրա:
Ընթերցեք Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Մարկոս
9.40-48-ը (Աստվածաշնչի
հավելվածում), փնտրելով, թե
ինչի է Փրկիչը նմանեցրել ձեռքը,
ոտքը և աչքը, որը վիրավորել է
մեկին կամ մղել ինչ-որ մեկին
մեղք գործել: Պիտակավորեք
ձեռքը, ոտքը և աչքը, որը ձեր
նկարում շրջանակի մեջ եք
առել, որով նրանցից
յուրաքանչյուրը ներկայացել է:
Կյանք բառը այս
հատվածներում վերաբերում է
հավերժական կյանքին:

Ինչպես ուսուցանել է Փրկիչը,
ձեռքը ներկայացնում է մեր
ընտանիքի անդամներին և
ընկերներին, ոտքը ներկայացնում է մարդկանց, որոնց մենք նայում ենք
որպես օրինակ, թե ինչպես մտածել և գործել, իսկ աչքը ներկայացնում է
մեր առաջնորդներին: Խորհեք եղանակների մասին, որոնցով մենք
խուսափում ենք անբարոյական, դեպի մեղքը տանող ազդեցություններից
կամ հավատքի կորուստից, որը համազոր է ձեռքի կամ ոտքի
անդամահատելուն: Համաձայն այն հատվածների, որոնք դուք
ընթերցեցիք, ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ , եթե մենք չհեռանանք
անբարոյական ազդեցություններից:

Դուք գուցե կամենաք գրել այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում՝ Մարկոս 9. 43-48 ի կողքին: Ավելի լավ է ազատվել
անբարոյական ազդեցություններից, քան վերջում բաժանվել Աստծուց:

Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալեսը Յոթանասունի Քվորումից ուսուցանել է ուրիշ
ազդեցությունների մասին, որոնցից մենք պետք է խուսափենք: «Սրանից
հետևում է, որ այսպիսի մեկուսացումը վերաբերում է ոչ միայն ընկերներին,
այլև յուրաքանչյուր վատ ազդեցությանը, ինչպես օրինակ ոչ պատշաճ
հեռուստատեսային ներկայացումներին, համացանցի կայքերին,
կինոֆիլմերին, գրականությանը, խաղերին կամ երաժշտությանը: Մեր

հոգիներում այս սկզբունքի դրոշմումը կօգնի մեզ դիմակայել որևէ վատ ազդեցության
ենթարկվելու գայթակղությանը» ( «Այսօր ժամանակն է», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2007, 55):
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Հեռանալ անբարոյական ազդեցություններից չի նշանակում ուրիշներին
կոպիտ վերաբերվել կամ չշփվել այն մարդկանց հետ, ովքեր Եկեղեցու
անդամներ չեն: Ավելի շուտ, մենք պետք է հեռանանք կամ խուսափենք
մոտ հարաբերություններ ունենալ այն մարդկանց հետ, ովքեր կարող են
մեզ մեղքի մեջ գցել: Չնայած մենք ի վիճակի չենք լինի մեզանից
հեռացնել կամ խուսափել յուրաքանչյուր ազդեցությունից, որը մեզ կարող
է մեղքի մեջ գցել, Տերը կօրհնի մեզ, քանի որ մենք փորձում ենք հեռու
մնալ յուրաքանչյուր անմաքուր ազդեցությունից, որ կարող ենք և քանի որ
փորձում ենք դառնալ ինքնապահով այնպիսի ազդեցություններից զերծ
մնալու նպատակով, որոնցից ամբողջապես զերծ մնալ չենք կարող:

Խորհեք այն մարտահրավերների մասին, որ հնարավոր է մենք
ունենանք, անմաքուր ազդեցություններից մեզ հեռու պահելու
պատճառով: Ինչպե՞ս կարող ենք իմանալ այն պատշաճ ճանապարհը, որը
մեզ հեռու կպահի անմաքուր ճանապարհներից:

3. Կարդացեք հետևյալ հնարավոր դեպքերը. Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ես ընկերներ ունեմ, ովքեր հաճախակի քաջալերում են ինձ
մասնակցել այնպիսի միջոցառումների, որոնք խախտում են
Աստծո պատվիրանները: Ինչևիցե, կարծում եմ, որ լավ
ազդեցություն կարող եմ ունենալ նրանց վրա, եթե շարունակեմ
նրանց հետ ժամանակ անցկացնել: Ինչպիսի՞ հարաբերություններ
պետք է ես ունենամ նրանց հետ: Ի՞նչ պետք է ասեմ և անեմ, որ
պատշաճ կերպով հեռանամ այս ընկերներից:

b. Մի քանի տարի եղել եմ մի հայտնի նվագախմբի երկրպագու:
Վերջին շրջանի երաժշտության և հարցազրույցների մեջ նրանք
քաջալերել են գաղափարներ և վարքագիծ, որոնք հակառակ են
Տիրոջ չափանիշներին և ուսմունքներին: Դրանք ուղղակի
երաժշտություն և բառեր են, այնպես չէ՞: Ուստի ի՞նչ վտանգ կա
նրանց երաժշտությունը շարունակել լսելու, նաև նրանց
զանգվածային լրատվամիջոցներով հետևելու մեջ:

c. Ես շարունակում եմ հետաքրքրվել հայտնի բեմադրությամբ, նաև
հետաքրքրված եմ դիտել այն: Ինձ ասել են, որ ներկայացման
լեզուն վատն է և ունի անբարո ու բիրտ բովանդակություն, բայց ես
չեմ պատրաստվում գնալ և կրկնօրինակել այն վատ բաները, որոնք
լսում կամ տեսնում եմ: Ուստի ի՞նչ խնդիր կա, որ այն դիտեմ:

Չնայած դեպի մեղքը տանող ազդեցություններից զերծ մնալը երբեմն
կարող է դժվար լինել, ի՞նչի համար են պարգևները, որոնք ներառում են
հավերժական կյանքը, որն արժե այս զոհաբերությանը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը որոշում կայացրել հեռու
մնալ անբարո ազդեցություններից: (Խուսափեք գրել որևէ շատ
անձնական բան):
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b. Ի՞նչ օրհնություններ ստացաք այդպես վարվելով։

Խորհեք արդյոք եղել են այնպիսի ազդեցություններ, որոնք ձեզ
կուղղորդեին մեղք գործել: Առանձին թղթի վրա գրեք, թե ինչպես հեռու
կմնաք այս ազդեցություններից: Այս թուղթը, որի վրա գրված է
նպատակը, ամրացրեք մի այնպիսի տեղ, որտեղ կարող եք ամեն օր
տեսնել այն:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոսի 9.30-50-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 9. ՕՐ 1

Մարկոս 10-16
Նախաբան
Իր մահկանացու կյանքի ծառայության ավարտին, Երուսաղեմ գնալու
ճանապարհին Փրկիչը հեռացավ Գալիլեայից և ճանապարհորդեց
Պերեայով` Հորդանան գետից դեպի արևելք ընկած տարածքով: Մինչ Նա
Հրեաստանի սահմանների մոտ էր, հրավիրեց փոքր երեխաներին Իր
մոտ և մի հարուստ, երիտասարդ կառավարչի հորդորեց վաճառել իր ողջ
կարողությունը և հետևել Իրեն: Երուսաղեմում Փրկիչը նկատեց մի
աղքատ այրու, ով երկու լումա գցեց տաճարի գանձանակի մեջ: Ավելի ուշ`
Բեթանիայում ճաշելիս, Մարիամը օծեց Հիսուսին, նախապես Նրա
մարմինը պատրաստելով թաղման համար: Փրկիչը տառապեց
Գեթսեմանում, ավելի ուշ Նրան տանջանքների ենթարկեցին և
դատապարտեցին մահվան: Երբ Փրկիչը մահացավ խաչի վրա և
հարություն առավ, Տերը հայտնվեց Իր Առաքյալներին և պատվիրեց
նրանց տարածել ավետարանն աշխարհով մեկ:

Մարկոս 10.1-16
Հիսուսն ուսուցանում է ամուսնության վարդապետությունը և հրավիրում
երեխաներին գալ Իր մոտ:
Մտածեք փոքր երեխաների
մասին, որոնց ճանաչում եք:

Փոքր երեխաների ի՞նչ
հատկանիշներով կամ բնութագրով
եք դուք հիանում:
____________________

Ուսումնասիրեք Մարկոս 10.1-16-ը,
և փնտրեք այն ճշմարտությունը,
որը կուսուցանի, թե ինչու մենք
պիտի փոքր երեխաների նման
դառնանք:

Մարկոս 10.1-12 -ում մենք
ընթերցում ենք, թե ինչ է Փրկիչը
ուսուցանել մարդկանց
ամուսնության կարևորության
մասին։ Փրկիչի ուսմունքների
վերաբերյալ ավելի շատ
տեղեկություն ստանալու համար
դուք պետք է հետ գնաք և փնտրեք Մատթեոսի 19.1-12-ում:

Ամուսնությանն ու ամուսնալուծությանը վերաբերող Հիսուս Քրիստոսի
ուսմունքները Մատթեոսի 19.1-12 -ում և Մարկոսի 10.1-12-ում, Երեց
Բրյուս Ռ.Մակքոնկին Տասներկու Առաքյալների Քվորումից ուսուցանել է.
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«Ինչպես այստեղ արձանագրված է, ամուսնությանն ու
ամուսնալուծությանը վերաբերող մեր Տիրոջ ուսմունքները կցկտուր են և ոչ
ամբողջական: Նրանք միայն կարող են հասկանալի լինել, երբ համադրվեն
սելեստիալ ամուսնության օրենքի հետ, որը այս ժամանակներում նորովի է
բացահայտվել: Հավերժական ամուսնությունը կառավարող այս միևնույն
ընդհանուր սկզբունքները հայտնի էին և հասկանալի Հիսուսի ժամանակ

Նրա աշակերտների և թերևս, մասամբ, Փարիսեցիների կողմից: Բայց Մատթեոսի և
Մարկոսի ներկայացրած Տիրոջ քննարկումը ամուսնության և ամուսնալուծության
վերաբերյալ այնքան կրճատված և համառոտ են, որ խնդրի իրական պատկերը չեն
ներկայացնում: …

« … Ամուսնալուծությունը ավետարանական ծրագրի մի մասը չէ, նշանակություն չունի, թե
ինչ ամուսնություն է: Բայց քանի որ մարդիկ իրականում միշտ չէ, որ ներդաշնակ են
ապրում ավետարանի չափանիշներին, Տերը այս կամ այն պատճառով թույլ է տալիս
ամուսնալուծվել` կախված ներգրավված մարդկանց հոգևոր կայունությունից: … Այսօր
բաժանությունները թույլատրվում են` համաձայն քաղաքացիական օրենքների, և
ամուսնալուծվածներին Եկեղեցու կողմից թույլատրվում է կրկին ամուսնանալ, առանց
անբարոյականության պարսավանքի, որը ավելի բարձր համակարգում անշուշտ տեղի
կունենար» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 [1965--73], 1.546 -- 47):

Ընթերցեք Մարկոս 10.13-14 -ը` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ մարդիկ
փոքր երեխաներին բերեցին Հիսուսին տեսնելու։

Կարդացեք Մարկոս 10.15-16-ը ` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը Իր
աշակերտներին, երբ Նա հրավիրեց փոքր երեխաներին գալ Իր մոտ:
Արտահայտությունը «Աստծո արքայութիւնը ընդունել» հատված 15 -ում
վերաբերում է ավետարանն ընդունելուն և Իր Եկեղեցու անդամը
դառնալուն:

Հիմնվելով այս հատվածների վրա, ի՞նչ կլինի, երբ մենք ընդունենք
ավետարանը փոքր երեխաների նման: Պատասխանեք հարցին,
լրացնելով հետևյալ սկզբունքը. Ընդունելով ավետարանն, ինչպես
երեխա, մենք պատրաստ կլինենք ____________________.

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ավետարանն ընդունել «ինչպէս
երեխայ» (Մարկոս 10.15-ում):

b. Եթե որևէ մեկը ընդունել է ավետարանը երեխայի նման, ձեր
կարծիքով նա ինչպե՞ս կկարդա սուրբ գրությունները, կաղոթի և
Եկեղեցում կերկրպագի:

Մարկոս 10.17-45
Փրկիչը հորդորում է մի հարուստ, երիտասարդ կառավարչի վաճառել իր
ունեցվածքը և հետևել Իրեն, Նա խորհուրդ է տալիս Իր աշակերտներին
ծառայել միմյանց

Ընթերցեք Մարկոս 10.17-20-ը, փնտրելով թե ինչ պատահեց այն բանից
հետո, երբ Փրկիչն օրհնեց փոքր երեխաներին։ Նշեք, թե ինչ հարցրեց
մարդը Փրկիչին, և ինչպես Փրկիչը պատասխանեց:
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Ինչպե՞ս կնկարագրեիք մարդուն, ով եկավ Հիսուսի մոտ:
____________________

Մատթեոս 19-ում նույնպես նկարագրվում է այս մարդը, ով գալիս է
Փրկիչի մոտ: Կարդացեք Մատթեոս19.20-ը , ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է մարդը պատասխանում Փրկիչի խրատին պատվիրանները
պահելու վերաբերյալ: Կարող եք նշել հավելյալ հարցը, որ երիտասարդ
մարդը տվեց Նրան։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք հետևյալ հարցը: Դեռևս ինչու՞մ եմ ես թերանում: Դուք

կպատասխանեք այս հարցին վերաբերող հավելյալ հարցերին
ավելի ուշ:

Կարդացեք Մարկոսի 10.21-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
Փրկիչը պատասխանում երիտասարդ տղամարդուն:

21-րդ հատվածում ուշադրություն դարձրեք «Յիսուսն էլ նորան մտիկ
տուաւ` նորան սիրեց» արտահայտությանը: Ձեր կարծիքով, ինչու՞ է
կարևոր իմանալ, որ Հիսուսը սիրեց այս երիտասարդ մարդուն, նախքան
կասեր, թե ինչում է նա թերանում:

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել, որ քանզի նա սիրում է մեզ,
Տերը կօգնի իմանալ, թե մենք ինչպես ենք թերանում Նրան հետևելու
խնդրում ջանքեր գործադրելիս, և եթե հարցնենք Տիրոջը, Նա մեզ
կսովորեցնի, թե ինչ պիտի անենք հավերժական կյանք ժառանգելու
համար:

Կարդացեք Մարկոս 10.22-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
արձագանքեց երիտասարդ տղամարդը, երբ Փրկիչը խորհուրդ տվեց
նրան վաճառել իր ունեցվածքը: Համաձայն հատված 22-ի, ինչո՞ւ նա այդ
կերպարձագանքեց։

Սուրբ գրության տեքստի անձնավորում

Ձեր անվան տեղադրումը սուրբ գրության տեքստում կարող է օգնել այդ հատվածի
նշանակությունն ավելի իմաստալից դարձնել ձեզ համար: Կարդալով սուրբ գրությունն
այնպես, կարծես դրանք ուղղված են ձեզ, կարող է օգտակար լինել լսելու Սուրբ Հոգու
ձայնը, ձեզ հետ խոսելիս :

Չնայած հնարավոր է, որ մեզ չխնդրեն հրաժարվել մեծ հարստությունից
Տիրոջը հետևելու համար, Նա մեզ խնդրել է ուրիշ զոհաբերություններ
անել Իրեն ծառայելու և պատվիրաններին ենթարկվելու համար:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրերում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին, որոնք ամփոփվում են

հետևյալ հարցի մեջ «Ինչո՞ւմ եմ ես դեռևս թերանում».

a. Որո՞նք են այն զոհաբերությունները, որոնք Տերն ակնկալում է
մեզանից և որոնք կարող են դժվար լինել իրագործելու:

b. Գրեք մի զոհաբերության մասին, որ Տերն է խնդրել (կամ խնդրում է)
ձեզանից, որը, հնարավոր է, դժվար կատարվի:
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Աղոթքով խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. «Դեռևս ինչո՞ւմ եմ ես թերանում»
և հնազանդվեք, ինչպիսի զոհաբերությունների հուշումներ էլ որ ստանաք
Տրրոջից:

Կարդացեք Մարկոս 10.23–27: Նշեք պարզաբանումը տրված Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության մեջ, թե ինչ ասաց Փրկիչը հատված 27-ում, ընթերցելով
Մարկոս 10.27, ծանոթագրությունը ա, փնտրելով, թե ինչ է ուսուցանել
Հիսուսը հանուն Իրեն ամեն ինչից հրաժարվելու մասին:

Ձեր կարծիքով, այն մարդկանց համար, ովքեր հույսը դնում են
հարստության և այլ աշխարհիկ բաների վրա, ինչո՞ւ է դժվար մտնել
Աստծո արքայություն: Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում, որ ամեն ինչ
հնարավոր է նրանց համար, ովքեր հավատում են Աստծուն:

Կարդացեք Մարկոս 10.28 -31-ը` փնտրելով, թե ինչ խոստացավ Հիսուսը
նրանց, ովքեր կարող են հրաժարվել ամեն ինչից և հետևել Իրեն։ Նշեք
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ տրված պարզաբանումը, թե ինչ ասաց
Փրկիչը հատված 31-ում` ընթերցելով Մարկոս10.31-ի ծանոթագրությունը
ա:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը.
Հավերժական կյանք ստանալու համար մենք պետք է լինենք
պատրաստակամ հրաժարվելու այն ամենից, ինչ Տերը պահանջի
մեզանից:

Արդյո՞ք հավերժական կյանքն արժե ցանկացած զոհաբերության, որ մեզ
խնդրում են կատարել:

Մարկոսի 10.35-45-ում մենք սովորում ենք, որ Հակոբոսն ու Հովհաննեսը
խնդրում են Հիսուսին, որ նստեն հավերժական արքայությունում Հիսուսի
փառքի մեջ` մեկը Նրա աջ կողմում, իսկ մյուսը`ձախ: Այնուհետև Փրկիչն
ուսուցանեց Տասներկու Առաքյալներին, որ նրանք չպիտի լինեն
հեթանոսական առաջնորդներին նման, ովքեր իշխանություն էին
գործադրում ուրիշների վրա: Նրանք, ովքեր առաջինն են Աստծո
արքայության մեջ, բոլորի ծառան պիտի լինեն:

Մարկոս 11--13
Փրկիչն ուսուցանում է տաճարում և նկատում մի այրի կնոջ, ով երկու լումա է
գցում գանձանակի մեջ
Հաջորդ երկու տեսարաններից յուրաքանչյուրում երկու մարդ Տիրոջը
նվիրաբերություն են անում: Մտածեք, թե ինչ տարբերություն կա
յուրաքանչյուր տեսարանի նվիրաբերությունների միջև:

• Մի կին իր եպիսկոպոսին շատ մեծ գումար տվեց` որպես
ծոմապահության նվիրաբերություն: Մի ուրիշ կին, ով ապրում է
միևնույն ծխում, շատ փոքր գումար տվեց իր եպիսկոպոսին` որպես
ծոմապահության նվիրաբերություն:

• Մի մարդ ծառայում է որպես ցցի նախագահ։ Մեկ ուրիշ մարդ միևնույն
ցցում ծառայում է որպես Երեխաների Միության ուսուցիչ:
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Ի՞նչ զգացողություններ կունենա մարդը,եթե Տիրոջը կատարած իր
նվիրաբերությունը փոքր է լինում ուրիշների նվիրաբերությունների
համեմատությամբ: ____________________

Ուսումնասիրեք Մարկոս 11-13-ը և փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կօգնեն ձեզ իմանալ, թե ինչպես է Տերը վերաբերվում Իրեն կատարած
նվիրաբերություններին:

Մարկոսի 11.1-12.40ից մենք
սովորում ենք, որ Փրկիչի
երկրային ծառայության ավարտին
Նա հաղթական մտավ Երուսաղեմ,
դուրս վռնդեց բոլոր նրանց, ովքեր
առուծախ էին անում տաճարում և
ուսուցանեց այնտեղի մարդկանց:

Մինչ տաճարում էր, Հիսուսը
տեսավ, թե ինչպես են մարդիկ
դրամ գցում գանձանակների մեջ`
որպես Աստծուն նվիրաբերություն:
Կարդացեք Մարկոս 12.41-44-ը ` փնտրելով, թե ինչ տեսավ Փրկիչը
գանձանակների մոտ :

Ի՞նչ ասաց Փրկիչը այրի կնոջ նվիրաբերության մասին, համեմատելով
այն ուրիշների նվիրաբերությունների հետ:

Մտածեք այն մետաղադրամի մասին, որը ամենափոքր արժեքն ունի ձեր
երկրի դրամաշրջանառության մեջ: Լուման «ամենափոքր բրոնզե
մետաղադրամն էր Հրեաների կողմից օգտագործվող» (Աստվածաշնչի
Բառարան, «Դրամ»):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ

Տերը այրի կնոջ նվիրատվությունը ավելի բարձր գնահատեց, քան
մյուսներինը:

Ինչի՞ վրա հիմնվելով Տերը ասաց այրի կնոջ մասին, որ մենք կարող ենք
սովորել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք պատրաստ ենք Տիրոջը տալ այն
ամենը, ինչ ունենք, Նա կընդունի մեր նվիրաբերությունը, նույնիսկ եթե
այն փոքր է ուրիշների համեմատությամբ:

Հավատքը պահանջում է Տիրոջը տալ ամենը, ինչ ունենք: Զոհաբերության
այս սկզբունքը ուսուցանվել է Հավատքի վերաբերյալ դասախոսությունների
ընթացքում. «Թույլ տվեք նկատել, որ այն կրոնը, որը չի պահանջում
զոհաբերություն ամեն ինչում, երբեք բավականաչափ ուժ չունի ձևավորել
այնպիսի հավատք, որը անհրաժեշտ է կյանքի և փրկության համար»
(Դասախոսություններ Հավատքի վերաբերյալ[1985], 69):

Մարկոսի 13-ից մենք սովորում ենք, որ Փրկիչն ուսուցանել է Իր
Առաքյալներին Երկրորդ Գալստյան մասին։ Դուք սովորեցիք այս ամենի
մասին Ջոզեֆ Սմիթ--Մատթեոսից (տես Մաս 6-ի դասը. Օր 2):
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Մարկոս 14.1-9
Մարիամն օծեց Փրկչին
Երբ Փրկիչը ուսուցանեց աշակերտներին Իր Երկրորդ Գալստյան
նշանների մասին, Նա Երուսաղեմից գնաց Բեթանիա` Սիմոն անունով մի
մարդու տուն, ով նախկինում տառապել էր բորոտությունից: Փրկիչն Իր
կյանքի վերջին շաբաթվա ընթացքում բազմիցս Բեթանիայից գնաց
Երուսաղեմ:

Կարդացեք Մարկոս 14.3-ը, և Հովհաննեսի 12.3-ը` փնտրելով, թե
հավատքի և սիրո ինչպիսի դրսևորում ցուցադրեց Մարիամը Հիսուսի
նկատմամբ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջն ուսուցանել է.
«Հյուրի գլուխն օծելը սովորական յուղով նշանակում էր հարգանք մատուցել
նրան, օծել նրա ոտքերը, նույնպես ցույց էր տալիս անսովոր և ականավոր
մարդու] նկատմամբ հարգանք; բայց գլուխը և ոտքերը օծել ազնիվ
նարդոսից պատրաստված անուշահոտ յուղով և այդպիսի առատությամբ,
համարվում էր ակնածալից մեծարանքի մի գործողություն, որը նույնիսկ

թագավորներին է հազվադեպ մատուցվում: Մարիամի գործողությունը երկրպագության
արտահայտման ձև էր, դա սիրով և երկրպագությամբ լեփ-լեցուն սրտի բուրավետ
արտահոսք էր» :(Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 512):

Ընթերցեք Մարկոս 14.4-9- ը` փնտրելով, թե ինչպես որոշ մարդիկ ճաշի
ժամանակ արձագանքեցին Մարիամի կատարած գործողությանը։

Ինչպե՞ս պատասխանեց Փրկիչը նրանց, ովքեր քննադատում էին
Մարիամին:

Արտահայտությունը «մի բարի բան գործէց ինձ վերայ» հատված 6- ում
նշանակում է, որ Փրկիչը գոհ էր Մարիամի արածից: Արտահայտությունը
«դա ինչ որ ունէր, արաւ» հատված 8-ում նշանակում է, որ նա տվել էր
Տիրոջը այն, ինչ ուներ:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Փրկիչը գոհ է, երբ մենք
ուղղում ենք Նրան մեր բոլոր ջանքերը:

5. Խորհեք այս և նախորդ սկզբունքների վերաբերյալ, որը
մենք սովորեցինք այրի կնոջ լումայի մասին

պատմությունից և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում լրացրեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Բացատրեք, թե որքանով է հավաստի , որ այս ճշմարտությունները
կօգնեն նրանց, ովքեր զգում են, որ շատ բան չունեն Տիրոջը տալու:

b. Նկարագրեք մի ժամանակ, երբ դուք տեսել եք, որ ինչ-որ մեկը իր
բոլոր ջանքերը ուղղել է Տիրոջը։

Մտածեք այն մասին, թե արդյո՞ք դուք ձեր բոլոր ջանքերը ներկայումս
ուղղում եք դեպի Տերը։ Ընտրեք ձեր կյանքի մի ոլորտ, որտեղ դուք կարող
եք առաջխաղացում ապրել և նպատակ դնել, որը կօգնի ձեզ ձեր
լավագույն ջանքերն ուղղել դեպի Տերը:
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Մարկոս 14.10-16.20:
Հիսուսը սկսում է Իր Քավությունը Գեթսեմանում տառապելով, Նա մատնվում է
Հուդա Իսկարիովտացու կողմից և բերվում Իսրայելի առաջնորդների մոտ:
Մարկոսի 14.10--16.20-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսը և Առաքյալները
տոնեցին Զատիկը և Հիսուսը ներկայացրեց հաղորդության
խորհրդանիշերը: Այնուհետև նրանք գնացին Գեթսեմանի պարտեզը,
որտեղ Հիսուսը տառապեց մեր մեղքերի համար: Ապա Նա մատնվեց
Հուդա Իսկարիովտացու կողմից, անօրինաբար Սինեդրիոնի կողմից
փորձության ենթարկվեց և դատապարտվեց մահվան: Երբ Փրկիչը
մահացավ խաչի վրա և հարություն առավ, Նա հայտնվեց Իր
Առաքյալներին և պատվիրեց նրանց տարածել ավետարանն աշխարհով
մեկ, խոսք տալով նրանց, որ հավատացողներին նշաններ կտրվեն: ( Դուք
այս նյութը ուսումնասիրել եք Մատթեոսի 26--28-ին վերաբերող դասերի
ընթացքում:)

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Մարկոս 10-16-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ղուկասի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Ղուկասի գիրքը Մատթեոսի և Մարկոսի կողմից գրի առնված շատ
ճշմարտությունների հավելյալ վկայություն է, նաև ունի եզակի
բովանդակություն: Ղուկասի Ավետարանը կարող է խորացնել Հիսուս
Քրիստոսի ուսմունքների ձեր պատկերացումը և օգնել ձեզ ավելի
լիարժեք գնահատել Նրա սերն ու կարեկցանքը, դրսևորված
մահկանացու ծառայության ժամանակ և Նրա անսահման քավությամբ
ողջ մարդկության նկատմամբ:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ղուկասն է այս Ավետարանի հեղինակը: Նա բժիշկ էր (տես Կողոսացիս
4.14) և «Հիսուս Քրիստոսի սուրհանդակը» (Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն,Ղուկաս 1.1 [Ղուկաս 1.1, ծանոթագրությունա]): Ղուկասը
Պողոսի «համագործակիցներից» մեկն էր (Փիլիմոն 1.24, նրան անվանում
են Ղուկաս այստեղ) և Պողոսի առաքյալ զուգընկերը (տես 2 Տիմոթեոս
4.11-ում): Ղուկասը նաև գրեց Գործք Առաքելոցը (տես Աստվածաշնչյան
Բառարան, «Ղուկաս»):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հայտնի չէ ճշգրտորեն երբ է Ղուկասը գրել իր ավետարանը, հավանաբար
այն գրվել է առաջին դարի երկրորդ կեսին մ.թ. Ղուկասի աղբյուրները
մարդիկ էին, ովքեր «սկզբիցն ականատես լինողներն էին» (Ղուկաս
1.2-ում) Փրկիչի մահկանացու ծառայության և Հարության: Մենք չգիտենք,
որտեղ է Ղուկասի ավետարանը գրվել:

Ու՞մ համար է գրվել այն և ինչու՞:
Ղուկասը նախատեսել էր, որ իր Ավետարանը կընթերցվի առաջին
հերթին հեթանոսների կողմից, և նա ներկայացրել էր Հիսուս Քրիստոսին
որպես և Հրեաների, և Հեթանոսների Փրկիչ: Ղուկասը իր ավետարանը
մասնավորապես հասցեագրել է «Թեոֆիլոսին» (Ղուկաս 1.3), որը
Հունարեն նշանակում է «Աստծո ընկեր» կամ «Աստծո սիրելի» (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Թեոֆիլոս»): Ակնհայտ է, որ Թեոֆիլոսը
նախօրոք ուսուցում է ստացել Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և ուսմունքների
վերաբերյալ (տեսՂուկաս 1.4): Ղուկասը հույս ուներ շարունակել
հետագա ուսուցումը` պարբերաբար ներկայացնելով Փրկիչի
առաքելությունը և ծառայությունը: Նա ցանկանում էր, որ նրանք, ովքեր
ընթերցում են իր վկայությունը, «լիովին համոզվեն» (Ղուկաս 1.4-ում)
Աստծու որդու, Նրա կարեկցանքի, Քավության և Հարության մեջ:
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Ղուկասի ավետարանը ամենաերկարն է չորս ավետարաններից և Նոր
Կտակարանի ամենաերկար գիրքն է: Քրիստոնեական մի քանի հայտնի
պատմությունները եզակի են Ղուկասի ավետարանում. Հովհաննես
Մկրտիչի ծնունդի հանգամանքները (տես Ղուկաս 1.5-25, 57-80-ում),
ավանդական Սուրբ Ծննդյան պատմությունը (տես Ղուկաս 2.1-20-ում),
12-ամյա Հիսուսի պատմությունը տաճարում (տես Ղուկաս 2.41-52-ում),
առակներ, ինչպես օրինակ բարի Սամարացին (տես Ղուկաս 10.30-37-ում),
անառակ որդին (տես Ղուկաս15.11-32-ում), և հարուստ մարդն ու
Ղազարոսը (տես Ղուկաս 16.19-31-ում), տասը բորոտների պատմությունը
(տես Ղուկաս 17.11-19-ում) և հարություն առած Տիրոջ պատմությունը Իր
աշակերտների կողքով քայլելիս Էմմաուսի ճանապարհին (տես Ղուկաս
24.13-32-ում):

Հովհաննես Մկրտիչի ուսմունքների ներառումը Ղուկասի կողմից այն
եզակի հատկանիշներն են, որոնք մյուս ավետարաններում չկան (տես
Ղուկաս 3.10-14-ում), նրա շեշտը Հիսուս Քրիստոսի բազմաթիվ
աղոթքների, (տեսՂուկաս 3.21-ում, 5.16, 9.18, 28-29, 11.1-ում), կոչումի,
ուսուցման և յոթանասունի միսիոներական աշխատանքների ներառման
վրա է (տեսՂուկաս 10.1-22-ում): Ավելին, Ղուկասը միակ ավետարանի
հեղինակն է, ով գրել է, որ Գեթսեմանում Փրկիչը թափել է Իր արյունը, և
մի հրեշտակ զորացրել է Նրան (տես Ղուկաս 22.43-44-ում):

Քանի որ Ղուկասի ավետարանը սկսվում և եզրափակվում է տաճարում,
այն նաև ազդարարում է տաճարի կարևորությունը` որպես Աստծու
գլխավոր տարածք մարդկության հետ կապ պահպանելու նպատակով
(տես Ղուկաս 1.9, 24.53):

Համառոտ շարադրանք
Ղուկաս 1-3: Հովհաննես Մկրտիչի և Հիսուս Քրիստոսի ծնունդները և
առաքելություննեը կանխատեսված են: Վկաները վկայում են, որ մանուկ
Հիսուսը Մեսիան է: 12 տարեկանում Հիսուսը ուսուցանում է տաճարում:
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է ապաշխարություն և մկրտում է
Հիսուսին: Ղուկասը գրի է առնում Հիսուսի ծագումնաբանությունը:

Ղուկաս 4–8: Հիսուս Քրիստոսը փորձվում է անապատում: Նազարեթում
Նա հայտարարում է, որ Ինքը Մեսիան է և մերժվում է: Նա ընտրում է
Տասներկու Առաքյալներին և ուսուցանում Իր աշակերտներին: Նա ներում
է մեղքեր և շատ հրաշքներ գործում:

Ղուկաս 9–14: Տասներկու Առաքյալները ուղարկվում են քարոզելու և
բուժելու: Հիսուս Քրիստոսը կերակրում է ավելի քան 5000 մարդու և
այլակերպվում լեռան վրա: Նա կանչում է Յոթանասունին և ուղարկում
նրանց ուսուցանելու: Նա ուսուցանում է հետևորդ լինելու, կեղծ
բարեպաշտության և դատելու մասին: Նա պատմում է բարի
Սամարացու առակը:

ՂՈՒԿԱՍԻ  ԱՎԵՏԱՐԱՆ
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Ղուկաս 15–17; Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանում է առակներով: Նա
ուսուցանում է հանցանքների, հավատի և ներման մասին: Նա բուժում է 10
բորոտների և ուսուցանում Իր Երկրորդ Գալստյան մասին:

Ղուկաս 18–22: Հիսուս Քրիստոսը շարունակում է ուսուցանել առակներով:
Նա բուժում է մի կույր մարդու և ուսուցանում Զաքեոսին: Նա
հաղթանակած մուտք է գործում Երուսաղեմ, ողբում քաղաքի վրա և
մաքրում տաճարը: Նա կանխատեսում է Երուսաղեմի կործանումը և
խոսում նշանների մասին, որոնք կնախորդեն Իր Երկրորդ Գալուստին:
Նա հաստատում է հաղորդության խորհուրդը, ուսուցանում Իր
առաքյալներին և տառապում Գեթսեմանում: Նրան դավաճանում են,
ապա բանտարկում, ծաղրի ենթարկում, խոցում են և հարցաքննում:

Ղուկաս 23–24: Հիսուս Քրիստոսը հարցաքննվում է Պիղատոսի և
Հերովդեսի կողմից, խաչվում և հուղարկավորվում: Հրեշտակները
գերեզմանի մոտ և երկու աշակերտները Էմմաուսի ճանապարհին
վկայում են, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել: Փրկիչը հայտնվում
է Իր աշակերտներին Երուսաղեմում, խոսք է տալիս Իր Առաքյալներին,
որ նրանք Աստծո կողմից զորություն կստանան և համբարձվում երկինք:
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ՄԱՍ 9. ՕՐ 2

Ղուկաս 1
Նախաբան
Գաբրիել հրեշտակը երևաց Զաքարիային և ասաց, որ Զաքարիան և նրա
կին Եղիսաբեթը որդի կունենան, ում նրանք պիտի անվանեն Հովհաննես:
Վեց ամիս անց նույն հրեշտակը երևաց Մարիամին և ասաց, որ նա պետք
է լինի Աստծո Որդու մայրը: Մարիամը այցելեց Եղիսաբեթին, և նրանք
հրճվանք ապրեցին Փրկիչի գալուստով: Երեք ամիս անց Եղիսաբեթը
ծնեց Հովհաննեսին, ով պետք է ճանաչվեր որպես Հովհաննես Մկրտիչ:

Ղուկաս 1.1-4
Ղուկասը պատմում է ավետարան գրելու իր պատճառների մասին:
Դուք կարո՞ղ եք ճանաչել այն իրադարձությունը, որը պատկերված է
հետևյալ նկարներից յուրաքանչյուրում: Յուրաքանչյուր նկարի տակ գրեք
իրադարձության նկարագիրը:

Սրանք ներկայացնում են որոշ
իրադարձություններ և ուսմունքներ
Փրկիչի մահկանացու կյանքի
ծառայությունից, որոնք գրի էին
առնվել Ղուկասի կողմից, բայց
չկան Մատթեոսի, Մարկոսի և
Հովհաննեսի ավետարաններում:

Ղուկասը սկսում է իր ավետարանը
դիմելով Թեոֆիլոս անունով մեկին
(տեսՂուկաս 1.3-ում) և
բացատրում ավետարան գրելու իր
պատճառների մասին: Թեոֆիլոս
նշանակում է «Աստծո ընկեր»
(Աստվածաշնչի Բառարան,
«Թեոֆիլոս»):

Կարդացեք Ղուկաս 1.1-4 ը, և
փնտրեք պատճառները, որոնք
Ղուկասը նշել է այս ավետարանը
գրելու վերաբերյալ:

Հիմնվելով Ղուկաս 1.4 ի վրա,
Ղուկասի ավետարանի
ուսումնասիրությունն ի՞նչ կարող է
տալ ձեզ:

Ղուկասի ավետարանն
ուսումնասիրելիս, դուք «կիմանաս
ստուգութիւնը» (Ղուկաս 1.4-ում)
այն ճշմարտությունների, որ ձեզ
ուսուցանել են Հիսուս Քրիստոսի մասին:

215



Քրիստոսը Տաճարում, Հեյնրիխ Հոֆման: Տրամադրված է Ք.
Հարիսոն Քոնրոյ Co., Inc.-ի կողմից:
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Ղուկաս 1.5-25
Գաբրիել հրեշտակը հայտնում է
Հովհաննեսի ծնունդի մասին
Զաքարիային, և Եղիսաբեթը
հղիանում է

Ձեր կարծիքով որքա՞ն կարող եք
պահել ձեր շունչը:
Ժամանակաչափը դրեք 10-30
վայրկյանի վրա և միացրեք այն,
երբ շունչը կպահեք կամ էլ կարող
եք հետևել ժամացույցի մեծ
սլաքին: Հնարավորության դեպքում
ձեր շունչը պահեք մինչև
ժամանակաչափը ձայն կհանի կամ
ժամանակը կավարտվի:

Ի՞նչ էիք մտածում վերջին երկու
վայրկյանների ընթացքում,
նախքան ժամանակացույցը ձայն
կհաներ և ժամանակը
կավարտվեր: Ձեր շունչ պահելը
ինչո՞վ կարող է համարժեք լինել
այն ակնկալիքին, որը դուք
կունենայիք, մինչ սպասում էիք, որ
Աստծո խոսքերը իրագործվեն:

Խորհեք Աստծուց մի օրհնության
կամ պատասխանի մասին, որին
դուք սպասում էիք կամ հույս
ունեիք: Ուսումնասիրեք Ղուկաս 1-
ը և փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կօգնեն ձեզ, երբ դուք սպասում եք Աստծո խոսքերի իրագործմանը
ձեր կյանքում:

Կարդացեք Ղուկաս 1.5 -7-ը, փնտրելով Զաքարիայի և Եղիսաբեթի
օրհնությունը, որին նրանք սպասել էին ողջ կյանքում:

Ի՞նչ ենք մենք սովորում այս հատվածներից Զաքարիայի և
Եղիսաբեթի մասին:

Զաքարիան և Եղիսաբեթը Ահարոնի հետնորդներն էին, որոնցից
ընտրվում էին Իսրայելի բոլոր քահանաները և բարձրագույն
քահանայությունը: Սա նշանակում է, որ Հովհաննեսը Ահարոնյան
քահանայության և նրա ղեկավարության բնական ժառանգորդն էր:
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ասել է. «Զաքարիան Աստծո քահանան էր և
ծառայում էր տաճարում, իսկ Հովհաննեսը իր հորից էր ժառանգել
քահանայությունը և կրում էր Ահարոնյան Քահանայության բանալիները »
(in History of the Church, 5.257):

ՄԱՍ  9 ,  ՕՐ  2

217



Ղուկասի 1.8-10-ում ասվում է, որ Զաքարիան նշանակված էր խունկ ծխել
Երուսաղեմի տաճարում: Սա մի պատիվ է, որը կյանքում միայն մեկ
անգամ կարող է տրվել քահանային:

Կարդացեք Ղուկաս1.11-13-ը` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, մինչ
Զաքարիան տաճարում էր:

Ուշադրություն դարձրեք, որ 13-րդ հատվածում հրեշտակը ասաց, «Քո
աղոթքը լսուեցաւ»։ Զաքարիան և Եղիսաբեթը հավանաբար տարիներ
շարունակ աղոթել էին երեխա ունենալու համար: Դուք կարող եք ձեր
սուրբ գրություններում նշել այդ արտահայտությունը:

Ինչպե՞ս պիտի իրեն զգար Զաքարիան, երբ լսեց, որ ինքը և Եղիսաբեթը
որդի պիտի ունենային, չնայած, նրանք «իրանց օրերը անց էին կացրել»
(Ղուկաս 1.7):

Ղուկաս 1.14-17-ում գրված է, որ Գաբրիել հրեշտակը ասաց Զաքարիային,
որ նրա և Եղիսաբեթի համար «ուրախութիւն ու ցնծություն կլինի»
(Ղուկաս 1.14-ում) և, որ նրանց որդին շատ մարդկանց
կնախապատրաստի Տիրոջ համար:

Կարդացեք Ղուկաս 1.18 -20ը, ուշադրություն դարձնելով, թե Զաքարիան
ինչպես պատասխանեց Գաբրիելի հաղորդած լուրին։ Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթն ուսուցանել է, որ Գաբրիելը Նոյն էր և «իր հեղինակությամբ
Քահանայության մեջ կանգնած է Ադամի կողքին» ( Եկեղեցու
Նախագահների Ուսմունքներ. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 104):

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ պատահեց Զաքարիային, քանի որ նա
կասկածի տակ առավ հրեշտակի բառերը: Նշեք հատված 20-ում, թե ինչ
ասաց հրեշտակը այն բառերի մասին` լուրի, որ նա բերել էր Զաքարիային:

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել Գաբրիել հրեշտակից
այն է, որ Տիրոջ խոսքերը փոխանցված իր ծառայողների կողմից
կիրականանան իրենց ժամանակին: «Իրենց ժամանակին» նշանակում է
համաձայն Տիրոջ նշանակած ժամանակի:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Իմացությունը, որ Տիրոջ բառերը կիրագործվեն Նրա որոշած
ժամանակի համաձայն, ինչպե՞ս կարող է ազդել այն բանի վրա, թե
ինչպես մենք կպատասխանենք Տիրոջ խոստումներին:

b. Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտությունն օգնել մեկին, ով փափագում
է, որ աստվածային խոստումն իրականանա:

Ղուկաս 1.21-24-իցմենք սովորում ենք, որ երբ Զաքարիան տաճարից
դուրս եկավ, նա չէր կարողանում խոսել: Եղիսաբեթը ավելի ուշ հղիացավ,
ինչպես հրեշտակը խոսք էր տվել:

Ընթերցեք Եղիսաբեթի խոսքերը Ղուկասի 1.25-ում և խորհեք, թե ինչպես
էր Եղիսաբեթը զգում, երբ պատրաստվում էր երեխա ունենալ: Նրա
խոսքը, որ Տերը «[վեր է] առել [նրա] նախատինքը մարդկանց միջից»
վերաբերում է այն ամոթին, որը նա զգացել էր, որպես ամուլ կին: Այդ
ժամանակ և այդ մշակույթի մեջ, երեխա ծնելը շատ գնահատված էր, իսկ
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երեխա չունենալը անհարգալից վերաբերմունքի և թերարժեքության էր
արժանանում:

Ղուկաս. 1.26-38
Գաբրիել հրեշտակը Մարիամին հայտնեց Հիսուսի մոտալուտ ծննդի մասին:
Ղուկասի 1.26-27-ից մենք սովորում ենք, որ Եղիսաբեթի հղիության
վեցերորդ ամսում Գաբրիել հրեշտակը ուղարկվել էր Նազարեթ` մի
կույսի` Մարիամի մոտ:

Ընթերցեք Ղուկասի 1.28--33-ը` փնտրելով արտահայտությունները, որոնք
կօգնեին Մարիամին հասկանալ Աստծո կողմից իրեն տրվող
հանձնարարության կարևորությունը: Կարող եք ընդգծել ձեր գտած
բառերը: Հիսուսը՛«Ջոշուա կամ Ջեշուա բառի Հունարեն օրինակն է,
«Աստված օգնություն է» կամ ՛ «փրկիչ» (Աստվածաշնչի Բառարան,
՛«Հիսուս»):

Նշեք, որ «Բարձրյալի Որդի» տիտղոսը (Ղուկաս1.32-ում) վերաբերում է
այն վարդապետությանը, որ Հիսուս Քրիստոսը Հայր Աստծո Որդին է:

Կարդացեք Ղուկաս 1.34 -ը, փնտրելով Մարիամի հարցը: Նրա
պատասխանը «ես այր չգիտեմ» նշանակում է, որ նա կույս էր:

Կարդացեք Ղուկասի 1.35-37-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է
հրեշտակը պատասխանում Մարիամի հարցին։

Մենք չգիտենք սուրբ գրություններում գրվածից դուրս, թե ինչպես էր
Հիսուս Քրիստոսով հղիանալու հրաշքը տեղի ունեցել. մեզ պարզապես
ասել են, որ դա հրաշքով էր տեղի ունեցել և ծնված երեխան կլիներ
Աստծո Որդին:

Կենտրոնացեք Ղուկաս1.37-ում այն ճշմարտության վրա, որ ասաց
հրեշտակը և որն օգնում է բացատրել այս հրաշքը: Կարող եք ձեր սուրբ
գրություններում նշել սա:

Խորհեք որոշ իրավիճակների մասին, երբ դժվար կլիներ, նույնիսկ
անհնարին, հնազանդվել որոշակի պատվիրանների: Նշեք երեք կամ չորս
օրինակներ նախատեսված տեղում. ____________________

2. Խորհեք այս ճշմարտության մասին «Որովհետև Աստուծոյ
առաջին ոչ մի բան անկարելի չէ»: Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին. Դուք ինչ եք կարծում, Մարիամը կամ Եղիսաբեթը ի՞նչ
կասեին մեզ քաջալերելու նպատակով, եթե մենք զգայինք, որ այն, ինչ
Տերը խնդրել է մեզ անել` դժվար է, կամ անհնարին: Ապա գրեք ձեր
փորձից, թե ինչն է ամրացրել ձեր հավատը առ այն, որ Աստծո առաջ ոչ
մի բան անկարելի չէ:

Կարդացեք Ղուկաս 1.38-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Մարիամը պատասխանեց հրեշտակին։

Ի՞նչ վկայություն եք տեսնում այս հատվածում, որ Մարիամը հավատաց
հրեշտակի խոսքերին:
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Խորհեք, թե ինչպես է Մարիամի կողմից հրեշտակի խոսքերն ընդունելը
տարբերվում տաճարում Զաքարիայի հրեշտակին տրված
պատասխանից: Խորհեք, թե դուք ինչպես կարող եք հետևել Մարիամի և
Եղիսաբեթի օրինակին, հավատալով, որ ձեր անձնական կյանքում
ցանկացած բան, որ Տերը ձեզ կխնդրի անել, անհնարին չի լինի Նրա
օգնությամբ:

Ղուկաս 1.39–56
Մարիամն այցելում է Եղիսաբեթին, և նրանք վկայում են Փրկիչի մասին:
Եղիսաբեթը և Մարիամը կարևոր
դերեր կատարեցին, որն օգնեց
փոխել աշխարհը: Ընթերցեք
Ղուկաս 1.41-45 ը` փնտրելով, թե
ինչ վկայեց Եղիսաբեթը, երբ նա
«Սուրբ Հոգիով լցուեցաւ»
(Ղուկաս1.41)

Եղիսաբեթը ի՞նչ հասկացավ
Մարիամի վերաբերյալ, երբ Սուրբ
Հոգուց վկայություն ստացավ:

Կարդացեք Ղուկաս 1.46-49-ը,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Մարիամը գովաբանում Տիրոջը։

Ուշադրություն դարձրեք, որ 49-րդ հատվածում Մարիամն ասաց, որ Տերը
«մեծամեծ բաներ արավ» իր համար։ Վերընթերցեք Ղուկասի 1.34, 38,
45-46-ը` փնտրելով, թե ինչ արեց Մարիամը, որ թույլ տվեց Տիրոջը անել
«մեծամեծ բաներ» իր համար:

Ինչպես Զաքարիան, Եղիսաբեթը, և Մարիամը իրենց ուրույն դերն ունեին
կատարելու աստվածային ծրագրում, մենք նույնպես կարևոր դերեր
ունենք ծրագրված Տիրոջ կողմից: Այս ամենից մենք սովորում ենք, որ եթե
հավատարմորեն աշխատենք իրականացնել այն դերերը, որ Տերը
պատրաստել է մեզ համար, Նա կարող է մեծ բաներ անել մեր կյանքում:

3. Խորհեք այն դերի մասին, որ Տերը կամենում է, որ դուք
իրագործեք Իր ծրագրում, և պատասխանեք հետևյալ

հարցերին ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.
Ի՞նչ կարող է կատարվել ձեր կյանքում, եթե դուք պատասխանեք
Տիրոջը, ինչպես Մարիամը պատասխանեց:

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնը վկայում է օրհնությունների մասին, որոնք
ուղղորդում են մեր կյանքը առ Աստված և հավատարմորեն ջանք
գործադրելու մասին` Նրա կամքին հետևելու նպատակով: Տղամարդիկ և
կանայք, ովքեր իրենց կյանքը ուղղել են դեպի Աստված, կպարզեն, որ Նա
կարող է իրենց կյանքը դարձնել ավելի լավը, քան իրենք կարող են»: Նա
կխորացնի նրանց հաջողությունները, կընդլայնի նրանց տեսողությունը,

կարագացնի նրանց մտքերը, կուժեղացնի նրանց մկանները, կբարձրացնի նրանց
ոգիները, կբազմապատկի նրանց օրհնությունները, կմեծացնի նրանց
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հնարավորությունները, կհանգստացնի նրանց հոգիները, կավելացնի ընկերներին և
խաղաղությամբ կլցնի նրանց: Յուրաքանչյուր ոք, ով կանցկացնի իր կյանքը Աստծուն
ծառայելով, կգտնի հավերժական կյանք» (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,”Ensign,
դեկտ.1988,4):

Ղուկաս 1.57-80
Ծնվել է Հովհաննես Մկրտիչը

Ղուկաս 1.57-80-ը բացատրում է, որ Եղիսաբեթի ծննդաբերությունից
հետո Զաքարիան գրավոր հաստատեց, որ երեխան պետք է անվանվի
Հովհաննես: Հովհաննես անունը նշանակում է «Եհովան բարեգութ է»: Այդ
պահին նա հանկարծ ի վիճակի եղավ կրկին խոսել և մարգարեացավ
Հիսուս Քրիստոսի և Հովհաննեսի առաքելությունների մասին: Եթե մենք
հավատարմորեն իրականացնենք մեր աստվածատուր դերերը, ինչպես
Զաքարիան, Եղիսաբեթը, և Մարիամն արեցին, Տերը մեզ համար և մեր
միջոցով նույնպես կանի մեծ բաներ : Խորհեք, թե ինչպես կարող եք
իրագործել ձեր սեփական դերերը Տիրոջ ծրագրում:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 1-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 9. ՕՐ 3

Ղուկաս 2
Նախաբան
Հովսեփն ու Մարիամը ճամփորդեցին Բեթլեհեմ, և Հիսուսը այնտեղ
ծնվեց: Հովիվները հնազանդվեցին հրեշտակի ցուցումին` գտնել նորածին
Հիսուսին և հայտնեցին ուրիշներին Հիսուսի ծննդյան մասին: Սիմեոնը
օրհնեց Հիսուսին տաճարում, և Աննան կիսվեց իր վկայությամբ, որ
Քավիչ էր ծնվել: Հիսուսը զարգանում էր «իմաստութիւնով և հասակով, և
շնորհքով` Աստուծոյ և մարդկանց մոտ» (Ղուկաս 2.52):

Ղուկաս 2.1-20
Հիսուսը ծնվում է Բեթլեհեմում
Որքանով եք վստահ Փրկիչի
ծնունդին վերաբերյող
իրադարձությունների մասին ձեր
գիտելիքի վրա: Ստուգեք ձեր
գիտելիքները` ինքնուրույն
լրացնելով հետևյալ հարցերի
պատասխանները: Լրացրեք
հետևյալ թեստային հարցաշարը`
նշելով յուրաքանչյուր
նախադասությունը որպես Ճ (Ճիշտ)
կամ Ս (Սխալ):

____ 1. Մարիամը և Հովսեփը
գնացին Բեթլեհեմ, որ
հարկ վճարեն:

____ 2. Մարիամը և Հովսեփը
անցան 27 մղոն (44 կիլոմետր)`
Նազարեթից Բեթլեհեմ:

____ 3. Մանուկ Հիսուսին
դրեցին մսուրի մեջ, քանի որ իջևանատանը նրանց համար տեղ
չգտնվեց:

____ 4. Հովիվները հետևեցին աստղերին, որ հասնեն մսուրին, որտեղ
Հիսուսը պառկած էր:

____ 5. Մարիամից և Հովսեփից բացի, գրի առնված առաջին մարդիկ,
որ տեսել են Հիսուսին, եղել են հովիվները:

____ 6. Հրեշտակը պատվիրեց հովիվներին, որ ոչ-ոքի չպատմեն, թե
ինչ էին տեսել:

Ուսումնասիրեք Մարկոս 2.1-5-ը և փնտրեք այս հարցերի
պատասխանները, որպեսզի համոզվեք, թե արդյոք ճիշտ եք
պատասխանել:
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Կարդացեք Ղուկաս 2.1-5 ը և փնտրեք, թե ինչու Մարիամը և Հովսեփը
գնացին Բեթլեհեմ:

Նշեք, որ Ղուկաս 2.1, ծանոթագրությունը բ պարզաբանում է, որ կայսրը
ցանկացավ մարդահամար անցկացնել: Սա տեղի էր ունենում հարկման
նպատակներով:

Անդրադարձեք Աստվածաշնչյան քարտեզներին, հ.11 «Սուրբ երկիրը Նոր
Կտակարանի ժամանակներում», որը գտնվում է Աստվածաշնչի
հավելվածում: Քարտեզի վրա գտեք Նազարեթ և Բեթլեհեմ քաղաքները:

Նկատեք, որ «Բեթլեհեմը մոտավորապես 85-90 մղոն (137-145 կիլոմետր)
Նազարեթից հարավ [է]` ոտքով քայլելու առնվազն չորսից հինգ օր, թերևս
Մարիամի դեպքում ավելի երկար» (Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ
[Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014],143):

Ձեր կարծիքով ամենահամապատասխան պայմանները աշխարհի
Արարիչի և Փրկիչի ծնունդի համար երբ կլինեին: Կարդացեք Ղուկաս
2.6-7-ը, ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի ծննդյան
հանգամանքների վրա:

Կարդացեք Ղուկասի 2.8-14-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
հայտարարվեց Հիսուսի ծնունդը։

Նկատեք, որ Ղուկասի 2.10-ը
նկարագրում է զգացմունքները, որ
մենք կարող ենք ունենալ Փրկիչի
ծնվելու առիթով: Գրեք հետևյալ
ճշմարտությունները ձեր սուրբ
գրություններում։ Քանի որ Փրկիչը
եկել էր աշխարհ, մենք կարող ենք
մեծ ուրախություն ապրել։

Երբ շարունակում եք
ուսումնասիրել Ղուկասի 2-ը,
փնտրեք օրինակներ, թե ինչպիսի
ուրախություն բերեց ուրիշներին
Փրկիչի ծննդյան լուրը:

Կարդացեք Ղուկասի 2.15 -20-ը`
նշելով այն բառերն ու
արտահայտությունները որոնք
ցույց են տալիս, թե ինչպես
հովիվները պատասխանեցին
հրեշտակների ցուցումներին։

Ուշադրություն դարձրեք, որ հովիվներն անմիջապես պատասխանեցին
հրեշտակների ուղերձին: Ինչի՞ վերաբերյալ հովիվները վկայություն
ստացան ի պատասխան այս ուղերձի:

Վերանայեք Ղուկասի 2.17--20-ը` փնտրելով թե ինչ արեցին հովիվներն
այն բանից հետո, երբ ստացան Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց
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վկայությունը:: Ինչու՞ եք կարծում, որ հովիվները կիսվեցին մյուսների
հետ իրենց զգացածով և իրենց լսածով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Հիմնվելով այս հատվածներում կարդացածի վրա, լրացրեք
հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ստանանք Հիսուս Քրիստոսի մասին
մեր վկայությունը, կկամենանք ____________________.

b. Խորհեք այն իրավիճակի մասին, երբ դուք ցանկություն եք ունեցել
կիսվել Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետարանի վկայությամբ
ուրիշների հետ: Գրեք, թե ինչու եք ունեցել այդ ցանկությունը:

Ղուկաս 2.21–39
Սիմեոնը և Աննան հայտարարում են, որ Հիսուսը պետք է լինի
աշխարհի Փրկիչը:
Ղուկաս 2.21-24-ում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսի ծնունդից ութ օր անց
Մարիամը և Հովսեփը Նրան տաճար տարան, ինչպես որ Եհովայի
օրենքում է գրված (տես Ելից 13.2): Երկու անձինք, ովքեր տաճարում էին
այդ օրը, ընդունեցին մանուկ Հիսուսին որպես Մեսիա:

Ընթերցեք Սեմեոնի խոսքերը Ղուկասի 2.25-32 ում: (Նշեք, որ հետևյալ
արտահայտությունը «սպասում էր Իսրայելի մխիթարությանը» Ղուկասի
2.25-ում նշանակում է Մեսիայի գալուստին սպասել): Այնուհետև
կարդացեք Աննայի խոսքերը Ղուկասի 2.36-38 ում: Երկուսի խոսքերում էլ
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես Փրկիչի ծնունդի իմացությունը
ուրախություն բերեց այս անձանց:

Սիմեոնը և Աննան այնուհետև ինչպե՞ս վկայեցին Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Մենք ընթերցում ենք Ղուկասի 2.34 -35 ում,, որ Սեմեոնը նաև օրհնեց
Մարիամին և Հովսեփին։ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում
է Սեմեոնի մարգարեությունը Մարիամի վերաբերյալ: «Այո, նրա և քո
վիրավոր հոգու միջով մի երկար սուր կանցնի, որպեսզի բազում սրտերի
խորհուրդներ հայտնի դառնան» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Ղուկաս 2.35):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
բացատրեք, թե ինչու Փրկիչի ծնունդի մասին լուրը ձեզ

ուրախություն բերեց: Քննարկեք այս վկայությունը ընտանեկան
երեկոյի ժամանակ կամ կիսվեք դրանով ձեր ընկերոջ հետ։

Համաձայն Ղուկաս 2.39-ի, ներկայացնելով Հիսուսին տաճարում,
Մարիամը և Հովսեփը Հիսուսի հետ վերադարձան իրենց տուն` Նազարեթ:
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Ղուկաս 2.40-52
Երիտասարդ Հիսուսը զարգանում է «իմաստութիւնով և հասակով, և
շնորհքով`Աստուծոյ և մարդկանց մոտ»:
Գրեք մի բանի մասին, որ
կցանկանայիք ձեր մեջ
կատարելագործել.
____________________

Ինչպե՞ս կարող է գիտելիքը, թե
ինչպիսին էր Հիսուսը ձեր
տարիքում, օգնել ձեզ դառնալ այն
անձնավորությունը, որ
կկամենայիք լինել:

Սուրբ գրությունները
պարունակում են միայն մի քանի
մանրամասներ Հիսուսի
երիտասարդ տարիների մասին,
բայց այդ մանրամասները կարող
են լինել մեծ օրհնություն և
ուղեցույց մեզ համար, եթե մենք
կամենում ենք կատարելագործվել
: Կարդացեք Ղուկասի 2.40- ը`
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է Ղուկասը նկարագրել
Հիսուսի կյանքի վաղ տարիները:
Նշեք, որ զորանում էր նշանակում է
մեծանում էր կամ զարգանում:

Այնուհետև կարդացեք Ղուկասի
2.41-49-ը ` փնտրելով, թե ինչ արեց
Հիսուսը, երբ Նա 12 տարեկան էր:

Ինչու՞ էր Հիսուսը հետ ընկել և
մնացել տաճարում: (Ընթերցեք Ղուկասի 2.46, ծանոթագրություն գ ,
ուշադրություն դարձնելով` ինչպես է Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
պարզաբանում, թե ինչ էր Հիսուսը անում տաճարում:)

Եթե հասանելի է, կարող եք
դիտել տեսանյութը

«Երիտասարդ Հիսուսն
ուսուցանում է տաճարում» (2.30)
Հիսուս Քրիստոսի Աստվածաշնչյան
Տեսագրություններից, հասանելի
LDS.org կայքում, փնտրելով այն
իրադարձության նկարագիրը, թե
ինչ պատահեց, երբ Մարիամը և
Հովսեփը Հիսուսին գտան
տաճարում: Եթե
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տեսանյութըհասանելի չէ, ընթերցեք Ղուկաս 2.48-50-ը` փնտրելով, թե ինչ
ասաց Հիսուսը Մարիամին և Հովսեփին, երբ նրանք գտան Նրան:

Ի՞նչ է այս դեպքը բացահայտում Հիսուսի մասին` որպես երիտասարդ
մարդու Նրա աստվածային ծագման գիտելիքի վերաբերյալ:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հետևյալն է բացահայտել Հիսուս Քրիստոսի
վերաբերյալ` որպես պատանու: «Դեռևս երեխա հասակում Նա ուներ
Հրեաների թագավորությունը կառավարելու անհրաժեշտ խելամտություն և
կարող էր կշռադատել իրավագիտության և աստվածաբանության
ամենաիմաստուն ու խելացի դոկտորների հետ, և դարձնել նրանց
տեսությունները և փորձառությունը անմտություն` համեմատած

իմաստության հետ, որ ուներ, բայց Նա միայն երեխա էր և չուներ նույնիսկ իրեն
պաշտպանելու ֆիզիկական ուժ ու ենթակա էր ցրտի, քաղցի և մահվան» (Եկեղեցու
Պատմություն, 6.608):

Կարդացեք Ղուկաս 2.51-52- ը, փնտրելով այն ուղիները, որոնցով Հիսուսը
զարգանում էր (տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս
3.24-26 [Աստվածաշնչյան հավելվածում]):

Ղուկաս 2.52-ը ուսուցանում է մեզ, որ Հիսուսը «զարգանում էր
իմաստութիւնով»: Այդ հատվածում մենք նաև սովորում ենք երեք ուրիշ
ճանապարհներ, որոնցով Նա աճում էր: Աճել «հասակով» նշանակում է
ֆիզիկական աճ ունենալ: «Աստուծոյ մոտ» արտահայտությունը
վերաբերում է հոգևոր բարեկեցությանը, և «մարդկանց… հավանությանը»
արտահայտությունը վերաբերում է հասարակական
հարաբերություններին: Հետևաբար հենվելով այս հատվածի մեր
ուսումնասիրության վրա, մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը.
Մենք կարող ենք հետևել Հիսուսի օրինակին` ձեռք բերելով
իմաստություն և աճելով ֆիզիկապես, հոգևոր և հասարակական
առումներով :

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար զարգանալ յուրաքանչյուր այս չորս
ոլորտներում:

• Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել, երբ փորձել եք հետևել Հիսուսի օրինակին,
ով զարգացրել է Իրեն այս ոլորտներում:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը: Այնուհետև յուրաքանչյուր դասի

տակ գրեք մեկ նպատակ ձեր անձնական զարգացման համար և
ծրագիր, թե ինչպես դուք կգործեք այդ նպատակի իրագործման
համար հաջորդ շաբաթների ընթացքում:
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Ես կարող եմ հետևել Հիսուսի օրինակին աճելով …

Կարգը. Բանականությամբ Ֆիզիկապես Հոգեպես Սոցիալապես

Իմ նպատակը
և ծրագիրը
նպատակս

լրացնելու

համար.

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 2-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

«Ճիշտ-սխալ» հանձնարարության պատասխանները. 1. Ճիշտ է, 2: Սխալ է,
3: Ճիշտ է, 4: Սխալ է, 5: Ճիշտ է, 6: Սխալ է:
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ՄԱՍ 9. ՕՐ 4

Ղուկաս 3-4
Նախաբան
Հովհաննես Մկրտիչը ապաշխարություն էր քարոզում և վկայում Մեսիայի
գալուստը: Հիսուս Քրիստոսը մկրտվեց Հովհաննեսի կողմից և
այնուհետև 40 օր ծոմ պահեց անապատում: Գալիլեա գնալուց հետո
Հիսուսը Նազարեթի մարդկանց հայտարարեց, որ Ինքն էր Մեսիան:
Նազարեթի մարդիկ չընդունեցին Նրան, և Նա գնաց Կափառնա, որտեզ
բուժեց հիվանդներին և դուրս հանեց դևերին:

Ղուկաս 3.1-22
Հովհաննես Մկրտիչը քարոզում է Հիսուս Քրիստոսի մասին

Մի քանի րոպե խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Երբևէ պատահե՞լ է, որ ինչ-որ մեկը զայրացնի ձեզ կամ ծաղրի, քանի
որ դուք Եկեղեցու անդամ եք:

• Որևէ մեկը երբևէ ձեզ ծաղրե՞լ է կամ կասկածի ենթարկե՞լ է ձեր
կյանքի չափանիշը, որով դուք ապրում եք կամ մի բան, որին դուք
հավատում եք:

• Կա՞ն այնպիսի հավաքույթներ կամ երեկույթներ, որոնց դուք չեք
հրավիրվել, կամ որտեղ դուք վատ եք զգացել ձեր կրոնի պատճառով:

Ուսումնասիրեք Ղուկասի 3.1 -22-ը և փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կբացատրեն, թե ինչու այն մարդիկ, ովքեր ապրում են ավետարանի
պահանջներին համապատասխան, հնարավոր է, ժամանակ առ
ժամանակ իրենց մեկուսացած զգան:

Մովսեսի օրենքի համաձայն, Ահարոնյան քահանայության նախագահողը
կոչվում էր ավագ քահանա: Սակայն մինչև Փրկիչի ծառայությունը, ավագ
քահանայի պաշտոնը դարձել էր կաշառքով: Ավագ քահանան նաև ազգի
քաղաքական ղեկավարն էր, բայց այդ պաշտոն կրողները այս դեպքում
Աստծո կողմից չէին ընտրվում: Նրանք ընտրվում էին մարդկանց կողմից,
ինչպես օրինակ Հերովդեսը և մյուս Հռոմեական պաշտոնյաները (տես
Աստվածաշնչի Բառարան, «Քահանայապետ»):

Կարդացեք Ղուկասի 3.2-6-ը` կենտրոնանալով հատված 2-ի վրա, ում
մասին Աստված խոսում էր` որպես ավագ քահանաների:

Համառոտագրեք, թե ինչ էր Հովհաննես Մկրտիչն ուսուցանում մարդկանց
Ղուկաս 3.3-6 ում: (Հովհաննեսի ուսուցանածի մասին հավելյալ ընթերցեք
Ջոզեֆ Սմիթ. Թարգմանություն,Ղուկաս 3.4-11 ում [Աստվածաշնչի
հավելվածում]։) ____________________

Հովհաննեսի ժամանակ որոշ մարդիկ հավատում էին, որ քանի որ իրենք
Աբրահամի հետնորդներն էին, ավելի լավն էին, քան մյուսները, կամ որ
Աստված իրենց ավելի շատ էր սիրում, քան ոչ Իսրայելացիներին (տես
Ղուկաս 3.8, ծանոթագրություն դ): Այս իրավիճակը այսօր կարելի է
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Արաբ ագարակատերերը առանձնացնում

են ցորենը կալից

նմանեցնել այն մարդկանց հետ, ովքեր մտածում են, որ կհամբարձվեն
երկինք պարզապես նրա համար, որ իրենք Եկեղեցու անդամ են:

Ընթերցեք Ղուկասի 3.7-9-ը, փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Հովհաննեսը
հրեաներին, որի կարիք նրանք ունեին, որպեսզի փրկություն ստանան:
(Հատված 9-ում, պտուղը մեր կատարած ընտրությունների արդյունքների
խորհրդանիշն է:)

Կենտրոնացեք հատված 9-ում այն բանի վրա, թե ինչ տեղի կունենա
մարդկանց հետ, ովքեր «բարի պտուղ» չեն տալիս կամ առաքինի
կյանքով չեն ապրում:

Ղուկասի 3.10-15-ում մենք ընթերցում ենք, որ Հովհաննեսը ուսուցանում
էր հրեական հասարակության հատուկ խմբերի, թե նրանք ինչպես կարող
են բարի պտուղներ տալ` ապրելով առաքինի : Հովհաննեսի
ծառայությունը ազդեցիկ էր, և ոմանք կարծում էին, որ, հավանաբար, նա
էր Մեսիան:

Կարդացեք Ղուկաս 3.16-17-ը` փնտրելով թե ինչ ասաց Հովհաննեսը, որ
Մեսիան կաներ, երբ գար:

Արտահայտությունը «կմկրտէ ձեզ Սուրբ Հոգով և կրակով» (Ղուկաս
3.16-ում) վկայակոչում է Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալու, մաքրվելու և
սրբանալու ազդեցությունը: Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Եթե
մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո արքայությունը
մտնել»(Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 90):

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք Ղուկասի 3.17-ը, օգտակար կլինի
իմանալ, թե ինչպես են առանձնացնում ցորենը կալից:

Երբ ցորենի բերքը հավաքում և
կալսում են (երբ հատիկը
առանձնացվում է բույսի մյուս
մասերից), ագարակատերը
այնուհետև քամհարում է (քամուն
տալով մաքրում է ) հատիկը:
Քամհարումը հին մեթոդ էր, որը
օգտագործվում էր ցորենի հատիկը
կալից (պատյանից) և կեղևից
առանձնացնելու համար :
Քամհարողը օգտագործում էր մի
մեծ թիակ կամ փայտե
պատառաքաղ, որը կոչվում էր
հովհար, որպեսզի կալսած ցորենը
նետի օդի մեջ: Զեփյուռը կտաներ
ավելի թեթև, պահանջարկ
չունեցող թեփը, և ավելի ծանր
ցորենի հատիկները կընկնեն
կալսած գետնին:
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Ըստ Հովհաննեսի համանմանության, ի՞նչ կարող է ցորենը ներկայացնել։
____________________

Ի՞նչ կարող է ներկայացնել թեփը։ ____________________

Կարևոր մի սկզբունք, որ սովորում ենք Ղուկասի 3.16-17-ից, այն է, որ
Հիսուս Քրիստոսը առանձնացնում է առաքինին չարից:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Չնայած առաքինիի և չարի վերջնական բաժանումը տեղի կունենա
Դատաստանի Օրը, ի՞նչ ուղիներով կարող է Հիսուս Քրիստոսին և
Նրա ավետարանին հետևելը օգնել Նրա աշակերտներին հեռու
մնալ ոչ առաքինիից հենց այժմ:

b. Ինչո՞ւ մենք պիտի հասկանանք, որ քանի որ ցանկանում ենք
հետևել Հիսուս Քրիստոսին` ապրելով Նրա ավետարանով,
հնարավոր է ուրիշներից առանձնանանք կամ զգանք առանձնացած:

Ղուկաս 3.18-22-ում գրված է, որ Հիսուսը եկավ, որ մկրտվի Հովհաննես
Մկրտիչի կողմից (տես նաև Մատթեոս 3.13-17): Ավելի ուշ Հովհաննես
Մկրտիչը ձերբակալվեց Հերովդեսի կողմից:

Ղուկաս 3.23-38
Ներկայացվում է Հիսուսի տոհմածառը

Ղուկաս 3.23-38-ում Ղուկասը ներառում է Հիսուսի տոհմը, որը
ուղղակիորեն ցույց է տալիս Հիսուսի ծագումը: Նա նաև վկայում է, որ
Հովսեփը Հիսուսի «ենթադրյալ» (ոչ փաստացի) հայրն էր (Ղուկաս 3.23-ում
):

Ղուկաս 4.1-13
Հիսուսը գայթակղության է ենթարկվում սատանայի կողմից անապատում

Ղուկաս 4.1-13 ում ներկայացվում է, որ Հիսուսը 40 օր ծոմ պահեց
անապատում և մերժեց սատանայի գայթակղությունները (տես նաև
Մատթեոս 4.1-11):

Ղուկաս 4.14-30
Հիսուսը հայտարարում է, որ Ինքը Մեսիան է

Խորհեք հետևյալ բառերի մասին. կոտրված սրտով, կապտած, գերի, աղքատ,
և կույր: Դուք երբևէ զգացե՞լ եք, որ այս բառերից մեկը կամ ավելին կարող
են նկարագրել ձեր զգացմունքները: Ուսումնասիրեք Ղուկաս 4.14-30-ը և
փնտրեք այն բառերը, որոնք ուսուցանում են, թե ինչպես Հիսուս
Քրիստոսը ուղարկվեց բուժելու կոտրված սրտերին և ազատելու
գերիներին:

Ղուկասի 4.14-17 ում մենք ընթերցում ենք, որ երբ Հիսուսը վերադարձավ
ծոմապահությունից և անապատում գայթակղվելուց, Նա սկսեց քարոզել
Գալիլեայի ժողովարանում: Շուտով Նա վերադարձավ Նազարեթ, որտեղ
մեծացել էր: Այնտեղ Նա կանգնեց ժողովարանում, որ կարդա Եսայիայի
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գրքից, ով մարգարեացավ Մեսիայի աստվածային առաքելության
վերաբերյալ:

Կարդացեք Ղուկաս 4.18-20-ը` փնտրելով թե Եսայիան ինչ
մարգարեացավ, որ Մեսիան կանի մարդկանց համար: Դուք կարող եք
նշել այն, ինչ կգտնեք:

Կարդացեք Ղուկաս 4.21-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ի՞նչ ասաց
Հիսուսը սուրբ գրության այն հատվածի վերաբերյալ, որը Նա ընթերցել էր:

Ասելով, որ Եսայիայի մարգարեությունը կատարվեց, Հիսուսը
հայտարարում էր, որ Ինքն էր մարգարեության մեջ հիշատակված
Մեսիան: Վերոհիշյալ վարդապետությունը գրեք ձեր սուրբ
գրություններում։ Հիսուս Քրիստոսը ուղարկված էր բուժելու կոտրված
սրտերին և ազատություն տալու հոգևոր գերիներին:

Ելնելով Փրկչի ծառայության վերաբերյալ ձեր գիտելիքից, որո՞նք են այն
մի քանի գործողությունները, որ Նա կատարեց, որոնք իրականացրին
այս մարգարեությունը: ____________________

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ի՞նչ

իրադարձություններ եք դուք տեսել, որ ցույց են տալիս, թե ինչպես է
Հիսուս Քրիստոսը շարունակում բուժել և ազատել մեզ այսօր:

Կարդացեք Ղուկաս 4.22-ը` փնտրելով, թե ինչպես Նազարեթի
բնակիչները արձագանքեցին Հիսուսի հայտարարությանը, որ Նա էր
երկար սպասված Մեսիան:

Ղուկասի 4.23-ում մենք ընթերցում ենք, որ Հիսուսը գիտեր, որ Նազարեթի
բնակիչները Նրանից կպահանջեին ապացուցել, որ Ինքն էր Մեսիան,
կրկնելով հրաշքները, որոնք Նա գործել էր Կափառնայում: Հիսուսը
պատասխանեց, մեջբերելով սուրբ գրություններից երկու օրինակ, որ
ուսուցաներ հավատքի վերաբերյալ մի սկզբունք:
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Եղիան, Սարեփաթ այրին և նրա որդին

Կարդացեք Ղուկաս 4.24-27-ը`
ուշադրություն դարձնելով, երկու
օրինակներին, որ Հիսուսը
վկայակոչեց։ Համառոտ ընթերցեք
Եղիայի և այրի Սարեփաթի մասին
1 Թագավորաց 17.1-16-ում նաև
պատմությունը` Նեեմանի և
Եղիսեի 2 Թագավորաց 5.1-14-ում:
Հատուկ ուշադրություն դարձրեք,
թե ինչ արեցին այրին և Նեեմանը
իրենց հավատը ցուցադրելու
նպատակով:

Ինչպե՞ս այրի Սարեփաթը և
Նեեմանը հավատք ցուցադրեցին:
____________________

Կարևոր է իմանալ, որ Հին
Կտակարանի երկու
մարգարեները` Եղիան և Եղիսեն,
հրաշքներ են գործել մարդկանց
համար, ովքեր Իսրայելացիներ չէին (հեթանոսներ էին) : Հիսուսը
Նազարեթում Իսրայելացիների մեջ ուսուցանում էր այրիներին և
բորոտներին, ինչպես նաև երկու հեթանոսների, որոնց հետ հրաշքներ
կատարվեցին, քանի որ նրանք հավատք ունեին և ընդունել էին Աստծո
մարգարեներին:

Քանի որ Նազարեթի բնակիչները հավատք չունեին Նրա նկատմամբ,
Հիսուսը շատ քիչ հրաշքներ գործեց այնտեղ (տես Մատթեոս 13.54-58-ում,
Մարկոս 6.1-6-ում): Մենք կարևոր ակզբունք կարող ենք սովորել
հավատքի մասին, երբ հակադրում ենք Նազարեթի մարդկանց այրի
Սարեփաթի և Նեեմանի հետ. Երբ մենք ցույց ենք տալիս մեր հավատը
առ Քրիստոս, կարող ենք տեսնել, որ հրաշքներ են տեղի ունենում:

Համեմատեք և հակադրեք

Սուրբ գրության մի հատված հաճախ պարզաբանվում է, երբ այն համեմատվում կամ
հակադրվում է մեկ այլ հատվածի հետ: Նշելով նմանությունները և տարբերությունները
ուսմունքների միջև, մարդիկ կամ իրադարձությունները կարող են ավետարանի
ճշմարտությունները ավելի տեսանելի դարձնել:
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Նեեմանը և Եղիայի աղախինը

3. Ձեր սուրբ
գրությունների

ուսումնասիրության օրագրում
եղանակների մի ցուցակ
կազմեք, որոնց շնորհիվ մենք
կարող ենք ցուցադրել մեր
հավատը առ Հիսուս Քրիստոս`
որպես մեր Փրկիչի:
Վերանայեք Ղուկաս 4.18-ը և
ցույց տվեք ուղիները, որոնցով
դուք կարիք ունեք ցուցադրել
ձեր հավատը առ Հիսուս
Քրիստոս, որ կարողանաք
ստանալ ցուցակում գրի
առնված օրհնությունները:

Կարդացեք Ղուկաս 4.28 -30-ը`
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես նրանք, ովքեր
ժողովարանում էին
արձագանքեցին Հիսուսի
ասածներին։

Խորհեք, ինչպես է այս հատվածում
լուսաբանվում, թե Հիսուն
Քրիստոսը ինչպես է
առանձնացնելու արդարներին
ամբարիշտներից ( տես Ղուկաս
3.17):

Ղուկաս 4.31-44
Հիսուսը դևեր է հանում և բուժում հիվանդներին

Ընթերցեք Ղուկաս 4.31-44-ը` փնտրելով, թե ինչով է տարբերվում
Կափառնայում մարդկանց արձագանքը Նազարեթի բնակիչների
արձագանքից:

Ինչպե՞ս են այս հատվածները լուսաբանում սկզբունքը, որ երբ մենք
ցուցադրում ենք մեր հավատը առ Քրիստոս, կարող ենք ստանալ Նրա
օրհնությունները:

4. Ամփոփեք այսօրվա ձեր սովորածը` գրելով սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում ձեր

վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչն է և այն օրհնությունների
մասին, որ դուք ստացել եք, քանի որ հավատ եք դրսևորել առ Նա:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 3-4-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 10. ՕՐ 1

Ղուկաս 5
Նախաբան
Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը ձկնորսներ էին, բայց Փրկիչի
օգնությամբ հրաշքով բազմաքանակ ձկներ որսալուց հետո թողեցին ամեն
ինչ, որ հետևեն Փրկիչին և դարձան մարդկանց որսորդներ: Հիսուսը
բուժեց մի բորոտի և մի անդամալույծ մարդու: Նա Մատթեոսին կանչեց
աշակերտելու և ուսուցանեց, որ Ինքը եկել է մեղավորներին կանչելու
ապաշխարության: Հիսուսը ուսուցանեց նոր գինին հին տիկերի մեջ
լցնելու առակը:

Ղուկաս 5.1–11
Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը կանչվում են Տիրոջ կողմից դառնալու
մարդկանց որսորդներ:
Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ե՞րբ են ձեզ խնդրել ինչ-որ բան անել
առանց դրա բոլոր պատճառներն իմանալու: Ինչո՞ւ է դժվար` հետևել
հրահանգներին առանց հասկանալու պատճառները:

Եկեղեցու առաջնորդների ո՞ր խորհրդին կամ Տիրոջ պատվիրաններին
հնազանդվելը որոշ երիտասարդների համար կարող է դժվար լինել, եթե
նրանք լիովին չեն հասկանում պատճառները: ____________________

Ուսումնասիրեք Ղուկաս 5.1-11-ը և
փնտրեք այն սկզբունքները, որոնք
կարող են օգնել, երբ դուք լիովին
չեք հասկանում, թե ինչու Եկեղեցու
առաջնորդի խորհրդի, կամ Տիրոջ
պատվիրանի կարիքն ունեք:

Կարդացեք Ղուկաս 5.1-5-ը`
փնտրելով, թե ինչ է Փրկիչը խնդրել
Պետրոսին (ով այստեղ կոչվում է
Սիմոն, տես Ղուկաս 5.8) անել Իր
քարոզից հետո: «Գեննեսարեթի
լիճը» (Ղուկասի 5.1-ում) Գալիլեայի Ծովն է, և արտահայտությունը
«ուռկանները գցեցէք որսի» Հատված 4-ում նշանակում է, որ իրենց
ցանցերը պատրաստեն ձուկ բռնելու: Խորհեք ամենակարևոր պահի
մասին 5-րդ հատվածում, թե ինչպես Պետրոսը պատասխանեց Փրկիչի
խնդրանքին։

Պետրոսի սեփական ձկնորսական փորձը նրան ի՞նչ հուշեց մտածել, երբ
Փրկիչը նրան հանձնարարեց կրկին ցանցերը ջուրը գցել:

Կարդացեք Ղուկաս 5.6-9-ը` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ Պետրոսը
կատարեց Տիրոջ ասածը: Խորհեք, նշելով բառերը և
արտահայտությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչու մենք պետք է
անենք այն, ինչ Փրկիչը խնդրում է, նույնիսկ, երբ մենք չենք
հասկանում ինչու:
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Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածից, այն է, որ
եթե մենք անենք, ինչ Փրկիչը խնդրում է մեզանից, նույնիսկ երբ չենք
հասկանում թե ինչու, հնարավոր է, որ Նա տա ավելի մեծ
օրհնություններ, քան մենք կարող ենք ակնկալել: Գրեք այս
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում՝Մարկոս 5. 3-9 ի
կողքին:

Ինչպե՞ս է մեզանից պահանջվում վստահել Հիսուս Քրիստոսին, եթե
ապրենք այս սկզբունքով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթն ասել է.

«Այս կյանքը խորը վստահության մի փորձառություն է` վստահությունը առ
Հիսուս Քրիստոս, Նրա ուսմունքները, մեր ունակությունները` ընդունելու այդ
ուսմունքները Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ, մեր երկրային երջանկության
և նպատակասլաց, ամենաերջանիկ հավերժական գոյության նպատակով:
Վստահել նշանակում է հնազանդվել պատրաստակամորեն` առանց վերջն
իմանալու ի սկզբանե (տես Առակաց. 3.5-7): Արգասաբեր լինելու համար,

ձեր վստահությունը Տիրոջ նկատմամբ պիտի լինի ավելի ուժեղ և հարատև, քան ձեր
համոզվածությունը անձնական զգացմունքների և փորձի վրա:

«Հավատալ, նշանակում է վստահել, որ Տերը գիտե, թե ինչ է անում ձեզ հետ, և որ Նա դա
կարող է իրականացնել ձեր հավերժական բարիքի համար, չնայած դուք չեք կարող
հասկանալ, թե Նա ինչպես դա կարող է անել» (Trust in the Lord, Ensign, Nov.1995,17):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող եք զարգացնել այնպիսի հավատք առ Հիսուս
Քրիստոս, ինչպիսին նկարագրել է Երեց Սքոթը:

b. Ինչպե՞ս է ձեր ընտանիքը կամ դուք ստացել ավելի մեծ
օրհնություններ, քան ակնկալել եք` Տիրոջ ուղիներին հետևելով,
նույնիսկ, երբ դուք լիովին չեք հասկացել պատճառները:

Մի կտոր թղթի վրա գրեք խորհուրդ կամ պատվիրաններ` տրված Տիրոջ
կողմից, որոնց դուք կարող էիք ավելի հավատարմորեն հետևել, նույնիսկ
այն դեպքում, երբ դուք լիովին չէիք հասկանում դրա կատարման
պատճառները: (Եթե ձեզ հասանելի է «Երիտասարդներին զորացնելու
համար» [գրքույկը, 2011], կարող եք թերթել այն գաղափարների համար:)
Դրեք թուղթը մի տեսանելի տեղում, որպեսզի ձեզ հիշեցնի ձեր
նպատակի մասին` անել այն, ինչ Տերն է խնդրում:

Ղուկաս 5.10-11-ումմենք ընթերցում ենք, որ Պետրոսը, Հակոբոսը և
Հովհաննեսը թողեցին իրենց որսորդական նավակները` Հիսուսին
հետևելու նպատակով:
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Ղուկաս 5.12–26
Հիսուսը բուժում է մի բորոտի և մի կաթվածահար մարդու:
Որոնք են այն մի քանի
պարագաները, որոնք կարող են
օգտագործվել` օգնելու կամ
բուժելու որևէ մարդու, ով
հիվանդություն կամ վերք ունի:

Բացի ֆիզիկական
հիվանդությունից կամ
վնասվածքից, մարդը ուրիշ ինչի՞ց
կարիք ունի բուժվելու:
____________________

Ուսումնասիրեք Ղուկաս 5.12-25-ը և փնտրեք այն սկզբունքները, որոնք
ուսուցանում են, թե ինչպես կարող եք օգնել ձեզ և ուրիշներին` ստանալու
անհրաժեշտ բուժումը:

Որոնեք համեմատությունները և հակադրությունները սուրբ
գրություններում

Սուրբ գրությունները հաճախ համեմատում կամ հակադրում են գաղափարները,
իրադարձությունները և մարդկանց: Այս համեմատությունները և հակադրությունները
օգնում են լուսաբանել և շեշտել ավետարանի սկզբունքները: Փնտրեք այդպիսի
հակադրություններ առանձին հատվածներում, գլուխներում, բոլոր գլուխներում ու
գրքերում: Օրինակ, երբ կարդում եք, թե ինչպես Փրկիչը բուժեց երկու մարդու Ղուկաս

5.12-25-ում,նշեք բուժման նմանություններն ու տարբերությունները:

2. Ղուկաս 5.12 -25 ում մենք ընթերցում ենք, որ Փրկիչը բուժում
է երկու մարդու։ Տղամարդկանցից մեկը բորոտ էր, իսկ

մյուսը` անդամալույծ կաթվածահար էր: Ընթերցեք Ղուկաս 5.12--15-ը և
Ղուկաս5.17-25-ը և համեմատեք երկու դեպքերը: Ձեր սուրբ
գրությունների օրագրում գծեք մեկ աղյուսակ, ինչպես ներքևինը և
նշեք, թե այդ երկու բուժումներն ինչով են նման և ինչով` տարբեր:

Նմանությունները Տարբերությունները

Խորհեք դերի մասին, որ հավատքը խաղաց յուրաքանչյուր դեպքում:
Նշեք հետևյալ արտահայտությունը «Նա նորանց հաւատքը տեսնելով»
Ղուկասի 5.20. հատվածում: Փրկիչն ընդունեց նրանց հավատքը, ովքեր
կաթվածահար մարդուն բերեցին Նրա մոտ:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է մեզ ավելի լավ հասկանալ այն
հարցը, որ Հիսուսը տվել է Ղուկասի 5.23 հատվածում: «Մեղքեր ներելը
արդյո՞ք ավելի ուժ է պահանջում, քան հիվանդին ստիպելը վեր կենալ և
քայլել»: (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս 5.23 [Ղուկաս 5.23
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ծանոթագրություն ա]): Այս հարցը տալով, Հիսուս Քրիստոսը սովորեցնում
էր, որ Նա բուժելու զորություն ուներ և ֆիզիկապես, և հոգեպես:

Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն մասին, թե ինչպես
կարող ենք բուժվել և ինչ կարող ենք անել, որ օգնենք ուրիշներին բուժվել:

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել, որ քանզի հավատք ունենք
և գալիս ենք դեպի Փրկիչը, Նա կարող է բուժել մեզ և, որ մենք կարող
ենք օգնել ուրիշներին գալ դեպի Քրիստոսը և բուժվել: Գրեք այս
սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում Ղուկաս 5.12 -25- ի կողքին:

Բուժել ոչ բոլոր դեպքերում նշանակում է, որ Փրկիչը կհեռացնի մեր
թուլությունը մեզանից: Բուժել կարող է նաև նշանակել, որ Նա կտա մեզ
անհրաժեշտ քաջություն, հավատք, մխիթարություն և խաղաղություն`
դիմանալու կամ հաղթահարելու մեր թուլությունները:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․
Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Արդարակեցությունն ու հավատքն, անշուշտ, գործիքներ են սարեր
տեղաշարժելու, եթե սարերի տեղաշարժը իրագործում է Աստծո
նպատակները և համապատասխան է Նրա կամքին: Արդարակեցությունն ու
հավատքն, անշուշտ, գործիքներ են բժշկելու հիվանդներին, խուլերին կամ
կաղերին, եթե այս բուժումն իրագործում է Աստծո նպատակները և
համապատասխան է Նրա կամքին: Այսպիսով, նույնիսկ ամուր հավատքի

դեպքում, սարերից շատերը չեն տեղաշարժվի: Եվ ոչ բոլոր հիվանդներն ու
հաշմանդամները կբժշկվեն: Եթե բոլոր հակադրությունները կրճատվեին, եթե բոլոր
տկարությունները հեռացվեին, ապա Հոր ծրագրի հիմնական նպատակները ձախողված
կլինեին:

Շատ դասեր, որոնք մենք պետք է սովորենք մահկանացու կյանքում, կարող են ստացվել
միայն այն ժամանակ, երբ մենք անցնում ենք ինչ-որ բաների միջով և երբեմն տանջվում: Եվ
Աստված ակնկալում է և վստահում է մեզ դիմակայելու մահկանացու ժամանակավոր
ձախորդություններին Իր օգնությամբ, այդպես մենք կարող ենք սովորել այն, ինչ պետք է
սովորենք և, ի վերջո, դառնանք այն, ինչ պետք է դառնանք հավերժության մեջ» (“That We
Might ‘Not … Shrink’ [D&C 19:18]” [CES devotional for young adults, Mar. 3, 2013], lds.org/
broadcasts):

3. Բացի ֆիզիկական հիվանդությունից ուրիշ էլ ինչի՞ց
բժշկվելու կարիք ունենք այսօր: Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ի՞նչ կարող եք անել` օգնելու մարդկանց գալ Փրկիչի մոտ, որպեսզի
օգտվեն Նրա բուժիչ զորությունից:

b. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը բուժվել` դեպի Փրկիչը ունեցած ձեր
հավատի շնորհիվ։

c. Ե՞րբ եք դուք տեսել մի մարդու , որ մեկ ուրիշին բերի Տիրոջ մոտ
ստանալու Փրկիչի բուժիչ զորությունը:
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Խորհեք, թե ինչ կարող եք անել ավելի մեծ հավատ առ Հիսուս Քրիստոս
ձեռք բերելու համար, որ բուժվեք, ներվեք կամ մխիթարվեք: Մտածեք, թե
ինչպես կարող եք ձեր ընկերոջը կամ ուրիշ մեկին բերել Փրկիչի մոտ:

Ղուկաս 5.27–35
Դպիրները և փարիսեցիները քննադատեցին Հիսուսին մաքսավորների և
մեղավորների հետ ճաշելու համար

Ընթերցեք Ղուկաս 5.27-28-ը` փնտրելով Փրկիչի հրավերը
Մատթեոսին(ով այստեղ կոչվում է Ղևի, տես Մատթեոս 9.9):

Ի՞նչը ձեզ տպավորեց Փրկիչի հրավերին Մատթեոսի տված
պատասխանի մեջ:

Մատթեոսը հարկահավաք էր, որը նշանակում է, որ նա հարկ էր
հավաքում իր ազգակից Հրեաներից Հռոմեական կառավարության
համար: Հրեաներն ընդհանրապես ատում էրն հարկահավաքներին և
նրանց դիտում էին, որպես հասարակությունից մերժվածներ և
մեղավորներ: Ղուկասի 5.29-35- ում ընթերցում ենք, որ մինչ Հիսուսը
ուտում էր Մատթեոսի և այլոց հետ, դպիրները և Փարիսեցիները
մեղադրեցին Նրան, որ ճաշում է մեղավորների հետ: Հիսուսն
ուսուցանեց, որ Նա եկավ մեղավորներին կանչելու, որ ապաշխարեն:

Խորհեք, թե ինչպես այսօր կվերաբերվեր Փրկիչը ձեր այն
դպրոցականներին, ովքեր միայնակ են և իրենց հասարակությունից
մերժված են զգում: Խորհեք, թե ինչպես դուք Քրիստոսի նման
կներառեիք նրանց, ովքեր միայնակ են և իրենց զգում են
հասաարակությունից մերժված կամ ովքեր համարվում են ավելի քիչ
ընդունված` առանց վարկաբեկելու ձեր չափանիշները:

Ղուկաս 5.36–39
Հիսուսը պատմում է նոր գինին հին տիկերի մեջ լցնելու առակը:
Փրկիչը օգտագործում է առակը` ուսուցանելու դպիրներին և
Փարիսեցիներին: Կարդացեք Ղուկաս 5.36-39- ը` ուշադրություն
դարձնելով, թե ուսուցանելու ինչ նպատակներով Փրկիչը օգտագործեց
առակը։ Կարող եք այդ մեկնաբանությունը գրել ձեր սուրբ
գրություններում։

Պատկերացրեք մի անցք կամ կտրվածք հին կտորի վրա, որը
վերանորոգվել է նոր կտորով: Նոր կտորի ոճը հնարավոր է, որ չսազի
հին կտորի հետ, կամ նոր կտորը լվանալուց հետո կարող է մտնել և
անցքը, կամ կտրվածքը կարող է դառնալ ավելի տգեղ, քան նախկինում
էր: Զուգահեռաբար, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ոչ թե հին
հավատքները և սովորությունները կարկատելու, այլ ճշմարտության
ամբողջական վերականգնման համար էր:

Ղուկաս 5.37 ծանոթագրություն ա բացատրում է, որ շշեր բառը այնտեղ
նշանակում է «կաշվե տարաներ կամ տիկեր»: Նոր կաշին փափուկ է և
ճկուն. մինչդեռ հին կաշին կարող է կոշտանալ և դառնալ փխրուն:
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Տիկ

Երբ նոր գինին սկսվում է թթվել,
նրա մեջ գազեր են կուտակվում և
ձգում տիկը: Ձգվելու հետևանքով
հին, փխրուն գինու տիկերը կարող
են պայթել: Առակում նոր գինին
ներկայացնում է Փրկիչի
ուսմունքները և ավետարանը, իսկ
հին գինին` Մովսեսի օրենքին
ենթարկվող Փարիսեցիների
սովորությունները, ավանդույթները
և համոզմունքները:

«Հին տիկերն» ինչպե՞ս կարող էին
ներկայացնել դպիրներին և
Փարիսեցիներին, ում Հիսուսը
ուսուցանում էր:

Խորհեք, թե ինչպես «նոր տիկերը»
կարող էին ներկայացնել այն
մարդկանց, ովքեր հնազանդ էին և
պատրաստակամ` փոխվելու և
ընդունելու Փրկիչին ու նրա ուսմունքները: Մի սկզբունք, որ մենք կարող
ենք սովորել Փրկիչի առակից այն է, որ Փրկիչին և Նրա ավետարանը
ընդունելու համար պետք է լինենք հնազանդ և պատրաստակամ
փոխվելու:

4. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այս սկզբունքը, ամփոփեք
Ղուկաս 5-ը: Փնտրեք այսպիսի մարդկանց օրինակներ և

գրեք` ինչ եք գտել, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում:

a. Անհատներ, ովքեր կարծրացած էին և իրենց վերաբերմունքով
Փրկիչի ու Նրա ուսմունքների նկատմամբ անզիջում:

b. Անհատներ, ովքեր հնազանդ և պատրաստակամ էին փոխվելու ու
աճելու համար, քանի որ հետևել էին Փրկիչին:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 5-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 10. ՕՐ 2

Ղուկաս 6.1-7.18
Նախաբան
Հիսուսը ուսուցանեց ուրիշներին բարություն անելու կարևորության
մասին, ներառյալ Հանգստության օրը: Մի գիշեր աղոթքով անցկացնելուց
հետո, Նա կանչեց Տասներկու Առաքյալներին և ուսուցանեց նրանց ու
բազմաթիվ մարդկանց: Նա նաև բուժեց մի հարյուրապետի ծառայի և
վերակենդանացրեց մի այրի կնոջ որդու:

Ղուկաս 6
Հիսուսը բուժում է շաբաթ օրը, ընտրում Տասներկու Առաքյալներին և
ուսուցանում բազմությանը

Պատկերացրեք, որ կիրակի օրվա ձեր Եկեղեցական ժողովներին
հայտարարություն եք լսում մի ընտանիքին ծառայելու ծրագրի մասին,
որը ապրում է ձեր հարևանությամբ: Հայտարարությունից հետո դուք
ակամայից լսում եք հետևյալ արձագանքները.

• «Այդ ընտանիքը շատ դժվարությունների միջով է անցել վերջերս:
Ուրախ կլինեմ օգնել ինչով կարող եմ»:

• «Դրանից հետո լավ կլինի հյուրասիրություն կազմակերպել, այլապես
ես չեմ գնա»:

• «Իրականում չեմ ցանկանում գնալ, բայց հաջորդ շաբաթ կարող եմ
օգնել մի ծրագրով, որը ես եմ կազմակերպում, ուստի հիմա կօգնեմ»:

• «Եթե ընկերս գնում է, ես կգնամ»:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչ են նախորդող պատասխանները առաջարկում

մարդկանց ծառայելու պատճառների վերաբերյալ:

Մտածեք ծառայելու այն հնարավորությունների մասին, որ դուք ունեցել
եք, և ծառայելիս ինչպես եք ձեզ զգացել ։ Ղուկաս 6- 7-ը ուսումնասիրելիս,
փնտրեք այն սկզբունքները, որոնք կօգնեն ձեզ` ծառայել ավելի կարևոր
եղանակներով:

Իր ծառայության սկզբում Գալիլեայում գտնվելիս, Հիսուսը շաբաթ օրը
բուժեց մի մարդու չորացած ձեռքը (տես Ղուկաս 6.6-10-ը), մի գիշեր
անցկացրեց աղոթելով և կանչեց Տասներկու Առաքյալներին (տես Ղուկաս
6.12-13): Այնուհետև Նա սկսեց ուսուցանել նրանց և «ժողովուրդի մի մեծ
բազմության» (Ղուկաս 6.17), թե ինչպես ստանալ երկնային պարգևներ:
Այս քարոզը Ղուկաս 6-ում հաճախ վերաբերում է Հարթավայրի Քարոզին
և շատ նման է Լեռան Քարոզին Մատթեոս 5-7 ում: «Տարբեր
տեսակետներ կան, թե արդյոք Հարթավայրի Քարոզը` գրի առնված
Ղուկասի կողմից, և Լեռան քարոզը` գրի առնված Մատթեոսի կողմից,
նույնն են, թե տարբեր իրադարձություններ են: Սակայն
ժամանակագրական փորձը և Ղուկասի գրառումների բովանդակությունը
կարծես ցույց են տալիս, որ միևնույն քարոզը գրի է առնվել Ղուկաս 6-ում
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և Մատթեոս 5-7-ում» (Նոր կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ [Եկեղեցական
կրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014], 152-153, տես նաև
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Լեռան Քարոզ»,Harmony of the Gospels): (
Նշում․ Բովանդակության մեծ մասը Ղուկաս 6-ում մեկնաբանվել է, երբ
դուք սովորում էիք Մատթեոս 5-7-ը,10.1-4-ը և Մարկոս 3.1-6-ը):

Կարդացեք Ղուկաս 6.19-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ի՞նչ արեց
Հիսուսը մարդկանց համար, նախքան կսկսեր սովորեցնել նրանց:

Այնուհետև կարդացեք Ղուկաս 6.31-ը` ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի`
Իր աշակերտներին տված խորհրդին։

Հետևյալ խորհուրդի իմացությունը, որ մենք պիտի վերաբերվենք
ուրիշներին այնպես, ինչպես կցանկանայինք, որ նրանք վերաբերվեն մեզ,
ինչպե՞ս կարող է ազդել մարդկանց հետ ձեր ունեցած
վերաբերմունքի վրա:

Կարդացեք Ղուկաս 6.32 -35 ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ուրիշ ինչ
խորհուրդ տվեց Հիսուսը Իր աշակերտներին ուրիշներին սիրելու և
ծառայելու վերաբերյալ: Կարող եք ընդգծել հատված 35-ում, թե ինչ պիտի
ակնկալենք ի պատասխան, երբ ուրիշներին լավություն ենք անում:
Ուշադիր եղեք, թե Տերը ինչ խոստացավ նրանց, ովքեր լավություն են
անում ուրիշներին` առանց պատասխան ակնկալելու:

Մի սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել այս հատվածներից, այն է, որ
եթե լավություն ենք անում ուրիշներին` առանց պատասխան ակնկալելու,
մեր պարգևը մեծ կլինի, և մենք կլինենք Բարձրյալի զավակները:

(հատված 35 ) ուշադրություն դարձրեք «դուք կլինեք Բարձրյալի
զավակները» արտահայտության վրա: Չնայած մենք բոլորս Աստծո
զավակներն ենք, նրանք, ովքեր լավություն են անում ուրիշներին, ինչպես
Քրիստոսը, իրականացնում են իրենց աստվածային ներուժը` նմանվելով
մեր Երկնային Հորը: Մտածեք, թե առանց որևէ ակնկալիքի ուրիշներին
ծառայելն ինչպես կարող է օգնել նրան լինել ավելի Քրիստոսանման:

Կարդացեք Ղուկաս 6.36 -38- ը` ուշադրություն դարձնելով Հիսուսի բերած
այն օրինակների վրա, թե ինչպիսի ճանապարհներով մենք կարող ենք
բարիք գործել ուրիշների համար: Հիշեք, Հիսուսը խոստացավ, որ այն
մարդիկ, ովքեր գթասիրտ են ուրիշների նկատմամբ, ովքեր խուսափում
են ուրիշներին անարդարացիորեն դատելուց, և ովքեր հոժարակամ
ներում են, կստանան Աստծո գթությունը:

Երբևէ փորձե՞լ եք ավելի շատ բան տեղավորել տուփի կամ ճամպրուկի
մեջ, քան կարող է տեղավորվել: Ղուկաս 6.38-ում տրված նկարագիրը, թե
որքան կտրվի ի պատասխան մեր կատարած բարիքի, ներառում է
արտահայտություններ «լաւ չափով` թափ տրուած շարժուած և լիփլիքը»:
Ինչպե՞ս են այս արտահայտությունները արտահայտում, թե ինչ
ճանապարհներով է Երկնային Հայրը պարգևատրում մեզ, երբ մենք
տալիս ենք ուրիշներին:

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել Ղուկաս 6.38-ից այն է, որ
որքան առատ ենք մենք տալիս ուրիշներին, այնքան ավելի առատ է
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Կափառնայի սինագոգի ավերակները

չորրորդ կամ հինգերորդ դարմ.թ.

Երկնային Հայրը օրհնում մեզ: Գրեք այս սկզբունքը ձեր սուրբ
գրություններում հատված 38- ի կողքին:

2. Խորհեք այն ճանապարհների մասին, որոնցով մենք կարող
ենք առատաձեռն լինել ուրիշներին տալուց: Այնուհետև,

սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը առատաձեռն գտնվել
ուրիշների հանդեպ:

b. Ինչպե՞ս եք դուք կամ ձեր ծանոթը օրհնվել Տիրոջ կողմից
առատաձեռնության համար:

c. Ի՞նչ կանեք դուք ուրիշների նկատմամբ ավելի առատաձեռն
լինելու համար:

Ուրիշների նկատմամբ ավելի առատաձեռն լինելու ճանապարհներից
մեկը ծոմապահության օրենքի պահպանումն է և ծոմապահության
նվիրատվությունն է: Ձեր ծնողները, հնարավոր է, արդեն կատարում են
ծոմի նվիրատվություն ձեր ընտանիքի համար, բայց եթե դուք ի վիճակի
եք, նույնպես կարող եք: Եթե դուք ձգտում եք ավելի առատաձեռն լինել
ուրիշների նկատմամբ, աղոթեք` խնդրելով Տիրոջ օգնությունը, որպեսզի
ծառայեք, ինչպես Նա կծառայեր:

Ղուկաս 7.1-10
Հիսուսը բուժում է հարյուրապետի ծառային

Ղուկաս 7.1-ից մենք սովորում ենք, որ բազմությանը ուսուցանելուց հետո
Հիսուսը մտավ Կափառնա: Ընթերցեք Ղուկաս 7.2-5-ը, փնտրելով, թե ով
խնդրեց Հիսուսի օգնությունը, այն բանից հետո, երբ նա լսեց, որ Հիսուսը
քաղաք է մտել:

Մի հարյուրապետ Հռոմեական
բանակում սպա էր, ով 50-100
զինվորի հրամանատար էր:
Հրեաները ընդհանրապես չէին
սիրում հարյուրապետերին,
որովհետև նրանք ներկայացնում
էին Հռոմեացիների քաղաքական և
ռազմական իշխանությունը իրենց և
իրենց երկրի վրա: Սակայն այս
հարյուրապետը բարի էր եղել
Հրեաների նկատմամբ:

Կարդացեք Ղուկաս 7.6-10-ը, և
խորհեք, թե ինչպես էր
հարյուրապետը մեծ հավատ ցուցաբերում առ Հիսուս Քրիստոս և ինչպես
նրա հավատը պարգևատրվեց:

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ եթե հավատ ցուցաբերենք առ
Հիսուս Քրիստոս, ապա կարող ենք օգնել ուրիշ մարդկանց, որ իրենց
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կյանքում օրհնություններ ստանան: Կարող եք այս սկզբունքը գրել
Ղուկաս 7.10-ի կողքին:

Ղուկաս 7.11-18
Հիսուսը վերակենդանացնում է այրի կնոջ որդուն
Հարյուրապետի ծառային բուժելուց մեկ օր անց Նա գործեց մեկ այլ
հրաշք: Կարդացեք Ղուկաս 7.11-12-ը ` փնտրելով, թե ինչ տեսան Փրկիչը և
Նրա աշակերտները, երբ մոտեցան Նային քաղաքին:

Համաձայն հատված 12-ի, ինչո՞ւ
այս երիտասարդ տղայի մահը
հատկապես ողբերգական էր այս
կնոջ համար:

Այս կինը ոչ միայն կորցրել էր իր
միակ որդուն, այլ դրանից առաջ
կորցրել էր նաև իր ամուսնուն: Ի
հավելումն մեծ վշտի, նա զգում էր,
որ չուներ մեկը, ով ֆինանսապես
կաջակցեր իրեն:

Կարդացեք Ղուկաս 7.13-15-ը` փնտրելով այն հատվածը, թե ի՞նչ արեց
Փրկիչը, երբ տեսավ այս կնոջը` խորապես վշտացած: Դագաղը
պատվանդանն էր կամ շրջանակ, որի վրա տեղադրված էր մարմինը:

Համաձայն հատված 13-ի, ինչո՞ւ Հիսուսը բուժեց այս կնոջ որդուն:
Ուշադիր եղեք, որ այրին չխնդրեց Նրան բուժել իր որդուն, բայց Նա զննեց
և զգաց կնոջ կարիքը, իսկ հետո իրականացրեց այն: Կարևոր է նաև
հասկանալ, որ այս մարդը հարություն չէր առել. նա մի օր նորից
կմահանար: Հիսուս Քրիստոսն առաջին մարդն էր, ով հարություն առավ:

Եթե հասանելի է, կարող եք դիտել տեսաֆիլմը «Այրի կինը
Նայինից» (2.22) Հիսուս Քրիստոսի Աստվածաշնչյան տեսաֆիլմերից,

հասանելի LDS.org կայքում` փնտրելով, թե ինչպես Փրկիչը ծառայեց
կնոջը, չնայած որ վերջինս չէր խնդրել Նրա օգնությունը:

Մտածեք, թե ինչ զգացողություններ կունենայիք , եթե այս այրու
իրավիճակում լինեիք և տեսնեիք, թե ինչպես է Փրկիչը
վերակենդանացնում ձեր միակ որդուն:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը. Մենք կարող
ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին` կարեկցանք դրսևորելով դեպի
ուրիշները և օգնելով բավարարել նրանց չարտահայտված կարիքները:

Ինչպե՞ս կարող ենք նկատել ուրիշների կարիքները, երբ նրանք չեն
կիսվել դրանցով մեզ հետ:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ուսուցանել է.
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«Տիրոջ ծառայության մի քանի հատվածներ ինձ ավելի շատ են հուզում,
քան Նրա կարեկցանքի օրինակը` ցույց տրված վշտացած այրու նկատմամբ
Նայինում: …

«Ինչ զորություն, ինչ նրբանկատություն, ինչ կարեկցանք է դրսևորել մեր
Տերը: Մենք նույնպես կարող ենք օրհնել, եթե հետևենք Նրա վեհանձն
օրինակին: Առիթներն ամենուր են: Աչքեր են պետք տեսնելու խղճալի

վիճակը, և ականջներ` լսելու կոտրված սրտի լուռ աղերսանքները: Այո և կարեկցանքով լի
հոգի, որ մենք հաղորդակցվենք ոչ միայն աչքն աչքին կամ ձայնն ականջին, այլ Փրկիչի
վեհասքանչ ոճով` սիրտը` սրտին» (Meeting Life’s Challenges, Ensign,Nov.1993,71):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ձեր ընտանիքը կամ

դուք ե՞րբ եք ստացել կարեկցանք կամ ծառայություն ուրիշներից,
նույնիսկ, երբ չեք խնդրել դրա համար:

Կարդացեք Ղուկաս 7.16 -18-ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
մարդիկ արձագանքեցին այրի կնոջ որդու վերակենդանացման հրաշքին:

Պատճառներից մեկը, որ մարդիկ կհայտարարեին «մեծ մարգարե է
հայտնվել մեր մեջ» (Ղուկաս 7.16-ում), Նայինի այրի կնոջ որդու բուժման
և Հին Կտակարանի մարգարեներ Եղիայի և Եղիսեի որդիներին
վերակենդանացնելու նմանությունն է (տես 1 Թագավորաց 17.17-24-ը,2
Թագավորաց 4.17-22, 32-37-ը):

Այս շաբաթ, ձեր անձնական աղոթքներում խնդրեք Երկնային հորը օգնել
ձեզ տեսնել և գործել այն հուշումներով, որ դուք ստանում եք ուրիշների
չարտահայտված կարիքների մասին: Նաև խորհեք այն եղանակների
մասին, որ կարողանաք ծառայել ավելի շատ և առանց որևէ ակնկալիքի:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 6.1-7.18 հատվածները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  10 ,  ՕՐ  2
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ՄԱՍ 10. ՕՐ 3

Ղուկաս 7.18-50
Նախաբան
Հիսուսը գովաբանեց Հովհաննես Մկրտիչին և վկայեց, որ Հովհաննեսը
նախապատրաստել էր Իր ծառայության ճանապարհը: Մինչ Հիսուսը
ճաշում էր Փարիսեցու հետ, մի ապաշխարող կին ցույց տվեց իր հավատը
և սերը Հիսուսի նկատմամբ:

Ղուկաս 7.18-35
Հիսուսը գովաբանում է Հովհաննես Մկրտիչին և վկայում Հովհաննեսի
առաքելության մասին

Ի՞նչ եք դուք հիշում Հովհաննես Մկրտիչի մասին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
մեկ րոպեի ընթացքում թվարկեք այնքան փաստեր

Հովհաննես Մկրտիչի մասին, որքան կարող եք հիշել:

Պատկերացրեք մի եղեգ (խոտի բարձր շյուղ) և ինչ-որ մեկը, ով կրում է
փափուկ, շքեղ հանդերձներ և ապրում պալատում: Այս ամենի մասին
մտածելիս, ընթերցեք Ղուկաս 7.24–26-ը` փնտրելով, թե ինչ է Հիսուսը
ուսուցանել Հովհաննես Մկրտիչի մասին:

Ձեր կարծիքով, Հովհաննես Մկրտիչը ինչո՞վ էր տարբեր եղեգից և այն
մեկից, ով ապրում էր ճոխության մեջ:

Ի տարբերություն եղեգի, որը ցնցվում է կամ քամուց օդի մեջ տարածվում,
Հովհաննես Մկրտիչը անխախտ էր ու չէր ենթարկվում ցնցումների` իր
վկայություններում և առաքելությունը կատարելիս: Նա ապրում էր
անապատում և կրում ուղտի մազից պատրաստված հագուստ, որը շատ
կոշտ էր: Ֆիզիկական հարմարավետություն փնտրելուց ավելի շատ
Հովհաննեսը ձգտում էր կատարել Աստծո կամքը:
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Հիսուսն ասաց, որ Հովհաննես
Մկրտիչը «մարգարէից էլ
առավելին է» (Ղուկաս 7.26):
Կարդացեք Ղուկաս 7.27-28-ը`
փնտրելով, թե ինչով էր
մարգարեների մեջ Հովհաննես
Մկրտիչը եզակի:

Երբ Հիսուսն ասաց. «Ահա իմ
հրեշտակն ուղարկում եմ քո
առաջից, որ պատրաստէ քո
ճանապարհը քո առաջին» (Ղուկաս
7.27-ում), Նա մեջբերում էր
կատարում հարյուրավոր
տարիներ առաջ գրված
մարգարեությունից, որտեղ
խոսվում էր «պատգամաբերի»
մասին, ով «կպատրաստեր
ճանապարհ [Մեսիայի] համար»
(Մաղաքիա 3.1-ում): Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ
Հովհաննես Մկրտիչը նախօրոք օծված մարգարե էր, որպեսզի
ճանապարհ նախապատրաստեր և մկրտեր Աստծո որդուն։

Ինչպե՞ս էր Հովհաննես Մկրտիչը ճանապարհ նախապատրաստում
Հիսուս Քրիստոսի գալստյան համար: ____________________

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը հետևյալն ասաց Ղուկաս 7.28-ում. «Հիսուսին
վերաբերվում էին որպես Աստծո արքայությունում նվազագույն պահանջն
ունեցողի, և [թվում էր] նրանց վստահության ամենաքիչ իրավունքն ուներ,
[նրանց հավատալու պատրաստակամության] որպես մարգարեի, ասես Նա
ասել էր.«Նա, ով համարվում է ամենափոքրը ձեր մեջ, ավելի մեծ է, քան
Հովհաննեսը`դա ես ինքս եմ» (Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները.

Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 82):

Ղուկաս 7.29–35-ում մենք ընթերցում ենք, որ շատերը հավատացին
Հիսուսի ուսմունքներին, բայց ներկա գտնվողների մեջ Փարիսեցիներն ու
օրինականները չընդունեցին Նրա ուսմունքները: Հիսուսը բացատրեց, որ
նրանք չընդունեցին ճշմարտությունը անկախ այն հանգամանքից, Նա էր
ուսուցանում այն, թե Հովհաննես Մկրտիչը:

Ղուկաս 7.36–50
Մինչ Հիսուսը ճաշում է Սիմոն Փարիսեցու հետ, մի կին լվանում է Հիսուսի
ոտքերը իր արցունքներով

Երբևէ ցանկացե՞լ եք իմանալ, թե արդյոք ձեր մեղքերը կներվեն:

Ղուկաս 7-ի շարունակությունն ուսումնասիրելիս փնտրեք այն
ճշմարտությունները, որոնք կարող են օգնել ձեզ, երբ ուզում եք իմանալ`
արդյոք ձեր մեղքերը ձեզ կներվեն:
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Մենք կարդում ենք Ղուկաս 7.36-ում, որ Սիմոն անունով մի Փարիսեցի
հրավիրեց Հիսուսին իր տուն ճաշկերույթի: Նմանատիպ ճաշկերույթների
ժամանակ հյուրերը նստում կամ թիկնում էին բարձերի վրա, ցածր
սեղանի շուրջ` ոտքերը սեղանից հեռու երկարացնելով: Աղքատներին
թույլատրվում էր հավաքել ճաշկերույթից մնացած ուտելիքը, ուստի
անսովոր չէր ճաշի ժամանակ չհրավիրված մարդկանց օջախ մտնելը (see
James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 261):

Կարդացեք Ղուկաս 7.37–39-ը` փնտրելով, թե ով մտավ այս ճաշկերույթի
սենյակը առանց հրավերի:

Ուշադրություն դարձրեք, որ կինը ցույց տվեց իր սերը Փրկիչի նկատմամբ`
լվանալով, համբուրելով և օծելով Նրա ոտքերը: «Անուշահոտ յուղի շիշը»
(Ղուկաս 7.37) մի շիշ էր` լի թանկարժեք անուշահոտ յուղով:

Համաձայն Ղուկաս 7.39-ի, ի՞նչ մտածեց Սիմոնը, երբ տեսավ, թե ինչ է
կինը անում:

Հասկանալով Սիմոնի մտքերը, Հիսուսը մի առակ ուսուցանեց երկու
պարտապանների և պարտատիրոջ մասին: Պարտապանը այն
անձնավորությունն է, ով պարտքով փող է վերցնում, պարտատերը մեկն է,
ով փող է տալիս: Պարտապանը համաձանվում է ետ վճարել
պարտատիրոջը կամ գնալ բանտ:

Ընթերցեք Ղուկաս 7.40–43-ը, և խորհեք, թե ում է ներկայացնում առակի
մեջ յուրաքանչյուր անհատ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը. Դատարկ տեղերում լրացրեք

Փարիսեցի Սիմոնի, կնոջ և Հիսուսի անունները առակում` համաձայն այն
անհատների, ում կներկայացնի յուրաքանչյուրը: ( Դատարկ
տարածություն թողեք «Պարտապան» սյունակներում, ավելի շատ
տեղեկատվություն գրելու համար հաջորդ հանձնարարվող
աշխատանքում:)

Պարտատեր = ____________________

Պարտապան, ով պարտք է 50 պենս =
____________________

Պարտապան, ով պարտք է 500 պենս =
____________________

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջն ուսուցանել է
հյուրընկալության մասին, որ սովորաբար ցույց էին տալիս տանտերերը
հյուրերին`Հիսուսի ժամանակ. «Այդ ժամանակվա ավանդույթն էր հարգված
հյուրին վերաբերվել հատուկ ուշադրությամբ, ընդունել նրան ողջույնի
համբույրով, ջուր տալ, որ ոտքի փոշին լվանա և յուղ` գլխի մազերը և
մորուքը օծելու համար» (Հիսուս Քրիստոս, 261):

Կարդացեք Ղուկաս 7.44–46-ը` փնտրելով տարբերությունները`
ճաշկերույթին Սիմոնի` Հիսուսին ողջունելու, և կնոջ` Հիսուսի նկատմամբ
ունեցած վերաբերմունքի միջև:
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
համապատասխան սյունակներում թվեք Հիսուս Քրիստոսի

նկատմամբ Սիմոնի և կնոջ վերաբերմունքի մի քանի
տարբերությունները:

Անուղղակիորեն համեմատելով Սիմոնին պարտապանի հետ, ով 50
պենս պարտք ուներ, Հիսուսը հասկացնում էր, որ նա նույնպես իր
մեղքերի համար ներման կարիք ուներ:

Ընթերցեք Ղուկաս 7.47–50-ը, փնտրելով. թե ինչը հնարավոր դարձրեց, որ
կինը ներում ստանար: Դուք կարող եք նշել այն, ինչ կգտնեք:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
մեկնաբանություն է տվել կնոջ հավատքի վերաբերյալ: «Ըստ էության
Հիսուսն ասում է. «Նրա մեղքերը շատ էին, բայց նա ինձ հավատում էր,
զղջացել էր իր մեղքերի համար, մկրտվել իմ աշակերտների կողմից, և նրա
մեղքերը լվացվել էին մկրտության ջրերում: Որոնել է ինձ, որ արտահայտի
մեկի անկաշկանդ երախտագիտությունը, ով անպարկեշտ էր, բայց այժմ

մաքուր է: Նրա երախտագիտությունը սահմաններ չունի, իսկ սերը չափից դուրս է, քանի որ
նրան շատ բան է ներվել» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:265):

Այս հատվածից կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքները.: Դրսևորելով
հավատք ու ցույց տալով մեր սերն ու նվիրվածությունը Տիրոջ
նկատմամբ, կարող ենք զգալ Նրա ներումը, և ստանալով Տիրոջ ներումը,
լցվել ցանկությամբ` սիրել և ավելի շատ ծառայել Նրան:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը վկայել է
մեզ բոլորիս հատուկ սիրո և ներողամտության մասին.

«Սեփական արժանավորության և առաքինության շատ աստիճաններ կան:
Այնուամենայնիվ զղջումը օրհնություն է մեզ բոլորիս համար: Մեզանից
յուրաքանչյուրը կարիք ունի զգալ Փրկիչի ներողամիտ ձեռքերը` մեր մեղքերի
ներման միջոցով:

«Տարիներ առաջ, ինձ խնդրել էին հանդիպել մի մարդու հետ, ով մեր այցից
շատ առաջ ունեցել էր բուռն ապրելակերպի մի շրջան: Իր վատ

ընտրությունների արդյունքում, նա կորցրել էր Եկեղեցու անդամությունը: Երկար ժամանակ
էր անցել, երբ նա կրկին վերադարձել էր Եկեղեցի և հավատարմորեն պահել
պատվիրանները, բայց նախկին գործողությունները հետապնդում էին նրան: Նրա հետ
հանդիպելով, զգացի իր ուխտերը մի կողմ թողնելու խորը զղջումն ու ամոթը: Մեր
հարցազրույցից հետո, ես ձեռքերս դրեցի նրա գլխին քահանայական օրհնություն տալու։
Նախքան մի բառ կարտասանեի, Փրկիչի սիրո և նրա նկատմամբ ներողամտության
գերբնական զգացողություն ունեցա: Օրհնություն տալուց հետո մենք գրկախառնվեցինք և
տղամարդը առանց թաքցնելու լաց եղավ:

«Ապշած եմ Փրկիչի գրկախառնվող, զղջացողի համար կարեկցանքով և սիրով լի ձեռքերի
վրա, անկախ այն բանից, թե որքան եսասեր է լքված մեղքը: Ես վկայում եմ, որ Փրկիչը
կարող է և ձգտում է ներել մեր մեղքերը: Բացառությամբ շատ քիչ մեղքերի, երբ
լրիվությունն իմանալուց հետո ընտրում են նզովք, չկա մի մեղք, որը չի կարող ներվել:
Ինչպիսի հրաշալի արտոնություն է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, շրջվել մեր մեղքերից
և գալ առ Քրիստոս: Աստվածային ներողամտությունը ավետարանի ամենաքաղցր
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պտուղներից մեկն է, մեղքը և ցավը մեր սրտից հեռացնող և նրանց փոխարինող խղճի
ուրախությամբ և խաղաղությամբ» («Ապաշխարեք … որպեսզի ես կարողանամ բուժել
ձեզ» Ensign կամ Լիահոնա, նոյեմբեր 2009, 40–41):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին.

a. Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք զգացել եք Տիրոջ
ներողամտությունը: Առանց բացահայտելու խիստ անձնական որևէ
դեպք, որը պահանջում է Տիրոջ ներողամտությունը, գրեք Փրկիչի
նկատմամբ ձեր մտքերի և զգացմունքների մասին:

b. Օգտագործեք այն, ինչ սովորել եք Ղուկաս 7-ի, որ գրեք, թե ինչպես
պետք է պատասխանեք այն ընկերներին, ովքեր հետաքրքրվում
են, թե արդյոք նրանց մեղքերը կներվեն, թե ոչ:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես սովորեցի Ղուկաս 7.18–50-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ).

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 10. ՕՐ 4

Ղուկաս 8.1-10.37
Նախաբան
Փրկիչը շարունակեց ծառայել Գալիլեայում, որտեղ մարգարեացավ Իր
մահվան և Հարության մասին: Հեռանալով Գալիլեայից, Հիսուսը
ճանապարհվեց դեպի Երուսաղեմ: Սամարիայում Նա ուսուցանեց Իր
աշակերտներին, որ Ինքը եկել է փրկելու մարդկանց, ոչ թե կործանելու
նրանց:: Նա նաև ուսուցանեց իրական հետևորդ լինելու մասին և
սովորեցրեց բարի Սամարացու առակը:

Ղուկաս 8.1-9.56
Փրկիչը գործում է հրաշքներ, ուսուցանում` օգտագործելով առակներ և
ճամփորդում Երուսաղեմ:
Ընթերցեք հետևյալ սցենարները: Գրեք, թե դուք ինչպես կզգայիք և
կարձագանքեիք յուրաքանչյուր իրավիճակում:

• Երբ դուք քաղաքավարի խնդրում եք ձեր եղբորը կամ քրոջը օգնել ձեզ
կարգավորելու խառնաշփոթ վիճակը, ձեզ կոպտորեն պատասխանում
են, որ ինքներդ անեք: ____________________

• Դպրոցական միջոցառում ծրագրավորելիս, մի քանի դասընկերներ
քննադատում և ծիծաղում են այն գաղափարի վրա, որով կիսվում եք:
____________________

• Ավետարանով ընկերոջ հետ կիսվելիս, ձեզ ասում են, որ ձեր
համոզմունքները տարօրինակ են: ____________________

Փրկիչի ուսմունքները սովորելիս Ղուկաս 8-9-ում, փնտրեք այն
ճշմարտությունները, որոնք կարող են ուղղորդել ձեզ, երբ ձեզ
վիրավորված եք զգում ուրիշների գործողություններից կամ խոսքերից:

Ընթերցեք Ղուկաս 8-9 գլուխների ամփոփումը, փնտրելով դեպքերը,
որոնք գրի են առնված այս գլուխներում: Քանի որ դուք այս դեպքերը
Մատթեոսի և Մարկոսի ավետարանների ուսումնասիրության դասերին
մանրամասնորեն սովորել եք, այս դասին կկենտրոնանանք Ղուկաս
9.51-62-ի վրա:

Կարդացեք Ղուկաս 9.51-ը` փնտրելով այն տեղը, որտեղ Փրկիչը որոշեց
գնալ: Արտահայտությունը` «նորա վերանալու օրերը կատարվում էին»,
նշանակում է` մոտենում է Փրկիչի երկինք համբարձվելու ժամանակը:

Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին Հիսուսը և Նրա աշակերտները
մոտեցան Սամարացիների մի գյուղի: Կարդացեք Ղուկաս 9.52-54-ը,
փնտրելով Սամարացիների արձագանքը, երբ նրանք լսեցին, որ Հիսուսը
և Նրա աշակերտները ցանկանում են մտնել իրենց գյուղը:

Հակոբոսը և Հովհաննեսը ինչպե՞ս արձագանքեցին Սամարացիների`
Փրկիչի նկատմամբ դրսևորած անհյուրընկալությանը և ժխտումին:
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Կարդացեք Ղուկասի 9.55-56-ը , ուշադրություն դարձնելով Հակոբոսին և
Հովհաննեսին տրված Փրկիչի պատասխանին։

Երբ Փրկիչն ասաց, «դուք չգիտէք`թէ ո՛ր հոգու էք դուք» (Ղուկաս 9.55-ում),
Նա ասում էր, որ Հակոբոսի և Հովհաննեսի հարցումը Աստծու Հոգու հետ
ներդաշնակ չէր:

Խորհեք, թե մարդիկ այսօր արդյո՞ք հիվանդագին կարձագանքեին
ուրիշների կողմից հասցված վիրավորանքներին կամ անարգանքներին:
Վերանայեք այս դասի սկզբում կարդացած սցենարները և խորհեք, թե
արդյո՞ք ինչ-որ մեկը նման իրավիճակներում հիվանդագին
կարձագանքի :

Սամարացիների մերժումին Փրկիչի արձագանքն ինչո՞վ է տարբերվում
Հակոբոսի և Հովհաննեսի արձագանքից: ____________________

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածից, այն է,
որ մենք հետևենք Փրկիչի օրինակին, երբ ցանկանում ենք պատասխանել
վիրավորանքներին` համբերությամբ և երկարատև տառապանքով: Դուք
գուցե կամենաք գրել այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում՝ Ղուկաս 9.52 -56-ի կողքին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա․ Բեդնարի հետևյալ
խոսքերը օգնում են մեզ հասկանալ, որ վիրավորվելը ընտրություն է,
ոչ` վիճակ.

«Երբ մենք հավատում կամ ասում ենք, որ մեզ վիրավորել են, սովորաբար
նկատի ունենք, որ վիրավորված ենք զգում, մեզ կոպտել են, արհամարհել
կամ մեր հանդեպ անհարգալից են եղել: Մարդկանց հետ մեր
փոխհարաբերություններում անշուշտ տեղի են ունենում անշնորհք,
նվաստացնող, անսկզբունքային և ստոր բաներ, որոնք վիրավորում են մեզ:
Սակայն, ի վերջո անհնար է, որ մեկ ուրիշը վիրավորի ձեզ կամ ինձ: …

Վիրավորված լինելը ընտրություն է, որը մենք ենք կատարում, այն վիճակ չէ` պատճառված
կամ մեզ հարկադրած ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի կողմից: …

«… Երբ մի մարդ ինչ-որ բան է ասում կամ անում, որը մենք համարում ենք վիրավորական,
մեր առաջին պարտականությունն է հրաժարվել վիրավորվելուց և ապա դեմ առ դեմ ,
ազնվորեն և ուղղակի հաղորդակցվել այդ մարդու հետ: Նման մոտեցումը ոգեշնչում է
պահանջում Սուրբ Հոգուց և թույլ տալիս, որ թյուրըմբռնումները պարզաբանվեն ու
ճշմարիտ նպատակը ի հայտ բերվի («Եվ ոչինչ նրանց չի վիրավորի,»Ensignկամ Լիահոնա,
նոյ.2006,90,92):

1. Նորից անդրադարձեք դասի սկզբում կարդացած
սցենարներին: Ապա սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ո՞րն է այս իրավիճակներում վիրավորված լինելու մեր
ընտրության հնարավոր վտանգը կամ վնասը:

b. Յուրաքանչյուր սցենարում մենք ինչպե՞ս կարող ենք հետևել
Փրկիչի օրինակին:
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c. Մենք ինչպե՞ս կարող ենք օրհնվել, երբ ընտրում ենք
պատասխանել վիրավորանքներին համբերությամբ և երկարատև
տառապանքով:

Խորհեք, թե արդյոք դուք կընտրեիք վիրավորվել ինչ-որ մեկի խոսքերից
կամ գործողություններից: Նպատակ դրեք հետևել Փրկիչի օրինակին`
ընտրելով պատասխանել վիրավորանքներին համբերությամբ և երկար
տառապելով: Դուք կարող եք նաև կիսել այդ նպատակը ձեր ընտանիքի
անդամի կամ ընկերոջ հետ, ուստի նրանք կարող են օգնել ձեզ
հաջողության հասնել:

Նշում․ Ջանալով պատասխանել համբերությամբ և երկար տառապանքով,
համարելով , որ ձեր նկատմամբ սխալ են վարվել, դեռ չի նշանակում, որ
դուք թույլ կտաք սեռական կամ մարմնական չարաշահումը, ներառյալ
ուժով ուրիշի կամքին ենթարկվելը շարունակվի: Եթե դուք նմանատիպ
չարաշահման զոհ եք, անմիջապես հանդիպում խնդրեք եպիսկոպոսի
կամ ճյուղի նախագահի հետ` խորհուրդ և օգնություն ստանալու
նպատակով:

Ղուկաս 9.57-62
Հիսուսը սովորեցնում է ճշմարիտ հետևորդ լինելու մասին

Հաշվեք ներքևում գտնվող շրջանագծերի քանակը: Հաշվելիս, երգեք ձեր
սիրած երգի բառերը:

Ի՞նչն էր դժվար շրջանագծերը
հաշվելիս, մինչ երգի բառերն էիք
երգում:

Մտածեք, եթե հաշվելիս
երգեցողությունը խանգարում է,
ապա դա ինչով կարող է նման
լինել Հիսուս Քրիստոսին
հետևելու փորձին:

Երբ շարունակեք ուսումնասիրել
Ղուկաս 9-րդ գլուխը, խորհեք, թե ինչպես կարող եք հաղթահարել
ազդեցությունները, որոնք կարող են խանգարել կամ ետ պահել ձեզ
Փրկիչին հետևելուց:

Կարդացեք Ղուկաս 9.57 -58 ը` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
Հիսուսը պատասխանեց մի մարդու, ով ցանկանում էր լինել Նրա
աշակերտը։

Արտահայտությունը` «մարդի Որդին մի տեղ չունի, որ գլուխը դնէ»
նշանակում է, որ Փրկիչի ապրելակերպը հարմարավետ և հեշտ չէր:

Կարդացեք Ղուկաս 9.59-60-ը` փնտրելով, թե ինչ ցանկացավ անել
երկրորդ մարդը, նախքան Փրկիչին հետևելը:

Հիսուսը նկատի չուներ, որ սխալ է սիրած մարդու մահը սգալը կամ
թաղման արարողության ժամանակ հարգանքի մատուցումը (տես ՎևՈւ
42.45): Դրա փոխարեն Նա կարևոր դաս էր ուսուցանում աշակերտության
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մասին: Ի՞նչ կարող ենք սովորել Փրկիչի պատասխանից Ղուկաս 9.60-ում
ճշմարիտ աշակերտի առաջնահերթությունների վերաբերյալ:

Ընթերցեք Ղուկասի 9.61--62-ը` փնտրելով, թե ինչ ասաց Փրկիչը երրորդ
մարդուն, ով ցանկանում էր դառնալ Իր աշակերտը:

Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերի հետևյալ հայտարարությունը օգնում է մեզ
հասկանալ համանմանությունը Ղուկաս 9.62-ի հետ` ձեռքերը արորի վրա
դնել և հետ չնայել: «Ուղիղ ակոս [կամ խրամատ] փորելու համար
հողագործը պետք է իր աչքերը սևեռի դիմացը գտնվող մի կետի: Դա նրան
պահում է ճիշտ ընթացքի մեջ: Սակայն, եթե պատահում է, որ ետ է նայում
տեսնելու, թե որտեղ է եղել, նրա շեղվելու հավանականությունը մեծանում է:

Արդյունքում ստացվում են կոր և անկանոն ակոսներ: … Եթե մեր էներգիան
կենտրոնացված չէ մեր անցյալի վրա, այլ առջևի` հավերժական կյանքի և փրկության
հրճվանքի վրա, մենք անկասկած կհասնենք դրան» (Am I a Living Member? Ensign, May
1987, 17):

Մտածեք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ լինելը նման այն
բանին, որ ձեր ձեռքերը դնում եք արորի վրա և ետ չեք նայում

Մի սկզբունք, որը մենք կարող ենք
սովորել Փրկիչի ուսմունքներից,
այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդը լինելու համար մենք
չպիտի թույլ տանք, որ ինչ-որ բան
առաջնային լինի նրան
հետևելուց բացի:

Խորհեք, թե ինչու երբեմն, որպես
Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ,
մենք այլ առաջնահերթությունները
գերադասում ենք մեր
պարտականություններից:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթն ուսուցանել է.
«Սատանան զորեղ գործիք ունի լավ մարդկանց դեմ օգտագործելու համար:
Այն է` ուշադրության շեղումը: Նա լավ մարդկանց կյանքը կլցներ «լավ
բաներով», որպեսզի տեղ չմնար էական բաներին» («First Things
First,»Ensign, May 2001, 7):

2. Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչը կարող է
խոչընդոտ հանդիսանալ ձեզ համար լիարժեք հետևելու

Հիսուս Քրիստոսին, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
օրագրում արտագրեք հետևյալ աղյուսակը: Այնուհետև ձեր
աղյուսակում ցուցակագրեք Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների չորս
կամ հինգ պարտականություններ (օրինակ` ծառայել ուրիշներին,
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կիսվել ավետարանով, կանոնավոր եկեղեցի հաճախել կամ
տասանորդ վճարել): Ձեր ընդունած յուրաքանչյուր պարտականության
վերաբերյալայլ առաջնահերթությունների օրինակների ցուցակ
կազմեք, որոնք ինչ-որ մեկը կգերադասի այդ
պարտականություններից:

Հիսուս Քրիստոսի աշակերտի
պարտականությունները

Այլ
առաջնահերթություններ

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրերում
գրեք մի դեպքի մասին, երբ ինչ-որ մեկը մի կողմ է դրել

մյուս նպատակները կամ առաջնահերթությունները, որ հետևի
Փրկիչին:

Խորհեք, թե ինչը դուք կհամարեիք առաջնահերթ Հիսուս Քրիստոսին և
Նրա ուսմունքներին հետևելու նկատմամբ: Թղթի վրա մի նպատակ գրեք,
որը դուք կիրականացնեք, որպեսզի Փրկիչին և Նրա ավետարանը
դարձնեք ավելի բարձր առաջնահերթություն: Այս թուղթը, որի վրա գրված
է նպատակը, ամրացրեք մի այնպիսի տեղ, որ ամեն օր տեսնեք այն:

Ղուկաս 10.1-24
Տերը կանչում է, լիազորում և հրահանգում Յոթանասունին

Կարդացեք Ղուկաս 10.1--2-ը` պարզելով, թե Տերն ում է նշանակում
օգնելու կատարել Իր աշխատանքը:

Յոթանասուն բառը Ղուկաս10.1-ում ոչ միայն ներկայացնում է
ծառայողների քանակը, ում Հիսուսը ուղարկեց դուրս, այլև
քահանայության ծառայողների: Այս միևնույն քահանայության
ծառայությունը նաև գոյություն ունի վերականգնված Եկեղեցում այսօր:
Այժմ կան Յոթանասունի ութ քվորումներ, մինչդեռ միայն առաջին երկու
քվորումների անդամներն են կոչվում Բարձրագույն Իշխանավորներ:
Նրանց աշխատանքը`քարոզել ավետարանը և օգնել կառավարելու
Եկեղեցին, կազմակերպվում է Տասներկու Առաքյալների Քվորումի և
Յոթանասունի Նախագահության ղեկավարության ներքո։

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Տերը Առաքյալներից բացի
աշխատուժ է կանչում, որ Իրեն ներկայացնեն և օժանդակեն Իր
աշխատանքում: Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերը ուրիշներին կանչում, որ
ներկայացնեն և օժանդակեն Իրեն:

Ղուկաս 10.3-24-ը պարունակում է ցուցում` տրված Փրկիչի կողմից
Յոթանասունին, թե ինչպես կատարեն իրենց պարտականությունները:
Ավելի ուշ Յոթանասունը Հիսուսին զեկուցեցին իրենց աշխատանքների
մասին , և Նա նրանց տվեց հավելյալ հրահանգներ` ուրախանալով նրանց
հետ: Նշեք, որ Ղուկաս 10.10--11-ը պարունակում է հրահանգներ, որոնք
Տերը տվել է Յոթանասունին, որոնք տարբեր են միսիոներների այսօրվա
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Ճանապարհը դեպի Երիքով

Բարի Սամարացին

ստացած հրահանգներից: Յոթանասունին թույլատրվել է «թոթափելել
քաղաքի փոշին» որպես վկայություն նրանց դեմ, ովքեր չեն ընդունի
նրանց: Այսօր սա արվում է միայն ծայրահեղ հանգամանքներում և կարող
է կատարվել միայն Առաջին Նախագահության ղեկավարությամբ։
Լիաժամկետ միսիոներներն այսօր լիազորված չեն անելու դա իրենց
սեփական հայեցողությամբ:

Ղուկաս 10.25–37
Այնուհետև Հիսուսն ուսուցանեց բարի Սամարացու առակը:
Կարդացեք Ղուկաս 10.25-ը,
ուշադրություն դարձնելով հարցին,
որը տվեց մի օրինական` Փրկիչին
գայթակղելու կամ
փորձելու համար։

Ինչպե՞ս կպատասխանեիք
այդ հարցին:

Կարդացեք Ղուկասի 10.26-28-ը,
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է Փրկիչը պատասխանում
օրինականի հարցին։

Հիմնվելով ձեր կարդացածի վրա Ղուկաս 10.25-28-ում, լրացրեք հետևյալ
սկզբունքը. Հավերժական կյանք ստանալու համար մենք պետք է
____________________.

Կարդացեք Ղուկաս 10.29 հատվածը, փնտրելով, երկրորդ հարցը, որ
օրինականը տվեց Հիսուսին:

Օրինականի հարցին
պատասխանելու համար Փրկիչն
ուսուցանեց առակ մի Սամարացու
մասին ( տեսՂուկաս 10.30-35): Նոր
Կտակարանի ժամանակներում
փոխադարձ ատելություն կար
Հրեաների և Սամարացիների միջև
(տես Աստվածաշնչի Բառարան,
«Սամարացիներ»): Երկու խմբերն
էլ սովորաբար փոխում էին իրենց
ճանապարհը, որ խուսափեին
միմյանց հանդիպելուց։

Կիրառեք սկզբունքները սուրբ գրություններից
Ձեր կյանքում կիրառեք այն, ինչ սովորում եք սուրբ գրություններից` ապրելով
վարդապետությունների և ձեր սովորած սկզբունքների համաձայն: Բարի Սամարացու
առակի մասին խորհելիս, մտածեք ձեր վարքագծի մասին, թե ինչ կարող եք անել, որ
ուրիշների հանդեպ ավելի բարի լինեք: Ձեր կյանքում կիրառելով վարդապետություններն
ու սկզբունքները, դուք օրհնություններ եք ստանում:
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Կարդացեք Ղուկաս 10.30-37-ը` փնտրելով , թե ինչ է առակը ուսուցանում
մեզ, այն մասին, թե ովքեր են մեր հարևանները:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնն ասել է, որ մենք պետք է հիշենք բարի
Սամարացու առակը, երբ մտածում ենք, թե ինչպես պատասխանենք
նրանց, ովքեր մեր օգնության կարիքն են զգում.

«Մեզանից յուրաքանչյուրը մահկանացու կյանքի ճամփորդության
ընթացքում կճամփորդի իր իսկ Երիքովի ճանապարհով: Ինչպիսի՞ն կլինի
ձեր փորձառությունը: Ինչպիսի՞ն կլինի իմը: Արդյո՞ք ես կթերանամ
նկատելու նրան, ով ընկած կլինի ավազակների ձեռքը և կունենա իմ
օգնության կարիքը: Իսկ դո՞ւք: Արդյո՞ք ես կլինեմ մեկը, ով տեսնում է
վիրավորվածին և լսում է նրա աղերսանքը, սակայն անցնում է ճանապարհի

մյուս կողմը: Իսկ դո՞ւք: Թե՞ ես կլինեմ մեկը, ով տեսնում է, ով լսում է, ով կանգ է առնում և
ով օգնում է: Իսկ դո՞ւք:

Հիսուսը տվեց մեր նշանաբանը. «Գնա, դու էլ այնպէս արա»: Երբ մենք հնազանդվում ենք
այդ հայտարարությանը, մեր հավերժական տեսադաշտում բացվում է նմանը չունեցող և
անգերազանցելի ուրախության մի տեսարան»:

«Այժմ Երիքովի ճանապարհը հնարավոր է պարզորոշ չընդգծվի: Հնարավոր է, որ ոչ էլ
վիրավորը կանչի մեզ, որ մենք լսենք: Բայց երբ մենք քայլում ենք այդ բարի Սամարացու
քայլերով, անցնում ենք արահետով, որը տանում է դեպի կատարելություն» («Your Jericho
Road,»Ensign, Feb.1989, 2, 4).

4. Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերը փորձում է սիրել մեկին, ով
նյարդայնացնում, հիասթափեցնում կամ բարկացնում է

նրան: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք
մի կարճ նամակ ձեր ընկերոջը և բացատրեք, թե ինչ կարող ենք
սովորել այս առակից ուրիշներին սիրելու վերաբերյալ, և թե ինչպիսի
ջանքեր պետք է գործադրենք բարի Սամարացուն նմանվելու համար:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 8.1-10-37-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  10 ,  ՕՐ  4
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ՄԱՍ 11. ՕՐ 1

Ղուկաս 10.38-12.59
Նախաբան
Փրկիչը Մարթայի տանը ուսուցանեց Մարիամին և Մարթային: Ավելի ուշ,
Նա շատ ճշմարտություններ ուսուցանեց Իր աշակերտներին աղոթքի
վերաբերյալ և զգուշացրեց հեռու մնալ կեղծ բարեպաշտությունից և
ընչաքաղցությունից:

Ղուկաս 10.38–42
Հիսուսը ուսուցանում է Մարիամին և Մարթային

1. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրերում մեկ րոպեում
թվարկեք որքան հնարավոր է
շատ ընտրություններ, որ
կատարել եք երեկ: Երբ
ավարտեք, նայեք ամբողջ
ցուցակին և նշեք ձեր կատարած
լավ ընտրություններից մի
քանիսը: Որոնք են որոշ
իրավիճակները, որոնց
ժամանակ մենք պետք է ստիպված լինենք ընտրել երկու լավ
ընտրությունների միջև:

Ղուկաս 10.38 -42-ը ուսումնասիրելիս փնտրեք Փրկիչի ուսուցանած մի
սկզբունք, որը կարող է ուղղորդել ձեզ, որոշումներ կայացնելիս`
մասնավորապես, երբ դուք պիտի ընտրություն կատարեք մի քանի լավ
ընտրությունների միջև:

Հրեաստանում գտնվելիս, Հիսուսը գնաց Բեթանիա` Երուսաղեմին շատ
մոտ և այցելեց Մարթայի, Մարիամի և Ղազարոսի տունը:

Կարդացեք Ղուկաս 10.38--40-ը` փնտրելով, թե Մարիամը և Մարթան
առանձին-առանձին ինչ ընտրեցին անել` մինչ Փրկիչը տանն էր:

Հիսուսի ժամանակ հյուրասիրությունը շատ կարևոր էր: Մարթան
աշխատում էր անել, ինչ որ նրանից ակնկալվում էր` որպես տանտիրուհի:
Նա կենտրոնացել էր ժամանակավոր կամ մարմնական
մտահոգությունների` ինչպես օրինակ ճաշը պատրաստելու և
մատուցելու վրա:

Նկատեք, որ Ղուկաս 10.40-ում Մարթան իրեն զգում էր «դժվար
կացության մեջ» կամ ծանրաբեռնված և ցանկանում էր, որ Մարիամն
իրեն օգներ:

Ընթերցեք Ղուկաս 10.41-42-ը` փնտրելով Փրկիչի պատասխանը
Մարթային:
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սԻ՞նչ նկատի ուներ Փրկիչը, երբ Նա ասաց, «Մէկ բան է պէտք. Մարիամը
բարի բաժինն ընտրեց» (Ղուկաս10.42): ____________________

Երեց Դալին Հ. Օուքսը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, բացատրել է.
«Գովելի էր, որ Մարթան «հոգս է քաշում և շատ բաներով զբաղուած է»
[Ղուկաս 10.41-ում], բայց ավետարան սովորելը Հմուտ Ուսուցչից, շատ
ավելի «անհրաժեշտ էր» («Լավ, ավելի լավ, ամենալավ,» Ensign կամ

Լիահոնա նոյ. 2007, 104):

Երբ Փրկիչն ասաց, որ «բարի բաժինը» որ Մարիամն է ընտրել «վեր չի
առնուիլ նորնից» (Ղուկաս 10.42-ում), Նա հնարավոր է, նկատի ուներ, որ
Փրկիչին լսելը գերադասելով ժամանակավոր կամ երկրային հոգսերից,
Մարիամը կստանար հոգևոր օրհնություններ, որոնք հավերժական էին:

Մի սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել Փրկիչի`Մարթային ուղղված
բառերից, այն է, որ եթե մենք ընտրում ենք նվիրվել հոգևոր խնդիրներին,
ժամանակավոր մտահոգությունների փոխարեն, ապա կստանանք
հավերժական օրհնություններ:

Տրված տեղում գրեք այնպիսի իրավիճակների մի քանի օրինակներ,
որոնց ժամանակ անհատը, հնարավոր է, ընտրի իրեն նվիրել հոգևոր
խնդիրներին, այլ ոչ թե ուրիշ բարի, բայց ավելի քիչ կարևորություն
ունեցող հարցերին, մտահոգություններին կամ միջոցառումներին.
____________________

Երեց Օուքսը նաև ուսուցանել է.

«Երբ մենք ունենք մի քանի ընտրություններ, հարկավոր է հիշել, որ դեռևս բավական չէ, որ
ինչ-որ բան լավն է: Այլ ընտրություններն ավելի լավն են, և դեռ կան ընտրություններ, որ
ամենալավն են: …

Խորհեք, թե ինչպես ենք օգտագործում ժամանակը. մենք ընտրում ենք հեռուստացույց
դիտել, տեսախաղեր խաղալ, ինտերնետում թափառել կամ գրքեր ու ամսագրեր ընթերցել:
Իհարկե, լավ է դիտել զվարճալի ներկայացում կամ ձեռք բերել հետաքրքիր
տեղեկատվություն: Բայց նման բաներից ամեն ինչ չէ, որ արժանի է մեր կյանքի այն
ժամանակահատվածին, որը նվիրում ենք այդ ամենը ձեռք բերելու համար: Որոշ բաներ
ավելի լավն են, կան նաև այլ բաներ, որոնք լավագույնն են: Երբ Տերը մեզ ուսուցանեց
ուսում փնտրել, Նա ասաց, «Փնտրեք լավագույն գրքերից իմաստության խոսքեր» (ՎևՈւ
88.118, շեշտադրումն ավելացված է :) …

«Ընտանեկան և անհատական ժամանակը երբեմն օգտագործվում է ավելի լավ, երբեմն էլ
ամենալավ ձևով: Մենք պետք է կանխավ որոշ լավ բաներ անենք, որ կարողանանք ընտրել
ավելի լավը կամ լավագույնը, քանի որ նրանք զարգացնում են հավատքը առ Տեր Հիսուս
Քրիստոսը և ուժեղացնում մեր ընտանիքները» («Լավ, ավելի լավ, ամենալավ,»
104--5, 107:)

2. Առաջին հանձնարարությունում գրված ընտրությունների
ցուցակը վերստուգեք և պիտակավորեք ձեր յուրաքանչյուր

դրական ընտրությունը` որպես «լավ», «ավելի լավ» կամ «ամենալավ»:

ՄԱՍ  11 ,  ՕՐ  1
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Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում լրացրեք
հետևյալը.

a. Գրեք մեկ դեպքի մասին, երբ դուք օրհնվել եք` հոգևոր գործերը
դնելով առաջին տեղում և ոչ թե ժամանակավորները:

b. Ընտրեք ամենաքիչը մեկ հոգևոր խնդիր, որի վրա ավելի շատ եք
կամենում կենտրոնանալ և գրեք մեկ նպատակ, թե ինչ պետք է
անեք, որ այս հոգևոր խնդիրը ձեր կյանքում ավելի առաջնային
դառնա:

Ղուկաս 11
Հիսուսը ուսուցանում է Իր աշակերտներին աղոթքի մասին

Պատկերացրեք, որ դուք լիաժամկետ միսիոներ եք և ուսուցանում եք մի
լսողի , ով մի քանի անգամ աղոթել է և իրեն թվում է, որ Երկնային Հայրը
չի պատասխանել: Լսողը հետաքրքրվում է, թե արդյոք ինքը պետք է
շարունակի աղոթել: Դուք ի՞նչ կասեիք այս անձնավորությանը օգնելու
նպատակով:

Երբ ուսումնասիրեք Ղուկաս 11-ը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կարող են օգնել ինչ-որ մեկին, ում թվում է, թե Աստված չի պատասխանել
իր աղոթքներին:

Համաձայն Ղուկաս 11.1-4-ի, Փրկիչի աղոթքը լսելուց հետո Նրա
աշակերտներից մեկը հարցրեց, թե արդյոք Նա իրենց կսովորեցնի
աղոթել, և Փրկիչը սովորեցրեց: Այնուհետև Տերը օգտագործեց
համանմանություններ` ուսուցանելու հավելյալ ճշմարտություններ
աղոթքի մասին: Նշեք, որ Ղուկաս 11.4-ի Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանության
մեջ գրված է. «Եվ մեզ մի տանիր ի փորձություն այլ փրկիր մեզ չարիցը»
(Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս 11.4 [Ղուկաս 11.4-ում,
ծանոթագրություն գ], ավելացված շեղագիր): Երկնային Հայրը երբեք չի
տանի իր զավակներից որևէ մեկին գայթակղության:

Ուսումնասիրեք Ղուկաս11.5-13-ը` փնտրելով, թե ինչ է Փրկիչն ուսուցանել
աղոթքի վերաբերյալ:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը ապահովում է Փրկիչի ուսմունքների
հավելյալ ըմբռնումներ աղոթքի մասին: Մենք սովորում ենք, որ նախքան
նա համանմանություն կտար Ղուկաս 11.5-ի սկզբին, «ասաց նրանց, Ձեր
երկնային Հայրը կտա այն, ինչ խնդրեք: Եվ նա մի առակ պատմեց, ասելով
…» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս 11.5[ Ղուկաս 11.5,
ծանոթագրություն ա]): Մենք նաև սովորում ենք «բարի պարգևների»
մասին, որոնց մասին Նա խոսում էր. «Ուստի եթե դուք, չար լինելով
հանդերձ, գիտեք բարիքներ անել ձեր երեխաներին, որքան ավելի շատ
ձեր երկնային Հայրը կտա բարի պարգևներ, Սուրբ Հոգու միջոցով նրանց,
ով խնդրում է իրեն» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս
11.-14[Ղուկաս 11.13, ծանոթագրություն ա]):

Համաձայն Ղուկաս 11.8-ի, ինչո՞ւ երկրորդ ընկերը հարգեց առաջին
ընկերոջ հաց տալու խնդրանքը: (Թախանձանք բառը այս հատվածում
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վերաբերում է տղամարդու հաստատակամ աղերսանքին, նույնիսկ այն
դեպքում, երբ նրա ընկերը նախապես մերժել էր նրա խնդրանքը):

Ղուկաս 11.5-13-ում տրված Իր համանմանությունների միջոցով Փրկիչն
ուսուցանեց, որ եթե մենք, լինելով անկատար, ցանկանում ենք
պատասխանել նրանց խնդրանքներին, ում սիրում և հոգ ենք տանում,
ապա «որքան ավելի շատ [մեր] երկնային Հայրը կտա … նրանց, ովքեր
խնդրում են նրան» (Ղուկաս 11.13):

Ո՞րն է աղոթքի նպատակը: «Աղոթքը այն գործողությունն է, որի միջոցով
Հոր և զավակի կամքերը համապատասխանեցվում են միմյանց հետ:
Աղոթքի նպատակն է ոչ թե փոխել Աստծու կամքը, այլ ապահովել մեր և
ուրիշների օրհնությունները, որոնք Աստված արդեն պատրաստ է տալ,
միայն այն պայմանով, որ մենք խնդրենք նրանց համար:
Օրհնությունները պահանջում են մեր կողմից որոշակի աշխատանք կամ
ջանք, նախքան մենք կկարողանանք ստանալ դրանք: Աղոթքը
աշխատանքի ձև և նշանակված միջոց է, որ ստանանք մեծագույն
օրհնությունը»( Աստվածաշնչյան Բառարան,«Աղոթք»):

Ղուկաս11.5-13-ից ձեր սովորածից լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք աղոթենք և համառորեն փնտրենք Երկնային Հոր օրհնությունները
կարիքի ժամանակ, այդ դեպքում Նա իր ընտրած ժամանակին և Իր
ուրույն ձևով կտա: ____________________.

Այս սկզբունքն հասկանալիս մենք նաև պետք է հիշենք, որ Երկնային Հոր
ոչ բոլոր օրհնություններն են գալիս այն ճանապարհով, որ մենք ենք
ակնկալում, տենչում կամ անմիջապես գիտակցում:

3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք այն ժամանակվա մասին, երբ դուք ձեր աղոթքների

պատասխանն եք ստացել, քանի որ համառորեն Երկնային Հոր
օրհնություններն եք փնտրել:

Ղուկաս 11.14-54-ում նկարագրվում է, թե ինչպես Հիսուսը մի մարդու
միջից դև հանեց, խրատեց մարդկանց, որ լսեն Աստծո խոսքը և խիստ
հանդիմանեց Փարիսեցիներին ու դպիրներին իրենց հոգևոր
տգիտության և չարության համար:

Ղուկաս 12
Փրկիչը զգուշացնում է հեռու մնալ երեսպաշտությունից և ընչաքաղցությունից

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Երբևէ խիստ ցանկացե՞լ եք որևէ բան`
դրա մասին մտածելով ամբողջ ժամանակ: Ինչպիսի՞ բացասական
ազդեցություններ կարող է ունենալ մեզ վրա ինչ-որ բան շատ ցանկանալը:

Մենք ընթերցում ենք Ղուկաս 12.1-13-ում, որ «երբ հազարներով
ժողովուրդները դիզվում էին» (Ղուկաս 12.1-ում), Հիսուսը ուսուցանեց Իր
աշակերտներին զգուշանալ կեղծ բարեպաշտությունից: Նա ուսուցանեց
նրանց, որ բոլոր թաքնված բաները մի օր կբացահայտվեն և Աստված
ճանաչում և հետևում է Իր զավակներին: Նա նաև ասաց, որ Իր
աշակերտները պետք է խոստովանեն Իր անունը մարդկանց առաջ, նաև
Աստծուն անարգելու մեղքի մասին: Այնուհետև մի մարդ խնդրեց
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Փրկիչին խոսել իր եղբոր հետ և համոզել նրան բաժանել կարողությունը
իր հետ:

Ընթերցեք Ղուկաս 12.14-15-ը` փնտրելով Փրկիչի պատասխանը այս
խնդրանքին:

Նա ի՞նչ նախազգուշացրեց ժողովրդին:

Ընչաքաղցություն նշանակում է ինչ-որ բան չափազանց ցանկանալ: Տիրոջ
խորհրդից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը: Տերը
պատվիրում է մեզ չցանկանալ երկրային բաներ: Նա ուսուցանել է, որ
կյանքը ավելին է, քան մեր ունեցած նյութական բաները, և որ մարդու
արժեքը կախված չէ նրա ունեցվածքի առատությունից:

Երբ Փրկիչն Իր աշակերտներին զգուշացրեց խուսափել
ընչաքաղցությունից, նա մի առակ պատմեց, որ լուսաբանի այս
պատվիրանի կարևորությունը: Ընթերցեք Ղուկաս 12.16-19-ը`
ուշադրություն դարձնելով, թե առակում քանի անգամ է մարդը գործածում
ես և իմ բառերը: Դուք կարող եք նշել դրանցից յուրաքանչյուրը:

Ի՞նչ է ուսուցանում այդ մարդու ես և իմ բառերի հաճախակի
գործածությունը նրա մասին: ____________________

Ի՞նչ եղանակներով մենք պիտի գայթակղվենք, որ նման լինենք այդ
մարդուն:

Կարդացեք Ղուկաս 12.20-21-ը` փնտրելով, թե Աստված ինչ
պատասխանեց մարդու ագահությանը և ընչաքաղցությանը:

Մտածեք գրել կամ նշումներ անել ձեր սուրբ գրություններում Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի հետևյալ
հայտարարությունից. «Այն ինչ երկար է տևում, շատ խնդիրներ է
առաջացնում» («Այն ինչ երկար է տևում, շատ խնդիրներ է առաջացնում»,
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.2005, 44):

Եթե առակում հարուստ մարդը իմանար, որ ինքը կմահանար այդ գիշեր և
չպիտի կարողանար վերցնել իր ունեցվածքն իր հետ, ի՞նչ եք կարծում, նա
ա՞յլ կերպ կվարվեր իր մահվան նախորդ օրը: Խորհեք, թե ինչո՞վ է «մի
ցանկացիր աշխարհիկ կարողությունը» պատվիրանը ձեզ վերաբերում:

Մենք ընթերցում ենք Ղուկաս 12.22-30-ը, որտեղ Տերը շեշտադրում էր, որ
Իր աշակերտները կարիք չունեին չափից դուրս հոգալ իրենց
ժամանակավոր կարիքները: Այս հրահանգը տրվել է Առաքյալներին և
նրանց, ովքեր կանչվել են ծառայելու որպես լիաժամկետ միսիոներներ:
Ընթերցեք Ղուկաս 12.31-32-ը` փնտրելով, թե ինչ է սովորեցրել Փրկիչը Իր
աշակերտներին փնտրել, իրենց սեփական կարիքների և
ցանկությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն (տես նաև Հակոբ
2.18-19-ը):

Ղուկաս 12-31 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունից, մենք
տեղեկանում ենք, որ Տերը ցուցում տվեց իր աշակերտներին. «Սակայն
խնդրեք, որ ձեզ տրվի Աստծու արքայությունը» (Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկաս 12.34[Ղուկաս 12.31, ծանոթագրություն ա],
ավելացված է շեղագիր): «Աստծո արքայությունը» վերաբերում է Հիսուս
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Քրիստոսի Եկեղեցուն: «Եկեղեցու նպատակն է նախապատրաստել իր
անդամներին հավերժական կյանք ունենալ սելեստիալ արքայությունում
կամ երկնային արքայությունում» (Guide to the Scriptures, «Kingdom of God
or Kingdom of Heaven,» scriptures.lds.org): Փրկիչը խոսք տվեց Իր
Առաքյալներին և միսիոներներին, որ եթե նրանք փնտրեն Աստծո
արքայությունը, Նա կօգնի ապահովել նրանց կարիքները և տեղ կտա Իր
արքայությունում:

4. Գրեք հետևյալ սկզբունքը սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Երբ մենք կատարենք

մեզ հասանելիքը, որ ստեղծենք Աստծու արքայությունը և Նրա
արդարությունը, Աստված կօգնի բավարարել մեր կարիքները և տեղ
կնախապատրաստի մեզ համար Իր արքայությունում:

Խորհեք որոշ ճանապարհներ, որոնց միջոցով կարող եք ստեղծել Աստծո
արքայությունը: (Սրա մասին խորհելիս, հիշեք այն սկզբունքը, որը դուք
սովորել եք դասի սկզբում` ժամանակավոր մտահոգությունների
փոխարեն հոգևոր խնդիրներին նվիրվելու վերաբերյալ:)

Մենք կարդում ենք Ղուկաս 12.35-59-ում, որ Փրկիչն ուսուցանեց Իր
աշակերտներին պատրաստվել Նրա Երկրորդ Գալստյանը: Նա օգնեց
նրանց հասկանալ, որ «Ում որ շատ է տրվել, նրանից շատ կպահանջվի»
(Ղուկաս 12.48) և բացատրեց, որ Իր ավետարանը մեծ բաժանումներ
կառաջացնի մարդկանց մեջ:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 10.38-12.59 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Թզենի
© Jose Ramiro Laguna/Shutterstock.com

ՄԱՍ 11. ՕՐ 2

Ղուկաս 13-15
Նախաբան
Հիսուսը ուսուցանում էր քավության և Աստծո արքայության մասին, և Նա
բուժում էր շաբաթ օրը: Նա նաև օգտագործում էր առակներ` ուսուցանելու
խոնարհություն և աշակերտության գնի մասին: Փարիսեցիները և
դպիրները բողոքում էին Փրկիչի շփումներից հարկահավաքների և
մեղավորների հետ: Փրկիչը պատասխանեց, պատմելով ` մոլորված
ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու առակները:

Ղուկաս 13.1-14.14
Հիսուսը բուժում է շաբաթ օրը և ուսուցանում հնազանդության ու
աղքատներին հոգ տանելու մասին:
Պատկերացրեք, որ մի քանի ընկերների հետ ճաշում եք, և նրանք
նկատում են միայնակ նստած հնամաշ հագուստներով մի ուսանողի: Ձեր
խմբից մեկը կոպիտ դիտողություն է անում ուսանողի արտաքինի
վերաբերյալ, և ձեր ընկերներից շատերը ծիծաղում են:

Դուք ինչպե՞ս կարձագանքեիք նման իրավիճակում: ____________________

Կարդացեք Ղուկաս 13-14-ը և փնտրեք, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը
մեզանից ավելի աղքատների հետ շփվելու մասին:

Ղուկաս 13-ում մենք ընթերցում
ենք, որ Փրկիչը պատմեց մի առակ
թզենու մասին,որը կկտրվեր, եթե
պտուղ չտար: Առակը վերաբերվում
էր Հրեաներին, ովքեր պիտի բարի
պտուղ տային, և այն ուսուցանում
է, որ մենք կկորչենք, եթե
չապաշխարենք: Հիսուսը շաբաթ
օրը մի կնոջ բուժեց: Նա
նմանեցրեց Աստծո արքայությունը
մանանեխի հատիկի, որը աճում և
մեծ ծառ է դառնում, նաև
ուսուցանեց նրանց մասին, ովքեր
կմտնեն Իր արքայությունը: Նա նաև սգում է Երուսաղեմին սպառնացող
կործանումը:

Ղուկաս 14.1-6-ում մենք ընթերցում ենք, որ մի շաբաթ օր Հիսուսը ճաշի էր
հրավիրված Փարիսեցիների իշխաններից մեկի տուն: Ճաշից առաջ
Փրկիչը բուժեց մի մարդու, ով ջրգողությամբ էր տառապում` մի
հիվանդություն, որից մարդու մարմինը հեղուկով է լցվում և այտուցվում:

Կարդացեք Ղուկաս 13.15-16-ը և Ղուկաս14.5-6-ը, փնտրելով Փրկիչի
պատասխանները Փարիսեցիներին, ովքեր մեղադրում էին Նրան Շաբաթ
օրը չպահելու մեջ` կնոջը և տղամարդուն բուժելու պատճառով:
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Ի՞նչ կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից` Շաբաթ օրվա օրենքը սուրբ
պահելու վերաբերյալ: Դասերից մեկն այն է, որ Հիսուսը Շաբաթ օրվա
համար ստեղծեց առաքինի վարքագծի մի նախատիպ` ծառայելով
մարդկանց կարիքներին: Սա հակառակ է Փարիսեցիների մոտեցմանը,
ովքեր Շաբաթ օրը արդարացնում էին ոչ թե մարդկանց, այլ կենդանիների
մասին հոգ տանելը: Խորհեք Շաբաթ օրը ձեր կատարած
գործողությունների մասին: Շաբաթ օրը ի՞նչ կարող եք անել, որ ավելի
նման լինեք Հիսուսին:

Ղուկաս 14.7-10-ում գրված է մի առակ, որը Փրկիչն օգտագործեց`
ուսուցանելու մի ավետարանական ճշմարտություն խոնարհության և
վեհանձնության միջև եղած կապի վերաբերյալ: «Ամենապատվավոր
Տեղերը» (Ղուկաս 14.6) մեծարանքի տեղերն էին: Հիսուսը նկատեց, որ
ճաշի հրավիրվածներից ոմանք ամենապատվավոր տեղերն էին ընտրում
իրենց համար` տանտիրոջը մոտ նստելով:

Կարդացեք Ղուկաս 14.11–ը` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը
համեստության մասին: Պաշտոնը իջեցնել նշանակում է ավելի ցածր
դիրք գրավել:

Կարդացեք Ղուկաս 14.12-14-ը` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Փրկիչը
Փարիսեցուն, ով հրավիրել էր Իրեն ճաշի: Ինչու՞ են այս Փարիսեցու նման
մարդիկ ճաշի հրավիրում իրենց ընկերներին և հարուստ կամ կարևոր
հարևաններին:

Փրկիչի օրոք, նրանք ովքեր հաշմանադամ էին (վնասված), կաղ էին կամ
կույր, հաճախ մաքառում էին իրենց ապահովելու համար և աղքատ էին
իրենց անկարողության հետևանքով: Որոշ Փարիսեցիներ վերևից էին
նայում այդ մարդկանց : Որո՞նք են այն մի քանի պատճառներն այսօր, թե
ինչո՞ւ են մարդիկ վերևից նայում ուրիշներին:

Այս հատվածներից կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք
փորձենք օգնել մեզանից ավելի աղքատ մարդկանց, Տերը կպարգևատրի
մեզ:

Բացի Հարության ժամանակ մեզ պարգևատրելուց, Տերը նաև կօրհնի մեզ
այս կյանքում, երբ փորձենք օգնել մեզանից ավելի աղքատ մարդկանց
(տես Մատթեոս 6.4):

1. Հետևյալ վարժություններից մեկը կամ երկուսը լրացրեք
սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում.

a. Գրեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթը օրհնվեց`
փորձելով օգնել ինչ-որ մեկին, ով ավելի աղքատ էր: («Ավելի
աղքատ» արտահայտությունը կարող է վերաբերել
իրավիճակների, որոնք կապ չունեն նյութական միջոցների
պակասի հետ, օրինակ դա կարող է վերաբերել մեկին, ով միայնակ
է կամ ընկերներ չունի: )

b. Խորհեք, թե ինչպես կարող եք օգնել նրանց, ովքեր ավելի աղքատ
են, քան դուք և գրեք մի նպատակ նրանց ծառայելու համար:
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Ղուկաս 14.15-35
Հիսուսը պատմում է առակ մեծ ընթրիքի մասին և ուսուցանում
աշակերտության գինը

Մեզանից ի՞նչ կպահանջվի զոհաբերել կամ ինչի՞ց պիտի հրաժարվենք`
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ: ____________________

Ինչպե՞ս կարող են ոմանք արդարացնել գայթակղությունը , որպեսզի
խուսափեն այդ զոհաբերությունները կատարելուց: ____________________

Երբ Փրկիչը Փարիսեցուն խորհուրդ տվեց աղքատներին հրավիրել ճաշի,
սենյակում գտնվողներից մեկն ասաց Նրան, «Երանի նորան, որ
Աստուծոյ արքայութիւնումը հաց կուտէ» (Ղուկաս 14:15): Ի պատասխան
այս հայտարարության, Փրկիչը պատմեց մեծ ընթրիքի առակը:

Կարդացեք Ղուկաս 14.16–24-ը` փնտրելով հրավերը, որ առակի մարդիկ
ստացան, ինչպես նաև փնտրեք հրավերից հրաժարվողների
արդարացումները:

Հիսուսը խոսում էր այն Հրեաների հետ, ովքեր իրենց պահում էին առակի
այն մարդկանց նման, ովքեր սկզբում հրավիրվել էին խնջույքի: Ինչո՞վ է
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը նման մեծ ընթրիքի: Ի՞նչ
արդարացումներ էին բերել մարդիկ, ովքեր մերժել էին մեծ ընթրիքին
մասնակցելու հրավերը: Ի՞նչ են բացահայտում այդ արդարացումները
տվյալ մարդկանց առաջնահերթությունների վերաբերյալ:

Մի սկզբունք, որ մենք սովորում ենք այս առակից այն է, որ եթե մենք
ուրիշ առաջնահերթությունները Տիրոջից և Նրա ավետարանից բարձր
համարենք, ապա կկորցնենք այն օրհնությունները, որոնք կարող
էինք ստանալ:

Նայեք այն իրողությունների ցուցակին, որը դուք գրել եք և, հնարավոր է,
ձեզ խնդրեն զոհաբերել կամ հրաժարվել դրանցից` որպես Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտ: Ինչպիսի՞ օրհնություններ կկորցնեք, եթե
պատրաստակամ չեք կատարել այս զոհաբերությունները: Երբևէ մտածե՞լ
եք, որ ինչ-որ բան զոհաբերել եք, բայց ավելի ուշ գիտակցել եք, որ ձեր
ստացած օրհնություններն ավելի մեծ էին, քան ձեր կատարած
զոհաբերությունը:

Այս առակը ուսուցանելուց հետո, Փրկիչը խոսեց բազմության հետ այն
մասին, թե Ինքն ինչ է պահանջում Իր աշակերտներից: Ընթերցեք Ղուկաս
14.25-27-ը`փնտրելով, թե ինչ ասաց Փրկիչը, որ Իր աշակերտները պետք է
պատրաստակամ անեն:

Ղուկասի 14.26,-ի համատեքստում Հունարեն բառը թարգմանված «ատել» նշանակում է
«սիրել ավելի քիչ» կամ «գնահատել ավելի քիչ»: Փրկիչը պաշտոնապես պատվիրան չէր
հայտարարում «պատուիր քո հորը և քո մորը» (Ելից 20.12) .Նա ուսուցանում էր
առաջնահերթությունների մասին: Աշակերտի համար ընտանիքին նվիրվածությունը պետք
է լինի Հիսուս Քրիստոսին նվիրված լինելուց հետո» (Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ
[ԵկեղեցուԿրթական համակարգի ձեռնարկ, 2014], 165, տես նաև Մատթեոս 10.37,
Ղուկաս14.26, ծանոթագրություն բ):
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Իսրայելի Նազարեթ գյուղի մի աշտարակ,
նման է աշտարակին` նկարագրված

Ղուկաս 14.28-30-ում

Խաչ բառը Ղուկաս 14.27-ումվերաբերում է խաչելությանը և ներկայացնում
զոհաբերության պատրաստակամությունը: Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը օգնում է մեզ հասկանալ, որ «վեր առնե [իր] խաչը
(Ղուկաս 14.27-ում) նշանակում է «ժխտել [ինքնիրեն] ողջ
անաստվածությունը, և յուրաքանչյուր աշխարհիկ բան և պահել [Տիրոջ]
պատվիրանները» ( Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Մատթեոս 16.26
[Աստվածաշնչյան հավելվածում]):

Այս հատվածները մեզ ուսուցանում են, որ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտները պետք է պատրաստակամ լինեն զոհաբերել ամեն ինչ, որ
Նրան հետևեն: Գուցե կամենաք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում`Ղուկաս 14.25-27-ի կողքին:

Երբ Հիսուսն ուսուցանեց, թե ինչ պետք է Նրա աշակերտները
պատրաստակամ լինեն անելու, Նա ասաց. «Հետևաբար, հաստատեք սա
ձեր սրտերում, որ դուք պետք է անեք այն բաները, ինչ ես կուսուցանեմ և
կպատվիրեմ ձեզ» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս 14.28
[Ղուկաս 14.27-ում, ծանոթագրությունբ]): Հաստատել բառը այստեղ
նշանակում է վճռել կամ որոշում կայացնել: Մի սկզբունք, որ կարող ենք
սովորել այս հատվածից այն է, որ քանի որ մենք որոշում ենք կայացրել
մեր սրտերում անել այն, ինչ Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանում և
պատվիրում է մեզ, մենք դառնում ենք Նրա աշակերտները:

Խորհեք, թե ինչպես կարող ենք մեր աշակերտության մեջ հասնել մի
կետի, որ իրապես որոշում կայացնենք անել այն, ինչ Հիսուս Քրիստոսը
ուսուցանում և պատվիրում է մեզ անել:

Այս սկզբունքները աշակերտության վերաբերյալ ուսուցանելուց հետո,
Փրկիչը տվեց երկու համանմանություններ:
ԸնթերցեքՂուկաս14.28-30-ըևՂուկաս 14.31-33-ը, որոշելով, թե այս երկու
համանմանությունները ինչ են լուսաբանում:

Փրկիչը ցանկանում էր, որ Իր
հետևորդները լավ մտածեին, թե
արդյոք պատրաստ էին զոհաբերել
ինչ պահանջվեր իրենցից,
որպեսզի կարողանային լինել
Նրա աշակերտները մինչև վերջ
(տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկաս
14.31Ղուկաս 14.30,
ծանոթագրությունա]): Նշեք Ղուկաս
14.33-ը, որն այս գլխում Փրկիչի
ուսմունքների պարզ, համառոտ
շարադրանքն է:

2. Մտածեք, թե ձեզ համար ի՞նչ արժե կամ կամ ձեզանից ինչ
կպահանջի Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ

լինելը: Խորհեք ավետարանի համաձայն ապրելու օրհնությունների և
հավերժական կյանքի պարգևի մասին: Ինչպիսի՞որոշումներ կարող
եք կայացնել այժմ, որը կօգնի ձեզ ձեր կյանքում Տիրոջը համարել բոլոր
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Կորած ոչխարը

Կորած դրամը

Անառակ որդին

առաջնահերթություններից վեր: Պատասխանեք այս հարցին ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում, ներառելով մի քանի
նպատակներ, որոնք կարող են օգնել ձեզ` դառնալ Հիսուս Քրիստոսի
ավելի լավ աշակերտ:

Ղուկաս 15
Հիսուսը պատմում է մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու
առակները

Մտածեք այն ժամանակի մասին,
երբ դուք գտել եք ինչ-որ կարևոր
կորցրած բան: Ինչպե՞ս եք
ձեզ զգացել:

Մտածեք ձեր մի ծանոթի մասին,
ով կարող է լինել հոգևոր առումով
«կորած»: Նա կարող է լինել մեկը,
ով դեռևս չի ստացել Հիսուս
Քրիստոսի վերականգնված
ավետարանը կամ ներկայումս չի
ապրում համաձայն ավետարանի
ուսմունքների:

Ուսումնասիրեք Ղուկաս 15-ը և
փնտրեք ճշմարտություններ, թե
ինչպես է Երկնային Հայրը
վերաբերվում այն մարդկանց,
ովքեր հոգևոր առումով կորած են
և այն պատասխանատվությունը,
որ մենք ունենք նրանց հանդեպ:

Կարդացեք Ղուկաս 15.1-2-ը `
փնտրելով, թե ինչից էին
Փարիսեցիները բողոքում:

Ի պատասխան Փարիսեցիների և
դպիրների բողոքի, Փրկիչը երեք
առակ պատմեց` մեկը ոչխարի
մասին, մյուսըդրամի , իսկ
երրորդը`որդու մասին: Այս
առակները նպատակ ունեին հույս
տալ մեղավորներին, ինչպես նաև
պատժել և դատապարտել
դպիրների և Փարիսեցիների
երեսպաշտությունը: Այս առակներն
ուսումնասիրելիս, ուշադիր եղեք,
թե ինչու էր կորել յուրաքանչյուր
առակի թեման, և ինչպես էր
այն գտնվել:
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«Հայրը տեսաւ նորան, … և վազեց, … և
համբուրեց նորան» (Ղուկաս 15.20):

Ընթերցեք յուրաքանչյուր առակը, փնտրելով հարցերի պատասխանները
հետևյալ աղյուսակի ձախ սյունակում: Գրեք ձեր պատասխանները
համապատասխան սյունակում:

Առակներ Մոլորված Ոչխարի, Դրամի, և Որդու մասին

Հարցեր Ղուկաս 15.3-7-
ը(տես նաևՂուկաս

15.4,
ծանոթագրությունա)

Ղուկաս

15.8-10
Ղուկաս 15.11-32
(հատված16-ում
ցանկանալ բառը

նշանակում է
«հոժարությամբ»)

Ի՞նչն էր կորել:

Ինչո՞ւ էր այն կորել

Ինչպե՞ս էր այն գտնվել

Ո՞ր բառերը կամ
արտահայտություններն են
նկարագրում այն գտնվելու
արձագանքը:

Նկատեք, որ ոչխարը կորավ`
հետևելով իր կյանքի սովորական
ընթացքին, դրամը կորավ տիրոջ
անհոգության կամ անփութության
պատճառով, իսկ անառակ (շռայլ
կամ անխոհեմ) որդին կորավ իր
սեփական ըմբոստության
պատճառով:

Ո՞րն է մեր
պատասխանատվությունը այն
մարդկանց հանդեպ, ովքեր
մոլորվել են, անկախ այն
հանգամանքից, թե ինչպես:

Նշեք այն արտահայտությունները,
որոնք նկարագրում են կենդանու,
առարկայի և մարդու գտնվելու
արձագանքը: Հիշեք, որ այս
առակների նպատակներից մեկը
Փարիսեցիներին և դպիրներին
հանդիմանելն էր, ովքեր դժգոհում
էին, որ Հիսուսը խոսում էր
մաքսավորների և մեղավորների
հետ: Երբ Հիսուսն ասաց, որ ավելի շատ ուրախություն կլինի երկնքում «
մէկ մեղաւորի համար, որ ապաշխարէ, քան թէ իննսունևինն արդարների
համար, որոնց ապաշխարութիւն պէտք չէ» (Ղուկաս 15.7), Նա ուսուցանում
էր, որ ավելի շատ ուրախություն կա երկնքում զղջացող մեղավորի
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համար, քան իննսունինը արդար Փարիսեցիների և դպիրների, ովքեր
իրենց հպարտության մեջ կարծում են, որ իրենք զղջալու կարիք չունեն:

Հիմնվելով այն մարդկանց պատասխանների վրա, ովքեր գտան, ինչ
կորցրել էին, դուք ինչպես կլրացնեիք հետևյալ հայտարարությունը. Երբ
մենք օգնում ենք այլոց ապաշխարելու ցանկություն ունենալ, մենք զգում
ենք ____________________.

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ի՞նչ կարող եք անել,

որ օգնեք մի մարդու, ով հոգևոր առումով կորել է, որպեսզի
ցանկություն ունենա ապաշխարել, կամ Երկնային Հորն ավելի
մոտենալ:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 13-15-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 11. ՕՐ 3

Ղուկաս 16
Նախաբան
Հիսուսն ուսուցանեց անիրավ տնտեսի առակը: Փարիսեցիները լսեցին
Հիսուսի ուսմունքները և ծաղրեցին Նրան: Այնուհետև Հիսուսը
հանդիմանեց Փարիսեցիներին և պատմեց նրանց հարուստ մարդու և
Ղազարոսի առակը:

Ղուկաս 16.1-12
Հիսուսը պատմում է անիրավ տնտեսի առակը:
Տված տեղում ցուցակ կազմեք, նշելով մի քանի աշխարհիկ նպատակներ,
որոնք մարդիկ հաճախ ունենում են իրենց սրտերում և աշխատում դրանց
հասնել: ____________________

Այժմ մի քանի հավերժական գանձերի ցուցակ կազմեք, որոնք Երկնային
Հայրը ցանկանում է, որ մենք փնտրենք (ինչպես օրինակ` հավերժական
ընտանիքներ և խաղաղություն): ____________________

Մենք կարող ենք վայելել այդ հավերժական գանձերից մի քանիսը նաև
այս կյանքում: Շրջանակի մեջ առեք հավերժական գանձերից մեկը կամ
երկուսը, որոնք դուք ցուցակի մեջ եք գրել և հատկապես կարևոր են ձեզ
համար: Ոսումնասիրեք Ղուկաս 16-ը և փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են օգնել ձեզ ձեռք բերել հավերժական գանձեր:

Մոլորված ոչխարի, կորած դրամի և անառակ որդու առակները
ուսուցանելուց հետո, Փրկիչն Իր աշակերտներին ուսուցանեց անիրավ
տնտեսի առակը: Տնտեսը մի անձնավորություն է, ով տնօրինում է մեկ
ուրիշի առևտրական գործերը, փողը կամ կարողությունը:

Կարդացեք Ղուկաս 16.1-2-ը` փնտրելով, թե առակի հարուստ մարդը ինչ
տեղեկություն ստացավ իր տնտեսի վերաբերյալ:

Ուշադիր եղեք, թե ի՞նչ էր տնտեսը անում հարուստ մարդու ունեցվածքի
հետ, որում մեղադրվում էր: Հարուստ մարդու կարողությունը վատնելու
հետևանքով տնտեսը կկորցներ իր աշխատանքը:

Ղուկաս 16.3-7-ում մենք կարդում ենք, որ տնտեսը անհանգստանում էր,
թե ինչ պիտի աներ աշխատանքը կորցնելուց հետո, որովհետև նա
ֆիզիկական աշխատանքի ընդունակ չէր, իսկ մուրալ շատ էր ամաչում: Նա
մի ծրագիր մշակեց, որն, ըստ նրա, կօգներ իրեն ուրիշ տներում
աշխատանք ստանալ: Նա այցելեց հարուստ մարդու երկու
պարտապանների և զգալի իջեցրեց նրանց պարտքերը, որի համար
կարծում էր, որ կշահեր նրանց բարյացակամ վերաբերմունքը:

Կարդացեք Ղուկաս 16.8-ը` փնտրելով, թե ինչ պատասխանեց հարուստ
մարդը, երբ իմացավ իր տնտեսի գործողությունների մասին: Օգտակար է
իմանալ, որ «այս աշխարհքի որդիքը» աշխարհիկ մարդիկ են, իսկ «լույսի
որդիները» Աստծու հետևորդներ են կամ հոգևոր մարդիկ:
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Նշեք, որ հարուստ մարդը գովաբանեց տնտեսի ճարպկությունը`հարուստ
մարդու պարտապանների համակրանքը ձեռք բերելու հարցում: Նա չէր
գովաբանում տնտեսի անազնվությունը:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեյմս Ի. Թալմիջը բացատրել է,
թե ինչ էր Փրկիչն ուսուցանում առակի անարդար տնտեսի միջոցով. «Մեր
Տիրոջ նպատակն էր ցույց տալ այն մարդկանց խնամքի, բարության և
նվիրվածության հակադրությունը, որոնք զբաղվում էին երկրի եկամտաբեր
գործերով, և շատերի անտարբեր ուղիները, ովքեր հրապարակավ ջանքեր
են գործադրում հոգևոր գանձերի համար: Աշխարհիկ տրամադրվածություն

ունեցող մարդիկ չեն անտեսում նախապատրաստվել իրենց ապագա տարիների համար, և
հաճախ մեղսավոր ձևով ցանկանում են կուտակել շատ, մինչդեռ լույսի որդիները կամ
նրանք, ովքեր հավատում են, որ հոգևոր հարստությունները վեր են բոլոր երկրային
սեփականություններից, ավելի քիչ եռանդուն են, շրջահայաց կամ իմաստուն» ( Հիսուս
Քրիստոս,3-րդ հրատ. [1916],463):

Ընթերցեք Ղուկաս 16.10–12-ը` փնտրելով, թե ըստ Փրկիչի, մենք ինչ պիտի
անենք, որպեսզի օրհնված լինենք հավերժական գանձերով: Նշեք, որ
մամոնան հատված 11-ում վերաբերում է երկրային հարստություններին,
ներառյալ փողը և սեփականությունները: Օգտակար կլինի իմանալ, որ
լինել «քիչ բանի մէջ հավատարիմ» (Ղուկաս 16:10-ում) նշանակում է
արդարությամբ օգտագործել երկրային գանձերը:

Փրկիչի ուսմունքներից Ղուկաս 16.1-12-ից սովորում ենք, որ եթե մենք
իմաստությամբ պատրաստվենք մեր հավերժական ապագային և
արդարությամբ օգտագործենք երկրային հարստությունները, ապա
կարող ենք օրհնված լինել հավերժական գանձերով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին.

a. Ինչպե՞ս է մեր երկրային գանձերի արդար գործածությունը
անդրադառնում այն բանի վրա, որ մենք արժանի ենք, որ մեզ
վստահվեն հավերժական գանձեր :

b. Ինչպե՞ս կարող եք դուք` որպես երիտասարդ, արդար օգտագործել
երկրային գանձերը: Ինչպե՞ս կարող եք անել սա որպես չափահաս
մարդ: (Տես Հակոբ 2․17-19:)

Ղուկաս 16.13-31
Հիսուսը հանդիմանում է Փարիսեցիներին և ուսուցանում հարուստ մարդու և
Ղազարոսի առակը

Ուսումնասիրեք Ղուկաս 16.13-26-ը և խորհեք, թե ինչպես երկրային
գանձերը կարող են խանգարել որոշ մարդկանց ձեռք բերել
հավերժական գանձեր:

Ինչպես գրված է Ղուկաս 16.13-14-ում, Փրկիչն ուսուցանեց, որ «կարող չէք
[երկուսին] Աստուծոյ ծառայել և մամոնային» (Ղուկաս 16.13):
Փարիսեցիները լսեցին Փրկիչի ուսմունքները և «ծաղրեցին» (Ղուկաս
16.14) կամ նշավակեցին Նրան: Փնտրեք Ղուկաս 16.14-ում այն բառը, որը
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նկարագրում է Փարիսեցիներին և առաջարկում մի բացատրություն, թե
նրանք ինչու ծաղրի ենթարկեցին Փրկիչին Իր ուսմունքների համար:

Փարիսեցիները ընչաքաղց էին, որը նշանակում է` նրանք եսասիրաբար
ցանկանում էին ավելի շատ ունեցվածք` մասնավորապես բաներ, որոնք
պատկանում էին ուրիշներին: Նրանք ցանկանում էին երկրային
հարստություն և իշխանություն (Մատթեոս 23.2-6, 14): Ձեր կարծիքով,
ինչո՞վ էր նրանց ընչաքաղցությունը նպաստում Փրկիչին ծաղրելուն:

Ընթերցեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը, Ղուկաս 16.16–23-ում (
Աստվածաշնչի հավելվածում), որպեսզի ավելի լավ ներըմբռնեք
Փարիսեցիների և Փրկիչի զրույցը:

Այս հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ Փարիսեցիները պնդում
էին, թե Մովսեսի օրենքը ծառայում է որպես օրենք իրենց համար,
հետևապես նրանք մերժում էին Հիսուսին` որպես իրենց դատավոր:
Հիսուսը բացատրեց, որ Մովսեսի և մարգարեների օրենքը վկայել էր Իր
մասին: Նա Իր կասկածը հայտնեց Փարիսեցիներին, որոնք ժխտում էին
այն, ինչ գրված էր և հանդիմանեց նրանց «ճշմարիտ ճանապարհի
խոչընդոտ[ելուն]» ( Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,Ղուկաս 16.21):
Որպեսզի օգնի այդ ընչաքաղց Փարիսեցիներին իրենց վարքագիծը և դրա
հետևանքները հասկանալ, Փրկիչը նմանեցրեց նրանց առակի հարուստ
մարդուն` գրի առնված Ղուկաս 16.19-31-ում:

Պատկերացնել սուրբ գրությունների իրադարձությունները:
Սուրբ գրությունների իրադարձությունների պատկերացումը կարող են օգնել դարձնել այդ
իրադարձություններն ավելի կենդանի և իրական: Պատկերացումը կօգնի ձեզ ավելի լավ
վերաբերվել տվյալ սուրբ գրության մարդկանց և իրավիճակներին և արդյունքում թույլ
կտա ձեզ ավելի խորը վերլուծել և հասկանալ դեպքերը: Երբ կարդաք, փնտրեք
մանրամասներ, որոնք կօգնեն ձեզ պատկերացնել, որ դուք ներկա եք այդ
իրադարձություններին :

ԿարդացեքՂուկաս 16.19-31-ը և պատկերացրեք այս առակի
կերպարներին ու նրանց փոխհարաբերությունները: Մտածեք, որ դուք
կարդում եք այս հատվածները բարձրաձայն, ասես Փրկիչի բառերը
մեջբերելիս հանդիսատեսի դիմաց եք (Ղուկաս 16.19-23), հարուստ
մարդը (Ղուկաս16.24, 27, 28, 30), և Աբրահամ (Ղուկաս 16.25, 26, 29, 31): Ձեզ
կօգնի իմանալ, որ «Աբրահամի գիրկը» (Ղուկաս16.22-ում) ներկայացնում
է դրախտը հոգևոր աշխարհում, և որ «դժոխքը» (Ղուկաս16.23-ում)
վերաբերում է հոգևոր բանտին (տես Աստվածաշնչի բառարան,
«Աբրահամի գիրկը»,«դժոխք»):
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Շները լիզում էին Ղազարոսի՝ այն աղքատ

մարդու խոցերը, ով պառկում էր հարուստ

մարդու դռանը:

Ինչո՞վ էին միմյանցից
տարբերվում հարուստ մարդու ու
Ղազարոսի աշխարհիկ կյանքը:

Ինչո՞վ է հարուստ մարդու
ընչաքաղցությունը կամ երկրային
ունեցվածքը անդրադարձել նրա
վրա մահից հետո:

Դուք ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ
նպատակ ուներ այս առակը ուսուցանելու Փարիսեցիներին:

Այս առակից կարող ենք սովորել այն սկզբունքը, որ եթե մենք ընչաքաղց
ենք և չենք օգտագործում մեր երկրային գանձերը արդարացիորեն, ի
վերջո կտառապենք և կզղջանք (Վ &Ու 104.18):

Մենք կարող ենք սովորել այս
առակից ևս մի ճշմարտություն:
Համաձայն Ղուկաս 16.30-ի, ըստ
հարուստ մարդու, ինչ կլիներ,
եթեՂազարոսը հայտնվեր իր
եղբայրներին:

Հարուստ մարդը հավատում էր, որ
իր եղբայրները կապաշխարեն և
կդառնան դեպի ճշմարտությունը,
եթե Ղազարոսը հայտնվեր նրանց:
Կրոնափոխվելը «որևէ մեկի
հավատքը, սիրտը և կյանքը
փոխելն է, Աստծու կամքը
ընդունելն ու հաստատելը» (Guide
to the Scriptures, Conversion,
Convert,scriptures.lds.org):

Համաձայն Ղուկաս 16.29, 31-ի, ինչո՞ւ Աբրահամը չուղարկեց Ղազարոսին
հարուստ մարդու եղբայրների մոտ:

Նշելով «Մովսեսին և մարգարեներին», Փրկիչը կրկին վկայակոչում էր
սուրբ գրությունները, որոնց Փարիսեցիները հայտարարել էին, որ
հավատում և ապրում են ըստ դրանց, բայց իրականում ժխտում էին:

Այս առակից մենք սովորում ենք, որ դարձի գալը սկսվում է հավատի
միջոցով և մարգարեների խոսքերին ականջ դնելով, այլ ոչ հրաշքների
վկայությամբ կամ հրեշտակներին տեսնելով:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ եք կարծում, որ դարձի գալը առաջին հերթին տեղի է
ունենում ավելի շատ հավատքի և մարգարեների խոսքերին ականջ
դնելով, քան հրաշքների վկայությամբ կամ հրեշտակներին
տեսնելով:
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b. Մարգարեների հատկապես ո՞ր ուսմունքներն են նպաստել ձեր
դարձի գալուն:

Առանձին թղթի վրա գրեք մի նպատակ, թե դուք ինչպե՞ս կարող եք ավելի
շատ հավատալ կամ մարգարեների հատուկ ուսմունքներին ու խորհրդին
ականջ դնել, որպեսզի ձեր դարձը ավելի զորանա: Գաղափարների
համար վերանայեք «Երիտասարդներին զորացնելու համար» գրքույկը: Դրեք
թուղթը այնպիսի տեղում, որ այսօր կամ վաղը կարողանաք աչքի
անցկացնել (օրինակ, ձեր գրպանում կամ սուրբ գրությունների մեջ):

3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 16-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 11. ՕՐ 4

Ղուկաս 17
Նախաբան
Հիսուսն ուսուցանեց Իր աշակերտներին, որ պետք է ներել ուրիշներին :
Այնուհետև Առաքյալները խնդրեցին Հիսուսին ավելացնել իրենց
հավատը: Պատասխանելիս Հիսուսն ուսուցանեց նրանց անպիտան
ծառայի առակը: Ավելի ուշ Հիսուսը բուժեց 10 բորոտի, բայց միայն մեկը
վերադարձավ Նրան շնորհակալություն հայտնելու: Փարիսեցիներն
ընդդիմացան Փրկիչին, և Նա ուսուցանեց Աստծո արքայության գալուստի
վերաբերյալ:

Ղուկաս 17.1-10
Առաքյալները խնդրում են Հիսուսին ավելացնել իրենց հավատը

1. Մտածեք մի իրավիճակի մասին, որը կպահանջի ձեզանից
հավատք գործադրել, այսպես օրինակ՝ փնտրել

քահանայական օրհնություն, վճարել տասանորդ կամ ելույթ ունենալ,
դաս վարել եկեղեցում: Ձեր ցուցակը գրեք սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում: Ապա պատասխանեք հետևյալ
հարցերին. Դուք երբևէ ցանկացե՞լ եք ունենալ ավելի մեծ հավատ: Եթե
այո, ապա ի՞նչ խնդիրների առաջ եք դեմ առ դեմ կանգնել, որ
առաջացրել են այդ ցանկությունը:

Ուսումնասիրելիս Ղուկաս 17-ը` փնտրեք այն սկզբունքները, որոնք
կարող են օգնել ձեզ` մեծացնել ձեր հավատը:

Ղուկաս 17.1-2-ում Փրկիչն ուսուցանում է իր աշակերտներին, որ երբ մեկը
գայթակղում է մյուսներին մեղք գործել, ապա պատասխանատու կլինի:

Ընթերցեք Ղուկաս 17.3-4-ը` փնտրելով մի պատվիրան, որ Փրկիչն է տվել
իր աշակերտներին, և որը կպահանջի հավատք: Նշեք այդ պատվիրանը
ձեր սուրբ գրություններում:

Ինչո՞ւ է դժվար ներել մեկին, ով անընդհատ մեղանչել է ձեր դեմ:
____________________

Ընթերցեք Ղուկաս 17.5-ը` փնտրելով, թե ինչ ցանկացան առաքյալները
Փրկիչից, երբ Նա ուսուցանեց նրանց ներողամտության մասին:

Տիրոջ նկատմամբ ավելի մեծ հավատի որոնումը ինչպե՞ս կարող է օգնել
նրանց` հնազանդվել ուրիշներին ներելու պատվիրանին:
____________________

Ինչպես գրված է Ղուկաս 17.6-ում, Փրկիչը պատասխանեց Առաքյալների
աղերսանքներին իրենց հավատը մեծացնելու վերաբերյալ` վկայելով, որ
մանանեխի հատի չափ հավատը հրաշքներ կարող է գործել: Որպեսզի
օգներ նրանց իմանալ, թե ինչպես մեծացնեին իրենց հավատը, Հիսուսը
այնուհետև պատմեց մի առակ` նկարագրելով տիրոջ և ծառայի
հարաբերությունները:
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Ընթերցեք Ղուկաս 17.7-10-ը, փնտրելով, թե տերն ինչ էր ակնկալում
ծառայից: Օգտագործեք ծանոթագրությունները, որոնք կօգնեն ձեզ
հասկանալ առակի որոշ դժվար բառերը:

Բիբլիական ժամանակներում տերը ապահովում էր իր ծառայի կյանքը
բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով, եթե ծառան հավատարմորեն կատարում
էր իրենից ակնկալվող պարտականությունները: Այդ իսկ պատճառով,
տերը կարիք չուներ հատուկ շնորհակալություն հայտնել իր ծառային
կամ պարտքի զգացողություն ունենալ նրա նկատմամբ իր
պարտականությունները կատարելու համար:

Մտածեք, թե ինչով է Երկնային հայրը նման այս առակի տիրոջը:

Ճիշտ կլինի նշել Ղուկաս 17.10-ում այս արտահայտությունը «այն ենք
արել, ինչ որ պարտական էինք անելու»:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալը. Մեր հավատը կմեծանա, երբ ջանք

գործադրենք անել այն ամենը, ինչ Երկնային Հայրը պատվիրում է:
Հետագայում կավելացնեք այս հայտարարությանը:

Նշեք Ղուկաս 17.10-ում, թե ինչ ասաց Հիսուսը, որ ծառաները ասեին
իրենց հանձնարարությունները կատարելուց հետո:

Ընդունել, որ մենք անպիտան ծառաներ ենք, նշանակում է` գիտակցում
ենք, որ նշանակություն չունի, թե որքան լավ ենք պահում
պատվիրանները, մենք միշտ պարտական ենք Աստծուն: Նա այնքան
շռայլորեն է օրհնում մեզ, որ երբեք չենք կարող ետ վճարել Նրան,
նույնիսկ`, երբ մենք հնազանդ ենք և առաքինի կյանք ենք վարում (տես
Մոսիա 2.20-26-ը):

3. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
լրացրեք հայտարարությունն այնպես, որ այն փոխանցի

հետևյալ սկզբունքը. Մեր հավատքը կավելանա, երբ ջանք
գործադրենք անել այն ամենը, ինչ Երկնային Հայրը պատվիրում է,
քանզի հիշում ենք, որ մենք միշտ պարտք ենք Նրան: Ապա
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Աստծո պատվիրանները
կատարելու համար գործադրված ջանքերը ինչպե՞ս են մեծացնում
մեր հավատքը:

Նախագահ Հեբեր Ջ. Գրանտը ուսուցանել է Աստծուն ծառայելիս մեր
պարտականությունը կատարելու կարևորությունը: «Վտանգ չկա, որ որևէ
տղամարդ կամ կին կկորցնի իր հավատը այս Եկեղեցու նկատմամբ, եթե նա
խոնարհ է, հնազանդ և աղոթքով լի իր պարտականության նկատմամբ: Ես
երբեք չեմ ճանաչել հավատը կորցրած որևէ անհատի: Մեր
պարտականությունը կատարելիս հավատը մեծանում է, մինչև այն

վերածվում է կատարյալ գիտելիքի» (Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները. Հեբեր Ջ.
Գրանտ [2002], 28):
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Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք պահել եք պատվիրանները
կամ հնազանդորեն կատարել Աստծո նկատմամբ ձեր
պարտականությունը և արդյունքում զգացել հավատի աճ :

Ղուկաս 17.11–19
Հիսուսը մաքրում է 10 բորոտի

Հիմնվելով բորոտության մասին
ձեր գիտելիքի վրա, լրացրեք
հետևյալ հայտարարությունը.
Աստվածաշնչյան ժամանակներում
դժվար կլիներ բորոտությամբ
հիվանդ լինելը, որովհետև
____________________.

Բորոտությունը մի հիվանդություն
է, որը կարող է հանգեցնել ողջ
մարմնի ախտահարմանը և
մահվան: Բորոտները
մեկուսացվում էին հասարակությունից, որպեսզի պաշտպանեն
մյուսների առողջությունը և նրանցից պահանջվում էր, որ բացականչեն
«Անմաքու՜ր», որպեսզի մարդիկ զգուշանան նրանց մոտենալ (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Բորոտ»):

Կարդացեք Ղուկաս 17.11--12-ը` փնտրելով, թե ում անսպասելիորեն
հանդիպեց Հիսուսը, երբ Երուսաղեմ գնալու ճանապարհին կանգ առավ
մի գյուղում:

Եթե դուք լինեիք այդ բորոտներից մեկը, ի՞նչ զգացմունքներ կունենայիք,
երբ տեսնեիք Հիսուսին:

Կարդացեք Ղուկաս 17.: 13--14-ը` փնտրելով, թե ինչ ասացին բորոտները
Փրկիչին և ինչպիսին էր Նրա պատասխանը նրանց:

Մովսեսի օրենքը պահանջում էր, որ բորոտները առողջանալուց հետո
իրենց ցույց տային քահանաներին որպեսզի նրանց հետ ընդունեին
հասարակություն (տեսՂևտացոց 14): Ձեր սուրբ գրություններում նշեք, թե
ինչ պատահեց, երբ բորոտները գնացին իրենց ցույց տալու քահանային:

Ղուկաս 17.14-ից մենք կարող ենք իմանալ, որ ստանում ենք Տիրոջ
օրհնությունները, երբ անում ենք` ինչ Նա հրահանգել է մեզ անել:

Խորհեք, թե ինչպիսին կլիներ կամ ինչպես կփոխվեր ձեր կյանքը, եթե
լինեիք մաքրված բորոտներից մեկը: Ըստ ձեզ, ի՞նչ կանեիք, երբ
հասկանայիք, որ մաքրվել եք բորոտությունից:

Կարդացեք Ղուկաս 17.15--19-ը` փնտրելով, թե ինչո՞ւ բորոտներից մեկը
այլ կերպ արձագանքեց:

Մի ճշմարտությունը, որ կարող ենք սովորել ետ վերադարձած բորոտից,
այն է, որ կարևոր է ստացած օրհնությունների համար
երախտագիտություն հայտնել:
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Ինչո՞ւ է կարևոր արտահայտել մեր երախտագիտությունը Աստծուն`
ստացած օրհնությունների համար: ____________________

Կարո՞ղ է պատահել, որ մենք երբեմն նման լինենք ինը բորոտներին:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ հայտարարությունը ընթերցելիս
նշեք, թե նա ինչ է ուսուցանել, որ կպատահի, երբ արտահայտենք մեր
երախտագիտությունը Երկնային Հորը. «Եղբայրներ և քույրեր, արդյո՞ք մենք
հիշում ենք ստացած օրհնությունների համար շնորհակալություն հայտնել:
Անկեղծորեն շնորհակալ լինելը ոչ միայն օգնում է մեզ գիտակցել մեր
օրհնությունները, այլ նաև բաց է անում երկնքի դռները և օգնում մեզ զգալ

Աստծո սերը» («Երախտագիտության աստվածային պարգևը»EnsignկամԼիահոնա, նոյ.
2010, 87):

Նշեք Ղուկաս 17.19-ում, թե Փրկիչն ինչ ասաց, որ պատահել էր այն
բորոտին, ով շնորհակալություն հայտնեց:

Գնահատեք ձեր կյանքը

Երբ ժամանակ ենք հատկացնում ազնվորեն գնահատելու, թե որքան լավ ենք ապրում
որոշակի ավետարանական սկզբունքով, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ Սուրբ
Հոգին օգնի մեզ հասկանալ, թե ինչն ենք լավ անում և ինչը կարող ենք բարելավվել: Երբ
գնահատում եք ձեզ, փորձեք հետևել Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը և լիովին
ազնիվ լինել:

Մեր օրհնությունների համար Տիրոջը շնորհակալ լինելը, ինչպե՞ս կօգնի
մեզ փրկվել: ____________________

4. Գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունների
օրագրում յուրահատուկ օրհնություններ Երկնային Հորից,

որի համար դուք երախտապարտ եք: Թվարկեք` ինչ կարող եք անել
ձեր կյանքում, որոնք ցույց կտան ձեր երախտագիտությունը այս
օրհնությունների համար:

Ղուկաս 17.20-37
Հիսուսն ուսուցանում է Աստծո արքայության գալուստի մասին

Հիսուսն ուսուցանեց Իր Երկրորդ Գալստյան մասին Ղուկաս 17.20-37-ում:
Դուք սովորեցիք այս հատվածի բովանդակության որոշ մասը, երբ
սովորեցիք Մատթեոս 24-ը և Ջոզեֆ Սմիթ. Մատթեոս-ը:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 17-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 12. ՕՐ 1

Ղուկաս 18-21
Նախաբան
Վերջին անգամ ճանապարհորդելով դեպի Երուսաղեմ, Նա ուսուցանեց
Իր ավետարանը և հրաշքներ գործեց մարդկանց մեջ: Նա հաղթանակած
մտավ Երուսաղեմ, կրկին մաքրեց տաճարը , և ուսուցանեց այնտեղի
մարդկանց:

Ղուկաս 18-21
Փրկիչն ուսուցանում է Երուսաղեմի ճանապարհին

Դուք արդեն սովորել եք շատ դեպքերի մասին` գրի առնված Ղուկաս
18-21-ումՄատթեոսի և Մարկոսի ավետարաններն ուսումնասիրելիս:

Երբ Հիսուս Քրիստոսը վերջին
անգամ եկավ Երուսաղեմ, Նա մի
շարք առակներ ուսուցանեց և
բուժեց շատ մարդկանց: Նա
հրավիրեց մի երիտասարդ
հարուստ իշխանավորի, որ
բաժաներ իր ունեցվածքը
աղքատներին և հետևեր իրեն: Նա
բուժեց կույրին: Չնայած ծաղրին,
Նա Երիքովում ճաշեց ղեկավար
պանդոկապաններից մեկի հետ:
(Տես նաև Մատթեոս 19–20-ը,
Մարկոս10-ը):

Հիսուսը ժամանեց Երուսաղեմ`
ավանակին հեծած, շրջապատված
գովեստի բացականչություններով:
Նա կրկին դուրս վռնդեց
դրամափոխներին տաճարից,
ուսուցանեց այնտեղի մարդկանց և
պատասխանեց ավագ
քահանաների ու դպիրների
հարցերին: Նա գովաբանեց մի
այրի կնոջ, ով իր երկու լուման
գցեց գանձանակի մեջ: Նա նաև
ուսուցանեց աշակերտներին Իր
Երկրորդ Գալուստի մասին:

Հատվածների մեծ մասը, որ դուք
կուսումնասիրեք այս դասին,
Ղուկասի ավետարանում եզակի են: Երբ պատրաստվեք ուսումնասիրել
Ղուկաս 18–21-ը, պատասխանեք հետևյալ հարցերին` դրանց համար
հատկացված տեղում.
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Ո՞ր գործողությունները կարող են ցույց տալ, որ մեկը անկեղծորեն
ցանկանում է մոտենալ Տիրոջը: Ինչպիսի՞ վարքագիծը կարող է ցույց տալ,
որ նա իրոք կամենում է լինել ներված կամ ցանկանում է Տիրոջ
օգնությունը: ____________________

Ընթերցեք սուրբ գրություններին ուղեկցող աղյուսակում յուրաքանչյուր
հատվածը և խորհեք այդ հարցերի պատասխանների մասին: Դուք
հավանաբար կցանկանաք նշել այն, ինչ կգտնեք դրա վերաբերյալ:

Առակ
կամ
հատված

Բառային օգնություն Հիմնական
կերպար

Վարդապետություններ
կամ սկզբունքներ

Ղուկաս

18.1-8
Թուլանալ. դառնալ

հուսալքված կամ հոգնաբեկ

Վրեժխնդիր լինել.
ճշմարտությունը կամ
արդարությունը վերականգնել

Այրի կին

Ղուկաս

18.9-14
Արդարացրեց. ընդունեց կամ
պարզաբանեց

Մաքսավոր

Ղուկաս

18.35-43
Կույր մարդ

Ղուկաս

19.1-10
Բազմությունը. ամբոխը կամ
ժողովուրդը

Կեղծ մեղադրանք. անարդար

միջոցներ կամ մեթոդներ

Զաքեոս

Խորհելու հարցեր

• Ի՞նչ էր ամենից շատ գլխավոր կերպարը ցանկանում:

• Ի՞նչ էր արել այդ մարդը ցույց տալու համար, որ իր ցանկությունն անկեղծ էր։

• Ի՞նչ տեղի ունեցավ նրա հավատարիմ գործողությունների շնորհիվ:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ նմանություններ դուք նկատեցիք յուրաքանչյուր գլխավոր
կերպարի գործողություններում։

b. Ի՞նչ նմանություններ նկատեցիք այն բանում, որ գլխավոր
հերոսներից յուրաքանչյուրը ստացավ իր գործողությունների
արդյունքում:

Այս պատմությունները ուսուցանում են մի ճշմարտություն, որ Տիրոջ
նկատմամբ ցուցաբերած մեր հավատքում, եթե անկեղծ և
հաստատակամ ենք, կարող ենք ստանալ Նրա ողորմածությունը:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ
հայտարարությունը` փնտրելով, թե ինչն է վկայում, որ մարդը հավատք է գործադրում առ
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Տերը: «Ճշմարիտ հավատքը կենտրոնացած է Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա և մեջ, ու միշտ
առաջնորդում է դեպի արդար գործողության» («Խնդրեք հավատքով» Ensign կամ

Լիահոնա, մայիս 2008, 95)։

Կարող եք այդ բնորոշումները գրել ձեր սուրբ գրության լուսանցքում:

2. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք որոշ ուղիներ, որոնցով այսօր կարող եք գործադրել

հավատք առ Հիսուս Քրիստոս: Ի՞նչ օրհնություններ ենք ստանում
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ամենօրյա հավատք գործադրելու համար։

Կարդացեք Երեց Բեդնարի հետևյալ խոսքերն այն մասին, թե ինչ է
նշանակում զգալ Տիրոջ ողորմածությունը.

«Անձնական ուսումնասիրության, դիտողականության, կշռադատելու և
աղոթելու միջոցով ավելի լավ եմ սկսել հասկանալ, որ տիրոջ գորովագութ
ողորմածությունները շատ անձնական և անհատական օրհնություններ են`
ուժ, պաշտպանություն, հավաստիացում, առաջնորդություն, սիրալիր
բարություն, սփոփանք, աջակցություն և հոգևոր պարգևներ, որոնք մենք
ստանում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Ճշմարտապես, Տերը

համապատասխանեցնում է «իր ողորմածությունները մարդկանց զավակների
պայմաններին» (ՎևՈւ 46.15):

«… Թույլ տվեք առաջարկել, որ ճանապարհներից մեկը, որով գալիս է Փրկիչը մեզանից
յուրաքանչյուրի մոտ, Նրա առատ և գորովագութ ողորմածությունն է: Օրինակ, երբ ես և
դուք ենթարկվում ենք քննությունների և մարտահրավերների մեր կյանքում, հավատի
պարգևը և անձնական վստահության համապատասխան զգացումը, որը վեր է մեր
սեփական ունակությունից, երկու օրինակներն են Տիրոջ գորովագութ ողորմածությունների:
Զղջումը, մեղքերի թողությունը և խղճի խաղաղությունը օրինակներն են Տիրոջ գորովագութ
ողորմությունների: Եվ համառությունն ու հոգևոր ուժը, որոնք թույլ են տալիս մեզ առույգ
առաջ ընթանալ, Ֆիզիկական սահմանափակումների և հոգևոր դժվարությունների
միջոցով, Տիրոջ գորովագութ ողորմածությունների օրինակներ են» (“Տիրոջ Գորովագութ
Ողորմածություններ,” Ensign կամ Լիահոնա, Մայիս 2005, 99–100):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս եք դուք կամ ձեր ծանոթը հավատք , գործադրել առ Հիսուս
Քրիստոս: Ի՞նչ ողորմածություն եք դուք կամ ձեր ծանոթը ստացել
արդյունքում:

b. Խորհեք, թե ինչ ուղիներով եք դուք ցանկանում Տիրոջ օգնությունը
կամ ողորմածությունը ձեր կյանքում: Ի՞նչ կանեք դուք` գործադրելու
ձեր հավատքը Տիրոջ նկատմամբ, որպեսզի ստանաք Նրա
ողորմածությունը:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ:

Ես ուսումնասիրել եմ Ղուկաս 18–21-ը և ավարտել այս դասը (ամսաթիվ):
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.

ՄԱՍ  12 ,  ՕՐ  1

283



ՄԱՍ 12. ՕՐ 2

Ղուկաս 22
Նախաբան
Քանի որ Նրա մահկանացու ծառայությունը մոտենում էր ավարտին,
Հիսուսը սահմանեց հաղորդության խորհուրդը, ուսուցանեց Իր
աշակերտներին ծառայել մյուսներին և պատվիրեց Պետրոսին զորացնել
իր եղբայրներին: Փրկիչի քավիչ զոհաբերությունը սկսվեց Գեթսեմանի
այգում: Նա բանտարկվեց և անարգանքի ենթարկվեց Կայիափայի առաջ:
Մինչ Փրկիչը տանջանքների էր ենթարկվում, Պետրոսը ժխտեց, որ
ճանաչում է Նրան:

Ղուկաս 22.1-38
Փրկիչը սահմանում է հաղորդության խորհուրդը և հրահանգներ տալիս Իր
Առաքյալներին

Պատկերացրեք, որ դուք և ձեր ընտանիքի անդամներից մեկը նստած եք
հատակին ձեր տան մեջ: Ձեր ընտանիքի անդամը ցանկանում է ոտքի
կանգնել և խնդրում է ձեր օգնությունը: Ինչպե՞ս կարող եք օգնել նրան, եթե
հատակին նստած եք մնացել: Ի՞նչ կլիներ, եթե դուք առաջինը ոտքի
կանգնեիք:

Այս համանմանությունը կարող է օգնել ձեզ հասկանալ, թե մենք ինչպես
կարող ենք ուրիշներին` օգնել հոգևոր աճ ապրել:

Երբ դուք ուսումնասիրեք Ղուկաս 22-ը, փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ, թե ինչպես օգնեք մյուսներին ոտքի
կանգնել հոգեպես:

Ղուկաս 22.1-30-ից մենք տեղեկանում ենք, որ Իր մահկանացու
ծառայության ավարտին Փրկիչը հանդիպեց Իր Առաքյալների հետ, որ
միասին ճաշակեն Զատիկը: Այդ ընթացքում Նա հայտարարեց, որ
նրանցից մեկը կդավաճանի Իրեն, սահմանեց հաղորդության խորհուրդը,
պատվիրեց անել դա ի հիշատակ Իրեն և ուսուցանեց, որ մյուսներին
ծառայողները բոլորից մեծն են: Փրկիչը նաև պատվիրեց Առաքյալներին
շարունակել Իր գործը և խոսք տվեց նրանց, որ մի օր նրանք կնստեն Իր
արքայությունում Իսրայելի տասներկու ցեղերին դատաստան
անելու համար:

Կարդացեք Ղուկաս 22.31-32 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Փրկիչի , ինչ էր ցանկանում սատանան:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը տալիս է հետևյալ պարզաբանումը
հատված 31-ին: «Եվ Տերը ասաց, Սիմոն, Սիմոն,սատանան պահանջեց որ
մաղի թագավորության զավակներին ցորենի պես» (Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Ղուկաս 22.31[Ղուկաս 22.31, ծանոթագրությունա]): Այլ
կերպ ասած, սատանան ցանկանում էր ծուղակը գցել Պետրոսին այնպես,
որ նա կարողանար ավելի հեշտությամբ ծուղակը գցել Եկեղեցու մյուս
անդամներին:
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«Ցորենը մաղվում է` առանձնացնելով հացահատիկի միջուկը թեփից:
Ցորենը պահվում է, իսկ թեփը դեն նետվում: Եթե Սրբերը տեղի են տալիս
գայթակղությանը և մասնակից դառնում աշխարհի մեղքերին, նրանք
կորցնում են իրենց յուրահատկությունը և դառնում թեփի նման» (Նոր
կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ,[Եկեղեցու կրթական համակարգի ձեռնարկ,
2014],183): Փրկիչի տված համանմանության համաձայն, հավատքը,
Պետրոսի և մյուսների վկայությունը կարող է նման լինել հացահատիկի
միջուկի, որ սատանան ցանկանում է առանձնացնել կամ վերցնել
նրանցից:

Գրի առեք մի երկու բան, որ սովորել եք Պետրոսի մասին, որոնք ցույց են
տալիս, որ նա արդեն վկայություն ուներ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի վերաբերյալ. ____________________

Ղուկաս 22.32-ում նշեք, թե ըստ Փրկիչի ինչ փորձությունների միջով
պիտի անցներ Պետրոսը` նախքան կկարողանար զորացնել իր
եղբայրներին:

Ունենալ ավետարանի վկայություն,նշանակում է, որ մի անձնավորություն
ստացել է « գիտելիք և հոգևոր վկայություն` տրված Սուրբ Հոգուց» (Սուրբ
գրությունների ուղեցույց, «Testimony,»scriptures. lds.org): Դարձի գալ դեպի
ավետարանը նշանակում է «փոխել համոզմունքները, սիրտը և կյանքը,
ընդունել և հաստատել Աստծու կամքը» (Սուրբ գրություննեի ուղեցույց,
«Conversion, Convert,»scriptures.lds.org):

Հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ ասել է Տերը Պետրոսին Ղուկաս 22.32-ում,
մենք կարող ենք հաստատել հետևյալ ճշմարտությունը. Երբ մենք դարձի
ենք գալիս դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, կարող ենք նաև
զորացնել ուրիշներին:

1. Երբ մենք դարձի ենք գալիս, մեր համոզմունքները և
գործողությունները հաստատում են Աստծու կամքը, և մենք

կարող ենք օգնել կամ զորացնել ուրիշներին: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ինչպե՞ս է «որևէ մեկին օգնել ոտքի կանգնել» համանմանությունը
կապվում այս սկզբունքի հետ:

b. Ձեր կարծիքով, ի՞նչը կօգներ որևէ մեկինավելի խորը դարձի գալ
դեպի ավետարանը:

Ընթերցեք Ղուկաս 22.33-34-ը` փնտրելով, թե ինչպես Պետրոսը
պատասխանեց Փրկիչի հանդիմանանքին, և ինչ գուշակեց Փրկիչը, որ
Պետրոսը կանի: Նշեք, ինչ որ կգտնեք:

Այս պատմության ավելի մանրամասն տարբերակը գրի է առնված
Մատթեոս 26-ում: Ընթերցեք Մատթեոս 26.35-ը` փնտրելով, թե ինչ ասաց
Պետրոսը Փրկիչին` գուշակությունը լսելուց հետո:
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Ղուկաս 22.39-53
Փրկիչը տառապում է Գեթսեմանում` քրտնելով արյան մեծ կաթիլներովև
դավաճանվում Հուդայի կողմից

Զատիկից հետո Հիսուսը և Նրա Առաքյալները գնացին Գեթսեմանի այգի:
Կարդացեք Ղուկաս 22.39-43-ը փնտրելով, թե ինչ արեց Փրկիչն այնտեղ:
Նշեք հատված 43-ում, թե ով ուժ տվեց Նրան:

Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք պատրաստակամ
ենք հնազանդվել Երկնային Հորը, Նա կօգնի մեզ ունենալ այն ուժը, որն
անհրաժեշտ է կատարելու Նրա կամքը:

Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով Երկնային Հայրը մեզ
կզորացնի: ____________________

Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք ձեզ զորացած եք զգացել
Երկնային Տիրոջ կողմից, քանի որ ձգտել եք կատարել Նրա կամքը։

Ղուկասի պատմության մեջ Գեթսեմանի այգում Փրկիչի տառապանքները
ներառնում են մի կարևոր մանրամասն, որը չի ընդգրկվում Մատթեոսի և
Մարկոսի պատմություններում: Կարդացեք Ղուկաս 22.44-ը` փնտրելով,
թե ինչպես է նկարագրում Ղուկասը Տիրոջ տառապանքն այնտեղ: Գուցե
ցանկանաք ընդգծել այն խոսքերը, որոնք ուսուցանում են հետևյալ
ճշմարտությունը. Գեթսեմանի այգում տառապելիս Հիսուս Քրիստոսի
քրտինքը արյան կաթիլների պես դարձավ:

Փրկիչը նկարագրեց Իր սեփական տառապանքը հայտնության ժամանակ
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով: Կարդացեք Վարդապետություն և
Ուխտեր 19.18–ը, փնտրելով, թե ինչպես է Փրկիչը նկարագրում Իր
տառապանքը: Նաև կարդացեք Մոսիա 3.7-ը: Գրեք Վարդապետություն և
Ուխտեր 19.18-ը և Մոսիա 3.7-ը ձեր սուրբ գրություններում Ղուկաս 22.44-ի
կողքին` որպես խաչաձև հղումներ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ մտքեր եք ունենում, իմանալով որ Հիսուս Քրիստոսը այդքան
շատ է տառապել ձեզ համար:

b. Ինչպե՞ս է այս ճշմարտության իմացությունը ամրացնում ձեր
վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի` ձեր նկատմամբ ունեցած սիրո
վերաբերյալ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
ուսուցանել է հետևյալը Փրկիչի տառապանքի մասին.

«Մենք չգիտենք, մենք չենք կարող ասել, ոչ մի մահկանացու միտք չի կարող
լիովին ընկալել այն, ինչ Քրիստոսն արեց Գեթսեմանում:

Մենք գիտենք, որ Նրա յուրաքանչյուր ծակոտիից արյուն էր հոսում, երբ Նա
խմում էր այդ դառը բաժակից, որը Նրան տվել էր Իր Հայրը:
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Մենք գիտենք, որ Նա տառապեց թե մարմնով, թե հոգով ավելի, քան հնարավոր է կենդանի
մարդու համար :

«Մենք գիտենք, որ ինչ-որ կերպ մեզ համար անըմբռնելի ձևով Նրա տառապանքը
բավարարեց արդարադատության պահանջները, ազատեց մեղավոր հոգիներին ցավից ու
մեղքի պատժից, և ողորմածությունը ուժի մեջ մտավ նրանց համար, ովքեր հավատում են
Նրա սուրբ անվանը:

«Մենք գիտենք, որ Նա ուժասպառ ընկած էր գետնին, երբ ցավի և տանջանքների
անսահման ծանրության տակ դողում էր և չէր ցանկանում խմել այդ դառը բաժակը:

«Մենք գիտենք, որ փառքի արքունիքից հրեշտակը եկավ զորացնելու Նրան Իր
չարչարանքներում և կարծում ենք, որ դա հզոր Միքայելն էր, որն առաջինն ընկավ, որ
մարդը լիներ:

«Որքանով որ մենք կարող ենք դատել, այդ անսահման տառապանքները,այդ
անհամեմատելի տանջանքները,շարունակվեցին երեք թե չորս ժամ» (“The Purifying Power
of Gethsemane,” Ensign, May 1985, 9):

Ղուկաս 22.45-48-ից մենք տեղեկանում ենք, որ Գեթսեմանում Փրկիչի
տառապանքից հետո Նրան դավաճանեց Հուդա Իսկարիովտացին:

Կարդացեք Ղուկաս 22.49-51-ը, փնտրելով, թե ինչ արեց Պետրոսը (տես
Հովհաննես 18.10-ը) երբ ավագ քահանաները և այլոք եկան Քրիստոսին
բանտարկելու: Նշեք, թե ինչ արեց Փրկիչը քահանայապետի
ծառայի համար:

Ղուկաս 22.52-53-ից մենք տեղեկանում ենք, որ Փրկիչը հարցրեց ավագ
քահանաներին և այլոց, թե ինչու էին բանտարկում Իրեն գիշերով`
ցերեկվա փոխարեն, երբ Ինքը տաճարում էր:

Ղուկաս 22.54-71
Հիսուսը տանջանքների է ենթարկվում Սինեդրիոնի առաջ, իսկ Պետրոսը
հրաժարվում է, որ ճանաչում է Նրան

Ղուկաս 22.54-իցմենք տեղեկանում ենք, որ Պետրոսը հետևեց Փրկիչին,
երբ Նրան տարան քահանայապետի տունհարցաքննելու:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը: Սուրբ գրությունների

յուրաքանչյուր հատվածն ընթերցելիս, փնտրեք, թե ով խոսեց
Պետրոսի հետ և ինչ ասաց նա, մինչ Փրկիչը հարցաքննության էր
ենթարկվում: Գրեք ձեր պատասխանները համապատասխան
սյունակում: (Նշում: Բոլոր չորս Ավետարաններում գրված է Պետրոսի
ժխտման պատմությունը, բայց Հովհաննեսի պատմությունը
պարունակում է ամենաշատ մանրամասները:)

Հղում Ո՞վ խոսեց Պետրոսի հետ: Ի՞նչ ասաց Պետրոսը:

Հովհաննես 18.15- 17
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Հղում Ո՞վ խոսեց Պետրոսի հետ: Ի՞նչ ասաց Պետրոսը:

Հովհաննես 18.18, 25

Հովհաննես 18.26–27

Երբ ավարտեք աղյուսակը, սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր
օրագրերում պատասխանեք հետևյալ հարցերին․ Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ
Պետրոսը այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրին ժխտեց, որ գիտի Հիսուսին:

Կարդացեք Ղուկաս 22.61–62-ը`
փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ
Պետրոսը ուրացավ, որ ճանաչում է
Փրկիչին:

Պատկերացրեք ձեզ Պետրոսի
իրավիճակում այն բանից հետո,
երբ երեք անգամ նա հրաժարվեց,
որ ճանաչում է Հիսուսին: Ձեր
կարծիքով, ի՞նչ մտքեր և
զգացումներկունենայիք, երբ
Փրկիչը նայեր ձեր վրա: Ի՞նչու
այդպես զգացած կլինեիք:

Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին
ուսուցանել է Պետրոսի մասին
հետևյալը.

«Պետրոսը դասական օրինակն է, թե ինչպես է աշխատում դյուրըմբռնող
հոգիների վրա դարձի գալու ուժը: Մեր Տիրոջ աշխարհիկ ծառայության
ընթացքում Պետրոսը վկայություն ունեցավ` ծնված հոգուց, Քրիստոսի
աստվածային ծագումից և փրկության մեծ ծրագրից, որը Քրիստոսումն էր:
«Դու ես Քրիստոսը` կենդանի Աստծո Որդին»,- ասաց նա, քանի որ Սուրբ
Հոգին թույլ տվեց նրան արտահայտվել: (Մատթ. 16.13-19։) Երբ ուրիշները

ետ գնացին, Պետրոսը առաջ եկավ առաքյալի համոզվածությամբ, «Մենք հավատացինք և
ճանաչեցինք, թե դու ես Քրիստոսը` կենդանի Աստծոյ Որդին»: (Հովհաննես 6:69:) Պետրոսը
գիտեր, և նրա գիտելիքը եկել էր հայտնությամբ:

«Բայց Պետրոսը դարձի չէր եկել, որովհետև նա չէր դարձել Սուրբ Հոգու նոր էակ: Պետրոսի
վկայություն ստանալուց շատ ժամանակ անց, և հենց այդ գիշերը Հիսուսը բանտարկվեց,
Նա ասաց Պետրոսին. Հիսուսն այսպես ասաց դա. «Դու երբոր դառնաս, եղբայրներիդ
հաստատիր»: (Ղուկաս 22.32:) Անմիջապես դրանից հետո , հաշվի չառնելով իր
վկայությունը, Պետրոսն ուրացավ, որ գիտեր Հիսուսին: (Ղուկաս 22.54-62։) Խաչելությունից
հետոՊետրոսը գնաց ձկնորսության, միայն որպեսզի ետ կանչվի ծառայության հարություն
առած Տիրոջ կողմից: (Հովհաննես 21.1–17:) Վերջապես Պենտեկոստեի օրը խոստացված
հոգևոր նվիրաբերությունը ստացվեց, Պետրոսը և բոլոր հավատարիմ աշակերտները
դարձան Սուրբ Հոգու նոր էակներ, նրանք իրապես դարձի էին եկել, և նրանց հաջորդ
նվաճումը իրենց դարձի գալու հաստատման դրսևորումն էր: (Գործք 3, 4:)» (Mormon
Doctrine, 2nd ed. [1966], 162-63):

ՄԱՍ  12 ,  ՕՐ  2

288



Գործքից մենք տեղեկանում ենք, որ երբ Պետրոսը ստացավ Սուրբ Հոգու
պարգևը, նա լիարժեք դարձի եկավ և իր կյանքի մնացած մասն
անցկացրեց որպես Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտ (տես
Գործք 4.13-17-ը, 5.25-29-ը):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ դասեր կարող ենք քաղել Պետրոսի պատմությունից:

b. Ո՞վ է այն մեկը, որին դուք գիտեք, ով թվում է, ճշմարտապես դարձի
է եկել դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը: Ի՞նչ է արել այդ
անձնավորությունը, որպեսզի ցույց տա , որ դարձի է եկել:

Խորհեք, թե ինչ կարող եք անել, որ խորացնեք ձեր դարձը առ Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը: Գործեք ըստ այն տպավորության, որը
հնարավոր է` ստանաք:

Ղուկաս 22.63-71-ից մենք տեղեկանում ենք, որ ավագ քահանաները
ծաղրում էին և հարվածում Հիսուսին:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 22-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 12. ՕՐ 3

Ղուկաս 23-24
Նախաբան
Փրկիչը մեղադրվեց Պիղատոս Պոնտացու և Հերովդես Անտիպասի առաջ:
Նրանցից ոչ մեկը Փրկիչին մեղավոր չհամարեց այն մեղքերի համար,
որոնցում Հրեաները նրան մեղադրում էին, բայց, այնուամենայնիվ, վճիռ
կայացրին Նրան խաչել: Հիսուսը ներեց Հռոմեացի զինվորներին, ովքեր
Նրան խաչեցին և հավաստիացրեց այն ավազակին, ում նույնպես խաչում
էին, որ մահից հետո հավերժական կյանք գոյություն ունի: Հիսուսի
մահվանից հետո Նրա մարմինը դրվեց Արիմաթեացի Հովսեփին
պատկանող գերեզմանում: Հիսուս Քրիստոսի մահվան երրորդ օրը
հրեշտակները գերեզմանի մոտ մի խումբ կանանց հայտարարեցին Նրա
Հարության մասին: Ավելի ուշ Հիսուսը հայտնվեց Իր Առաքյալներին և
այլոց, ցույց տվեց նրանց Իր հարություն առած մարմինը և լիազորեց
նրանց քարոզել ապաշխարություն և լինել Իր վկաները:

Ղուկաս 23
Փրկիչը մեղադրվում է Պիղատոսի և Հերովդեսի առաջ և խաչվում երկու
ավազակների միջև:
Մտածեք այն մասին, երբ ինչ-որ մեկը ձեր նկատմամբ սխալ է
վերաբերվել։ Ինչպե՞ս դուք պատասխանեցիք այդ իրավիճակում:

Ղուկաս 23-ը ուսումնասիրելիս փնտրեք մի ճշմարտություն, որը կօգնի
ձեզ հասկանալ` ինչպես պատասխանել, երբ զգում եք, որ ձեզ սխալ են
վերաբերվել:

Հիշեք, որ Հիսուսի` Գեթսեմանում տառապելուց հետո,
քահանայապետերը բանտարկեցին Նրան և մահվան դատապարտեցին:
Այնուհետև նրանք տարան Նրան Պիղատոսի` Հրեաստանի Հռոմեացի
ղեկավարի մոտ և պահանջեցին, որ նա Հիսուսին մահվան
դատապարտի: Պիղատոսը ոչ մի հանցանք չգտավ Հիսուսի արածների
մեջ: Նա ուղարկեց Հիսուսին, որ դատվի Հերովդես Անտիպասի կողմից,
ով Հռոմեական Կայսրության ներքո Գալիլեայի և Փերեայի տարածքներն
էր ղեկավարում: Հերովդեսը նույնպես Հիսուսին մեղավոր չհամարեց,
ուստի Պիղատոսը ասաց մարդկանց, որ կպատժի Հիսուսին և ազատ
կարձակի: Ողջ բազմությունը աղաղակում էր, որ արձակեն Բարաբբային՝
մի մարդասպանի, և պահանջում որ Հիսուսը խաչվի նրա փոխարեն:
Պիղատոսը ազատ արձակեց Բարաբբային, իսկ Հիսուսին նրանց կամքին
մատնեց, որ խաչվեր (տես Ղուկաս 23.1-25-ը):

Կարդացեք Ղուկաս 23.32-34-ը և Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ղուկաս
23.35-ը (Ղուկաս 23.34, ծանոթագրությունգ)` փնտրելով, թե ինչի համար
Փրկիչը աղոթեց, երբ խաչվում էր: Գուցե կամենաք նշել Նրա աղոթքը ձեր
սուրբ գրություններում:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.
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a. Ինչո՞ւ է Փրկիչի աղոթքը այդ պահին այդքան ուշագրավ:

b. Ի՞նչ սկզբունք կարող ենք սովորել Փրկիչի օրինակից այն մասին, թե
ինչպես պատասխանել, երբ ուրիշները մեզ վատ են վերաբերվում:
(Պատասխանեք այս հարցին` լրացնելով հետևյալ
սկզբունք-հայտարարությունը. Մենք կարող ենք հետևել Հիսուս
Քրիստոսի օրինակին` ընտրելով ____________________.)

Ուրիշներին ներել չի նշանակում, որ մենք ներում ենք ինչ-որ մեկին իր
կատարածի համար պատասխանատվություն կրելուց: Ոչ էլ նշանակում է,
որ մենք պետք է դնենք մեզ այնպիսի իրավիճակներում, որ մարդիկ
կարողանան մեզ վատ վերաբերվել: Ավելին, ներողամտություն
նշանակում է սիրով վերաբերվել նրանց, ովքեր մեզ վատ են վերաբերվել
և չտածել բարկություն կամ վիրավորանք նրանց նկատմամբ (տես սուրբ
գրությունների ուղեցույց «Forgive,»scriptures,lds.org):

Մտածեք, թե արդյոք կա՞ մեկը, ում դուք պետք է ներեք: Երբեմն
ծայրահեղ դժվար է լինում ներել ուրիշներին: Կարդացեք Նախագահ
Գորդոն Բ. Հինքլիի հետևյալ խոսքերը, տեսնելով, թե ինչպես կարող եք
պայքար մղել, որ ներեք ինչ-որ մեկին.

«Ես աղաչում եմ, որ դուք ներելու ուժ խնդրեք Տիրոջից: … Դա կարող է հեշտ
չլինել և կարող է արագ տեղի չունենալ: Սակայն, եթե փնտրեք անկեղծ
սրտով և զարգացնեք դա, ապա այն կգա» (“Of You It Is Required to Forgive,”
Ensign, June 1991, 5): … Քո սրտի մեջ խաղաղություն կիջնի, որն այլ կերպ
անհնարին կլիներ: Դա կլինի Նրա հանգստությունը, ով ասաց.

«Քանզի, եթե դուք մարդկանց իրանց յանցանքները թողէք, ձեր Երկնաւոր
Հայրն էլ ձեզ կթողէ:

Իսկ եթե դուք մարդկանց չէք թողիլ նորանց յանցանքները, ձեր Հայրն էլ չի թողիլ ձեր
յանցանքները» (Մատթ. 6.14–15)» (“Of You It Is Required to Forgive,” Ensign, Հունիս 1991, 5):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս
կարող է մեր մեջ ուժ գտնելու համար աղոթելը օգնել մեզ ներել
ինչ-որ մեկին, ով մեզ վատ է վերաբերվել:

b. Գրեք, թե երբ եք դուք կամ ձեր ծանոթը ներել մեկ ուրիշին: Հիշեք, որ
չպիտի կիսվեք խիստ անձնական տեղեկությամբ:

Փորձեք հետևել Հիսուս Քրիստոսի օրինակին և ներեք նրանց, ովքեր
վատ են վերաբերվել ձեզ: Աղոթեք այդպես վարվելու ուժի և ունակություն
համար: (Հիշեք, որ Տերը դատապարտում է վիրավորական վարքագծի
ցանկացած դրսևորում` մարմնական, սեռական, բառային կամ զգայական:
Որևէ տիպի չարաշահումը կամ կոպիտ վերաբերմունքը, ներառյալ ուժով
իրեն ենթարկելը, Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքներին դեմ է: Չարաշահման
զոհերը պետք է հավաստիացվեն, որ նրանք մեղավոր չեն մյուսների
վնասակար վարքագծի համար: Նրանք մեղքի զգացում չպիտի ունենան:

ՄԱՍ  12 ,  ՕՐ  3

291



Չարաշահման զոհերը պետք է անմիջապես օգնություն խնդրեն իրենց
եպիսկոպոսից կամ ճյուղի նախագահից:)

Ղուկաս 23.35-38-ից մենք
տեղեկանում ենք, որ Հրեա
ղեկավարները և Հռոմեական
զինվորները ծաղրում էին Փրկիչին,
երբ Նա խաչված էր: Ընթերցեք
Ղուկաս 23.39-43-ը` փնտրելով, թե
ինչպես էին Փրկիչի երկու
կողմերում խաչված
չարագործները վերաբերվում
Նրան: Կարող եք գրքում նշել այն
արտահայտությունները կամ
բառերը որոնք նշանակալից են ձեզ համար:

Ընթերցեք հետևյալ հայտարարությունը` փնտրելով, թե ինչ է նշանակում,
երբ Փրկիչը չարագործներից մեկին ասում է, որ նա Իր հետ կլինի
դրախտում.

«Սուրբ գրություններում դրախտ բառը օգտագործվում է տարբեր ձևերով: Առաջինը, այն

նշանակում է խաղաղության և երջանկության վայր հետմահու հոգևոր աշխարհում,
նախատեսված նրանց համար, ովքեր մկրտված են եղել և մնացել հավատարիմ (տես Ալմա

40.12,Մորոնի 10.34): …

Դրախտ բառի երկրորդ գործածությունը կարող եք գտնել Ղուկասի ավետարանի Փրկիչի
խաչելության հատվածում: … Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է, որ … Տերը
փաստորեն ասաց, որ չարագործը Իր հետ կլինի հոգիների աշխարհում» (Հավատքին

հավատարիմ. Ավետարանական վկայակոչում [2004], 111, տես նաև History of the Church,
5:424–25):

Չարագործին ուղղված Փրկիչի խոսքերից` գրի առնված Ղուկաս 23.43-ում,
մենք տեղեկանում ենք, որ բոլոր մարդկանց հոգիները մտնում են հոգևոր
աշխարհ, երբ նրանք մահանում են:

Վարդապետություն և Ուխտեր 138-ից մենք սովորում ենք, որ երբ Փրկիչը
մահացավ, Նրա հոգին մտավ դրախտ։ Սակայն Նա չի այցելել ամբարիշտ
հոգիներին, ովքեր հոգևոր աշխարհի այն մասում էին, որը կոչվում էր
հոգևոր բանտ: Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 138.29-32-ը`
փնտրելով, թե ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը հոգևոր աշխարհում և ինչ
տեղի ունեցավ չարագործի հետ, երբ նա մահացավ և գնաց հոգևոր
աշխարհ: Դուք, հնարավոր է, ցանկանաք անել խաչաձև հղումներ ՎևՈւ
138.29-32-իցՂուկաս 23.43-իկողքին ձեր սուրբ գրություններում:

Կատարել խաչաձև հղումներ
Խաչաձև հղումը սուրբ գրության հղում է, որը կարող է ապահովել լրացուցիչ տեղեկություն
ուսումնասիրվող հատվածի մասին և օգնել ավելի լավ ըմբռնել այն: Ուսումնասիրելիս, դուք
շատ օգուտ կստանաք խաչաձև հղումներ կատարելով ձեր սուրբ գրություններում, երբ
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գտնեք հատվածներ, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ գրության մեկ այլ հատված կամ սուրբ
գրության թեմա:

Չնայած ավետարանը կքարոզվի այս չարագործին, նա Աստծու
արքայությունում առանց հատուկ որոշման չի ստանա վեհացում:
Չարագործը (և մյուսները, ովքեր մահանում են առանց ավետարանի
գիտելիքի) կարիք կունենան զղջալու և ընդունելու տաճարային
արարողությունները, որոնք կկատարվեն իրենց անունից (տես
Վարդապետություններ և Ուխտեր 138.58-59):

Ղուկաս 23.44–56-ը վերաբերում է նրան, որ Փրկիչը մահացավ խաչի վրա:
Այնուհետև Նրա մարմինը քաթանով փաթաթվեց և դրվեց գերեզմանում:
Փրկիչի` խաչի վրա մահանալուն վերաբերվող նյութը լուսաբանվում է
Մատթեոս 27-ում:

Ղուկաս 24
Հրեշտակները հայտարարեցին, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել, և
Հիսուսը հայտնվեց իր Առաքյալներին

Պատկերացրեք, որ դուք միսիոներ եք և հանդիպում եք մեկին, ով ասում
է. «Ես գիտեմ շատերին, ովքեր չեն հավատում անդրշիրիմյան կյանքին:
Նրանցից ոմանք ասում են, որ իրենք հավատում են Հիսուս Քրիստոսին,
բայց չեն հավատում, որ Նա հարություն էր առել ֆիզիկական մարմնով:
Նրանք ասում են, որ Նա շարունակել է ապրել միայն որպես հոգի: Ի՞նչ եք
անում Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը հիշելու համար»:

Ինչպե՞ս կպատասխանեիք այդ հարցին: ____________________

Կարդացեք Ղուկաս 24:1–4-ը` փնտրելով, թե ինչ պարզեցին կանայք
հասնելով գերեզմանին, որտեղ դրվել էր Հիսուսի մարմինը:

Կարդացեք Ղուկաս 24.5-8-ը` փնտրելով, թե ինչ ասացին հրեշտակները
կնոջը: Դուք կարող եք նշել այն, ինչ կգտնեք:

Ղուկաս 24.9-10-ից մենք սովորում ենք, որ կանայք հեռացան գերեզմանից
և պատմեցին աշակերտներին, թե ինչ էին տեսել և լսել:

Կարդացեք Ղուկաս 24.11-ը` փնտրելով Առաքյալների արձագանքը
կանանց խոսքերին:

Ամփոփեք, ինչպես արձագանքեցին Առաքյալները կանանց խոսքերին.
____________________

Կանանց պատմածը լսելուց հետո Պետրոսը վազեց դեպի գերեզմանը և
միայն պատանքը տեսավ, բայց Հիսուսի մարմինը չկար (տես Ղուկաս
24.12):

Ղուկաս 24.13-32-ից մենք տեղեկանում ենք, որ հարություն առած Փրկիչը
հայտնվեց Էմմաուսի ճանապարհին գտնվող երկու աշակերտներին:
Երկու աշակերտները չճանաչեցին Հիսուսին, երբ Նա քայլում էր իրենց
հետ և ուսուցանում նրանց օգտվել սուրբ գրություններից, քանի որ

ՄԱՍ  12 ,  ՕՐ  3

293



«նրանց աչքերը բացված չէին» (Ղուկաս 24.16): Փրկիչը չէր կամենում որ
նրանք անմիջապես ճանաչեին Իրեն:

Կարդացեք Ղուկաս 24.32-ը ` փնտրելով, թե ինչպես ազդեցին երկու
աշակերտների վրա սուրբ գրությունների Փրկիչի ուսուցումները: Կարող
եք ընդգծել ձեր գտածը:

Երկու աշակերտները անմիջապես վերադարձան Երուսաղեմ և
համեմատության մեջ դրեցին իրենց հետ պատահածը Առաքյալների և
մյուս աշակերտների պատահածների հետ (տես Ղուկաս 24.33-35): Մինչ
նրանք խոսում էին, Փրկիչը հայտնվեց:

Կարդացեք Ղուկաս 24.36-39-ը` փնտրելով վկայություն, որ Հիսուսը
բառացիորեն հարություն էր առել և ուներ մարմին` կազմված մսից և
ոսկորից: (Ղուկաս 24.36–39-ը սուրբ գրության սերտման հատվածներ են:
Դուք կարող եք առանձնակի ձևով ընդգծել այն, որպեսզի կարողանաք
հեշտությամբ գտնել:

Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կզգայիք,
եթե ներկա լինեիք հարություն
առած Քրիստոսի` Իր
աշակերտներին հայտնվելու
ժամանակ:

Կարդացեք Ղուկաս 24.40–43-ը`
փնտրելով, թե ուրիշ ինչ արեց
Հիսուսը ցույց տալու համար, որ
Ինքն ուներ շոշափելի (կամ
ֆիզիկական) հարություն
առած մարմին:

Այս հատվածներից մենք սովորում
ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը
հարություն առած կենդանի
արարած է մարմնով՝ կազմված
մսից և ոսկորից: Բոլոր հարություն առած մարմինները ունեն
փառաբանված միս և ոսկորներ:

Հետևյալ հայտարարությունը կարդալիս, ընդգծեք, թե ինչու է կարևոր
հասկանալ այս վարդապետությունը և հավատալ դրան.

«Հիսուս Քրիստոսի քավության շնորհիվ բոլոր մարդիկ հարություն կառնեն` փրկված
ֆիզիկական մահից (տես 1 Կորնթացիս 15:22): Հարությունը հոգու և մարմնի
վերամիավորումն է կատարյալ, հավերժական վիճակում, այլևս ոչ ենթակա հիվանդության
կամ մահվան (տես Ալմա 11.42-45): …

«Հարության վկայության հասկացությունը կարող է տալ ձեզ հույս և հեռանկար, մինչ դուք
մարտահրավերների, փորձությունների և կյանքի հաղթանակների եք հանդիպում: Դուք
կարող եք հանգստություն գտնել` համոզված լինելով, որ Փրկիչը կենդանի է և որ Իր
Քավության միջոցով «Նա ջարդեց մահվան կապանքները, որպեսզի գերեզմանը
հաղթանակ չունենա, և որ մահվան խայթը կուլ գնա փառքի հույսերին (Ալմա 22.14)»
(Հավատքին հավատարիմ, 139–40):
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Փրկության ծրագիրը ուսուցանում է մեզ, որ Ադամի և Եվայի Անկումը
բերեց ֆիզիկական և հոգևոր մահ: Մենք անկարող կլինեինք
վերադառնալ և բնակվել Երկնային Հոր հետ, եթե չլիներ Քավիչը`
պայմանով, որ հաղթահարեր մեղքը և մահը: Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունն ու Հարությունը մեզ հնարավորություն տվեցին
հաղթահարել Անկման հետևանքները:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
բացատրեք, թե ինչու է կարևոր հասկանալ Հիսուսի

Հարության վարդապետությունը և հավատալ դրան, և թե ինչու է այն
կարևոր ձեզ համար:

Սուրբ գրությունների սերտում. Ղուկաս 24.36–39
4. Ընթերցեք սցենարը, որտեղ դուք միսիոներ եք և

հանդիպում եք մեկին, ով հարցնում է ձեզ Քրիստոսի
Հարության մասին: Օգտագործելով մեր սովորածը Ղուկաս
24.36-39-ից, պատասխան գրեք այս անձնավորության հարցին ձեր
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ղուկաս 23–24-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ:
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Հովհաննեսի ավետարանի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Քրիստոնյաների դեմ աճող հալածանքի, ուրացության և Հիսուս
Քրիստոսի բնության վերաբերյալ վիճաբանությունների ժամանակ,
Հովհաննես Առաքյալն արձանագրել է իր վկայությունը Փրկչի մասին։
Հովհաննեսի ավետարանն ուսումնասիրելը կարող է օգնել ձեզ ճանաչել
Երկնային Հորը՝ Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի ծառայության միջոցով։
Հովհաննեսի պատմությունը սովորեցնում է, որ նրանք, ովքեր ապրում են
համաձայն Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների, կարող են ստանալ մեծ
օրհնություններ, այդ թվում հավերժական կյանք։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս գիրքը գրել է Հովհաննես Առաքյալը: Գրքի ողջ հիշատակարանում նա
դիմել է իրեն որպես «աշակերտ, որին Յիսուսը սիրում էր» (տես
Հովհաննես 13.23, 19.26, 20.2, 21.7, 20)։

Հովհաննեսն ու իր եղբայր Հակոբոսը եղել են ձկնորսներ (տես Մատթէոս
4.21)։ Մինչև Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ ու Առաքյալ դառնալը,
Հովհաննեսը, ըստ երևույթի, եղել է Հովհաննես Մկրտչի հետևորդ (տես
Հովհաննես 1.35–40, Սուրբ Գրությունների Ուղեցույց, «Հովհաննես՝
Զեբեդեոսի Որդի», scriptures.lds.org)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք հաստատ չգիտենք, թե երբ է Հովհաննեսը գրել այս գիրքը։ Գրքի
գրվելու համար առաջարկված տարեթվերը ընդգրկում են Ք.հ. 60
թվականից մինչև Ք.հ. 100 թվականը։ Ք.հ. երկրորդ դարի վաղ
քրիստոնեական գրողներն ասել են, որ Հովհաննեսը գրել է իր գիրքը
Փոքր Ասիայի Եփեսոս քաղաքում (ժամանակակից Թուրքիա)։

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Թեպետ Հովհաննեսի գրվածքները նախատեսված են բոլորի համար, նրա
ուղերձն ունի նաև ավելի հատուկ ունկնդիրներ։ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին գրել է. «Հովհաննեսի
ավետարանը հիշատակարան է սրբերի համար. այն նախևառաջ
ավետարանն է Եկեղեցու համար» (Doctrinal New Testament Commentary, 3
vols. [1965–73], 1:65)։ Հովհաննեսն ասել է, որ այս գիրքը գրելու նրա
նպատակը եղել է մարդկանց համոզելը՝ «որ հաւատաք, թէ Յիսուսն է
Քրիստոսը՝ Աստուծոյ Որդին. եւ որ հաւատալով կեանք ունենաք նորա
անունովը» (Հովհաննես 20.31)։ «Հիսուսի կյանքից ընտրված դրվագները,
որոնք [Հովհաննեսը] նկարագրում է, զգուշորեն ընտրված և դասավորված
են՝ աչքի առաջ ունենալով այդ նպատակը։ (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Հովհաննես՝ Զեբեդեոսի Որդի. Հովհաննեսի ավետարանը»)։
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ
առանձնահատկությունները:
Հովհաննեսի Ավետարանի նյութի մոտ 92 տոկոսը ներառված չէ
ավետարանական մյուս հիշատակարանների մեջ։ Սա, հավանաբար, այն
պատճառով է, որ Հովհաննեսի թիրախային ունկնդիրները, – Եկեղեցու
անդամները, ովքեր արդեն ունեին հասկացողություն Հիսուս Քրիստոս
մասին, – առանձնապես տարբերվում էին Մատթեոսի, Մարկոսի և
Ղուկասի թիրախային ունկնդիրներից։ Հովհաննեսի պատմած յոթ
հրաշքներից հինգը արձանագրված չեն Ավետարանի մյուս գրքերում։
Մինչդեռ Մատթեոսը, Մարկոսը և Ղուկասը ներկայացրել են բավական
տեղեկություն Հիսուսի ծառայության մասին Գալիլեայում, Հովհաննեսը
արձանագրել է բազմաթիվ իրադարձություններ, որոնք տեղի են ունեցել
Հրեաստանում։ Հովհաննեսի Ավետարանը առատապես
վարդապետական է, որի հիմնական թեմաներից մի քանիսը պատմում են
Հիսուսի՝ որպես Աստծո Որդու աստվածության, Քրիստոսի Քավության,
հավերժական կյանքի, Սուրբ Հոգու, կրկին ծնվելու կարիքի, ուրիշներին
սիրելու և Փրկչին հավատալու կարևորության մասին։

Հովհաննեսը շեշտել է Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունը՝ որպես
Աստծո Որդու: Հովհաննեսի արձանագրության մեջ Հիսուսն ավելի քան
100 անգամ ակնարկում է Իր Հորը, որից 20-ը միայն Հովհաննես 14 գլխում։
Հովհաննեսի մեծ ներդրումներից մեկն այն է, որ նա ներառել է Փրկչի
ուսմունքներն Իր աշակերտներին ժամեր առաջ մինչև Նրա
ձերբակալումը, այդ թվում նաև մեծ Միջնորդական Աղոթքը, որը Նա ասել
է Գեթսեմանիում տառապելու գիշերը։ Հովհաննեսի պատմության այս
մասը (Հովհաննես 13–17) ներկայացնում է Հովհաննեսի ավետարանի
էջերի ավելի քան 18 տոկոսը, մեզ հնարավորություն տալով ավելի շատ
հասկանալ Փրկչի վարդապետությունը և այն, ինչ Նա ակնկալում է Իր
աշակերտներից։

Համառոտ շարադրանք
Հովհաննես 1։ Հովհաննեսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի նախաերկրային
աստվածության և բոլոր մարդկանց փրկություն տալու առաքելության
մասին։ Հովհաննեսը արձանագրում է Հիսուսի մկրտությունը և Իր մի
քանի աշակերտներ կանչելը։

Հովհաննես 2–4։ Հիսուսը ջուրը դարձնում է գինի։ Նա ուսուցանում է
Նիկոդեմոսին հոգևոր վերածննդի մասին և վկայում կնոջը ջրհորի մոտ,
որ Նա Քրիստոսն է։ Նա բուժում է ազնվականի որդուն։

Հովհաննես 5–7։ Փրկիչը բուժում է կաղ մարդու Բեթհեզդայի ավազանի
մոտ և հռչակում Իր աստվածային զորությունը և իշխանությունը։ Նա
կերակրում է ավելի քան 5000 մարդ իր Կյանքի Հացի բանախոսությանը
նախապատրաստվելու համար, հռչակում է, որ Նա Մեսիան է, և
տաղավարահարաց տոնի ժամանակ հայտարարում է, որ միայն նրանք,
ովքեր ընդունում են Նրան, կստանան հավերժական կյանք։

Հովհաննես 8–10։ Շնության մեջ մեղադրվող կնոջ փորձառության
օրինակով, Հիսուսն ուսուցանում է կարեկցանքի և ապաշխարության
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մասին։ Նա հայտարարում է Իրեն որպես Եհովա՝ մեծ «Ես եմ»։ Նա
բուժում է ի ծնե կույր մարդուն և խոսում է Իր մասին որպես Բարի Հովիվի,
ով սիրում և Իր կյանքն է դնում Իր ոչխարների համար։

Հովհաննես 11–13։ Հիսուսը կենդանացնում է Ղազարոսին մեռելներից՝
ցուցաբերելով Իր զորությունը մահվան վրա։ Նա մուտք է գործում
Երուսաղեմ հաղթականորեն։ Վերջին Ընթրիքի ժամանակ Հիսուս
Քրիստոսը լվանում է Իր աշակերտների ոտքերը և ուսուցանում է նրանց
սիրել միմյանց։

Հովհաննես 14–16։ Հիսուսը խրատում է Իր աշակերտներին սիրո և
հնազանդության հարաբերության վերաբերյալ։ Նա խոստանում է
ուղարկել Մխիթարիչին (Սուրբ Հոգին) և անձամբ ծառայել Իր
աշակերտներին։ Նա հայտարարում է, որ Ինքն է Ճշմարիտ Որթը, և որ Նա
հաղթել է աշխարհին։

Հովհաննես 17–19։ Հիսուսն ասում է Միջնորդական Աղոթքն Իր
աշակերտների և նրանց համար, ովքեր կհավատան նրանց քարոզին։
Նրան դավաճանում են, ձերբակալում, դատում և դատապարտում։ Խաչի
վրա տառապելուց հետո, Նա մահանում է և թաղվում։

Հովհաննես 20–21։ Հարություն առած Հիսուս Քրիստոսը հայտնվում է
Մարիամ Մագդաղենացուն Պարտեզի Գերեզմանում, իսկ հետո Իր մի
քանի աշակերտներին Երուսաղեմում։ Նա հայտնվում է Իր յոթ
աշակերտներին Գալիլեայի ծովի մոտ և լիազորում Պետրոսին
առաջնորդել աշակերտներին ուրիշներին սպասավորելու գործում։
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ՄԱՍ 12. ՕՐ 4

Հովհաննես 1
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը, ով նաև հայտնի է որպես Հովհաննես Սիրեցյալ,
արձանագրել է կարևոր վարդապետություններ, որոնք վերաբերում էին
Հիսուս Քրիստոսի դերին նախաերկրային գոյության մեջ։ Հովհաննես
Մկրտիչը նույնպես վկայել է Հիսուս Քրիստոսի մասին և մկրտեց Նրան։
Հիսուս Քրիստոսը հրավիրել է մարդկանց սովորել Իր մասին։

Հովհաննես 1.1–18, Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 1.1–19
Հովհաննեսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին՝ որպես Աստծո Որդի:
Այս դասում դուք սկսելու եք Հովհաննեսի գրքի ձեր ուսումնասիրությունը։
Հովհաննես Առաքյալը արձանագրել է այն, ինչ ցանկանում էր, որ
ուրիշները իմանային Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հովհաննեսը
ականատես է եղել իր գրած պատմություններից շատերի համար։
Հովհաննեսի Ավետարանի տեքստի մեծ մասը չի գտնվում Մատթևոսի,
Մարկոսի և Ղուկասի Ավետարաններում, որոնք գրվել էին հրեաներին և
հեթանոսներին օգնելու հավատալ, որ Հիսուսը Մեսիան էր և ողջ
մարդկության Փրկիչը։ Հովհաննեսը գրել է նրանց համար, ովքեր արդեն
հասկացել էին սուրբ գրությունները և հավատացել, որ Հիսուսը
Քրիստոսն էր, խոստացած Մեսիան։

1. Պատկերացրեք ձեզ զրուցելիս ինչ-որ մեկի հետ, ով շատ
քիչ գիտի Հիսուս Քրիստոսի մասին և հարցրել է ձեզ, թե ինչ

գիտեք Նրա մասին։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրեք երեք բան, որոնք կսովորեցնեիք այդ անձին Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Ուսումնասիրելով Հովհաննես 1
գլուխը, գտեք Փրկիչի մասին
ճշմարտություններ, որոնք կարող
են օգնել ամրացնել ձեր հավատքն
առ Հիսուս Քրիստոս և
վկայությունը Նրա մասին։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 1.1–2
հատվածները (Աստվածաշնչի
հավելվածում), ուշադրություն դարձնելով այն ճշմարտությունների վրա,
որոնք Հովհաննեսը ուսուցանել է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ (Այս դասն
ուսումնասիրելիս դուք կկարդաք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 1.1–34 հատվածները։ Շղագիր բառերն այն են, որոնք
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը ավելացրել է կամ փոխել։)

Այս հատվածներից մենք կարող ենք բացահայտել մի ճշմարտություն, որ
Հիսուս Քրիստոսը սկզբում եղել է Աստծո մոտ: Ավելացրեք այս
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ճշմարտությունը ձեր ցանկին սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում:

«Սկզբում» բառը վերաբերում է նախաերկրային գոյությանը։ Երբ սուրբ
գրությունները նշում են, որ Հիսուս Քրիստոսն «սկզբում» Աստծո մոտ էր,
դրանք սովորեցնում են մեզ, որ Հիսուսը՝ Հոր Անդրանիկն էր որպես հոգի
(ՎևՈւ 93.21), Նա «Աստծո նման էր» այն հոգիների միջև, որոնք հավաքվել
էին «նախքան աշխարհի լինելը» (տես Աբրահամ 3.22–24 հատվածներ), և
Նա ընտրվել էր Հոր կողմից ի սկզբանե (տես Մովսես 4.2)։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.3
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով այն ճշմարտությունների վրա,
որոնք Հովհաննեսը ուսուցանել է Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Դուք կարող
եք նշել ձեր գտածը:

Այս հատվածից սովորում ենք, որ բոլոր բաները ստեղծվել են Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով: Ավելացրեք սա Հիսուս Քրիստոսի մասին
ճշմարտությունների ցանկին սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում:

Հիսուս Քրիստոսը ստեղծեց երկինքը և երկիրը և «անթիվ աշխարհներ»
Հոր ղեկավարության ներքո (Մովսես 1.33)։

Սակայն, Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
գրել է, որ Երկնային Հայրը պահպանեց «երկու ստեղծարար
իրադարձություններ» Իր համար. «Առաջինը՝ Նա բոլոր հոգիների Հայրն է,
այդ թվում՝ Քրիստոսի: … Երկրորդը, նա [Ադամի ու Եվայի] ֆիզիկական
մարմինների Արարիչն է» (A New Witness for the Articles of Faith [1985], 63,
տես նաև Մովսես 2.27):

«Ընտանիք. հայտարարություն աշխարհին» հռչակագիրն էլ ավելի հստակեցնում է, որ
«մարդկային էակները՝ տղամարդիկ և կանայք, բոլորն արարվել են Աստծո պատկերով:
Յուրաքանչյուրը երկնային ծնողների կողմից սիրված հոգևոր որդին կամ դուստրն է, և,
որպես այդպիսին, յուրաքանչյուր ոք ունի աստվածային բնույթ և ճակատագիր» (Ensign
կամ Լիահոնա, նոյ. 2010, 129)։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.4–5,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Հովհաննեսը նկարագրել Հիսուս
Քրիստոսին և Նրա ավետարանը։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում այն, որ Հիսուս Քրիստոսը և
ավետարանը լույսն է, որը «շողում է աշխարհում, և աշխարհը չի
ըմբռնում այն»։

Այնուհետև, Հովհաննես Առաքյալն ուսուցանել է Հովհաննես Մկրտիչի
մասին: Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.6–10
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե Հովհաննես Մկրտիչը ինչ
լրացուցիչ ճշմարտության մասին է վկայել։
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Ավելացրեք ցանկին հետևյալ ճշմարտությունը սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի լույսն է
Խորհրդածեք, թե ինչ առումներով է Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի լույսը։
Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 88.5–13 հատվածները հավելյալ
հասկացողություն ստանալու համար։

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.11–18 հատվածները, այլ
ուսմունքների շարքում, պարունակում է Հովհաննես Մկրտիչի
վկայությունը, որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են Նրան, կստանան
անմահություն և հավերժական կյանք։ Նկատեք, որ 14 և 16
հատվածներում Հովհաննեսը դիմել է Հիսուս Քրիստոսին «Բան»
տիտղոսով։ Սա Հիսուս Քրիստոսի կոչումն է, որն օգտագործվում է սուրբ
գրությունների մի քանի հատվածներում (տես նաև Հովհաննես 1.1, Ա
Հովհաննես 1.1, Հայտնություն 19.13, ՎևՈւ 93.8, Մովսես 1.32)։

Քանի որ մենք խոսքեր ենք օգտագործում մարդկանց հետ
հաղորդակցվելու կամ մտքեր փոխանակվելու համարի՞նչ իմաստով է
«Բանը» (Խոսքը) պատշաճ կոչում համարվում Հիսուս Քրիստոսի համար։

Խորհրդածեք այս կոչման պատշաճ լինելու հետևյալ մի քանի
պատճառների մասին. Նա Հոր հաղորդակցությունն է աշխարհին. Նա
հայտարարում է Հոր խոսքերը. Նա փրկության բանբերն է (տես ՎևՈւ
93.8), Նա Աստծո խոսքով ապրելու կատարյալ օրինակն է. Նրանից են
գալիս հավերժական կյանքի խոսքերը. Նրա խոսքերը կյանք են տալիս:

Համեմատեք Հովհաննես 1.18 և Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 1.19 համապատասխան հատվածները։ Առանց Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության Հովհաննես 1.18 հատվածի որոշ ընթերցողներ կարող են
սխալ հասկանալ և հավատալ, որ ոչ ոք աշխարհում երբևէ չի տեսել Հայր
Աստծուն։ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.19 հատվածն
ինչպե՞ս է պարզաբանում Նոր Կտակարանի Հովհաննես 1.18 հատվածը։

2. Կրկին խորհեք դասի սկզբի միջոցառման մասին, որում ձեզ
խնդրել էին պատկերացնել, թե ինչպես կուսուցանեիք որևէ

մեկին, ով շատ քիչ գիտեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե, ձեր
կարծիքով, ինչո՞ւ կարևոր կլիներ որևէ մեկի համար իմանալ Հիսուս
Քրիստոսի մասին այն լրացուցիչ վարդապետությունները, որոնք
բացահայտել եք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.1–19
հատվածներից։

Հովհաննես 1.19–34, Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 1.20–34
Հովհաննես Մկրտիչը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և մկրտում է Նրան

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.20–34 հատվածներում
(Աստվածաշնչի հավելվածում), հրեաներն ուղարկել էին քահանաներ
Հովհաննես Մկրտիչի մոտ, հարցնելով, թե արդյոք նա Մեսիան էր։
Հովհաննեսը բացատրեց, որ իր դերը վկայելն էր Մեսիայի մասին, ով
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մկրտելու էր կրակով և Սուրբ Հոգով: Հաջորդ օրը Հովհաննես Մկրտիչը
տեսավ Հիսուսին, ում նախկինում մկրտել էր։

Կարդացեք Հովհաննես Մկրտիչի խոսքերը Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 1.29–33 հատվածներում, ուշադրություն
դարձնելով, թե Հովհաննես Մկրտիչն ինչ էր ցանկանում, որպեսզի
ուրիշները իմանային Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Անդրադարձեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նշված ճշմարտություններին Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ուրիշ ի՞նչ
ճշմարտություններ կամ նկարագրություններ Հիսուս Քրիստոսի մասին
կավելացնեիք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.29–33
հատվածներից։ (Նշեք ձեր բացահայտումները ճշմարտությունների
ցանկի տակ սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:)

Նկատեք, որ Հովհաննեսը դիմել է Հիսուսին որպես «Աստծո Գառի»: Ճիշտ
ինչպես Զատիկի գառների արյունը փրկեց Իսրայելը մահից և բերեց
ազատություն Եգիպտական լծից, «Աստծո Գառ» կոչումը խորհրդանշում է,
որ Հիսուսը հեղելու էր Իր արյունն Իր ժողովրդին փրկելու և մեղքից
ազատելու համար։

Հովհաննես 1.35–51
Հիսուսը հրավիրում է Իր հետևորդներին սովորել ավելի շատ Իր մասին

Պատկերացրեք, որ մի դեռահաս, ով մասնակցում է ծոմի և վկայության
ժողովին, լսում է մի քանի ընկերներին վկայություն բերելիս, որ իրենք
գիտեն, որ Հիսուս Քրիստոսն իրենց Փրկիչն է։ Այս երիտասարդը
հետաքրքրված է, թե ինչպես այդ ընկերները «գիտեն» այդ բաների
մասին։ Մտածեք թե ինչպես կպատասխանեիք այսպիսի հարցին:

Հովհաննես 1.35–51 հատվածները ուսումնասիրելիս, ուշադրություն
դարձրեք, թե այս հատվածները ինչ են սովորեցնում այն բանի մասին, թե
ինչ դուք կարող եք անել, որպեսզի ստանաք և ամրացնեք ձեր անձնական
վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին՝ որպես ձեր Փրկիչի։

Կարդացեք Հովհաննես 1.35–37 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Հովհաննես Մկրտիչն ինչ ասաց իր երկու աշակերտներին Հիսուսի
մկրտությանը հաջորդող օրը։

Հետո կարդացեք Հովհաննես 1.38–39 հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե Հիսուսն ինչ ասաց այդ երկու աշակերտներին և նրանք
ինչպես պատասխանեցին։

Հիսուսն ի՞նչ հրավեր տվեց այդ երկու աշակերտներին։
____________________

Կարդացեք Հովհաննես 1.40–42 հատվածները։ Նշեք, թե ինչ սովորեց այդ
մարդկանցից մեկը՝ Փրկիչի «գալ ու տեսնել» հրավերն ընդունելուց հետո։

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 1.42 հատվածում մենք
սովորում ենք, որ Պետրոսը կոչվելու էր «Կեփաս, որը թարգմանաբար,
տեսանող է, կամ վեմ» (Հովհաննես 1.42, ա տողատակի
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ծանոթագրությունում ), ցույց տալով, որ Պետրոսը դառնալու էր մարգարե,
տեսանող և հայտնող։

Կարդացեք Հովհաննես 1.43–46 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Փրկիչը ինչ հրավիրեց անելու մեկ այլ մարդու՝ Փիլիպպոսին:

Նշեք խոսքերը 45 հատվածում, որոնք ցույց են տալիս, որ Փիլիպպոսը
ստացել էր վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին՝ Փրկչի Իրեն հետևելու
հրավերն ընդունելուց հետո։ Այնուհետև Փիլիպպոսը ի՞նչ հրավեր հղեց
Նաթանայելին։ ____________________

Խորաքննեք Հովհաննես 1.47–51 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ պատահեց, երբ Նաթանայելն ընդունեց Հիսուսի մասին սովորելու
հրավերը։

Հիմնվելով այս պատմություններում սովորածի վրա, լրացրեք հետևյալ
սկզբունքը. Ընդունելով Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու և Նրան
հետևելու հրավերը, մենք կստանանք ____________________.

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի
հետևյալ մտքերը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչու է մեզ համար կարևոր
ընդունել Տիրոջ մասին սովորելու և Նրան հետևելու հրավերը. «Թվում է, թե
մեր մահկանացու ճամփորդության էությունը և կյանքի ամենանշանակալից
հարցերի պատասխանները Փրկչի երկրային ծառայության մեկնարկի
տեսարաններում տարրալուծվում են երկու պարզ բաղադրիչների։

Բաղադրիչներից մեկը այն հարցն է, որը տրվում է մեզ բոլորիս այս երկրում. «Ի՞նչ էք
փնտրում։ Ի՞նչ էք ուզում»: Մյուսը Նրա արձագանքն է մեր պատասխանին, ինչ էլ այդ
պատասխանը լինի Ով էլ մենք լինենք և ինչ էլ մենք պատասխանենք, Նրա արձագանքը
միշտ նույն է. «Եկե՛ք, ասում է Նա սիրով։ – Եկե՛ք, հետևեք ինձ»: Ուր էլ որ գնալիս լինեք,
նախ եկեք և տեսեք, թե ինչ եմ անում, տեսեք, թե որտեղ և ինչպես եմ անցկացնում իմ
ժամանակը։ Սովորեք իմ մասին, քայլեք ինձ հետ, զրուցեք ինձ հետ, հավատացեք։ Լսեք
ինձ աղոթելիս։ Ձեր հերթին դուք կգտնեք ձեր աղոթքների պատասխանները։ Աստված
հանգիստ կտա ձեր հոգուն։ Եկե՛ք, հետևեք ինձ» (“He Hath Filled the Hungry with Good
Things,” Ensign, Nov. 1997, 65)։

Ավարտելով իր մտքերը՝ ի՞նչ երկու բան է նշում Երեց Հոլլանդը, որ մենք
կստանանք՝ ընդունելով Փրկիչի հրավերը «գալ և տեսնել»։
____________________

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում.
Նշեք մի քանի եղանակներ, թե ինչպես է մեծացել Հիսուս

Քրիստոսի մասին ձեր վկայությունն այն ժամանակ, երբ սովորել եք
Նրա մասին և հետևել եք Նրան։

Խորհրդածեք Հիսուս Քրիստոսի մասին սովորելու և Նրան հետևելու ձեր
անձնական ջանքերի մասին։ Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի
ընդունեք Նրան հետևելու հրավերն ավելի լիարժեք, այնպես, որ ձեր
հավատը և վկայությունը մեծանան։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության ներքևի մասում գրեք

հետևյալը․
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Ես ուսումնասիրել եմ Հովհաննես 1 գլուխը և ավարտել եմ այս դասը
(ամսաթիվը):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 13. ՕՐ 1

Հովհաննես 2
Նախաբան
Կանայում Փրկիչը կատարեց Իր երկրային ծառայության առաջին
հանրային հրաշքը, երբ Նա ջուրը գինի դարձրեց: Նա մեկնեց Երուսաղեմ
Իր հանրային ծառայության առաջին զատիկին մասնակցելու համար, և
Նա առաջին անգամ մաքրեց տաճարը՝ վտարելով դրամափոխներին,
ովքեր պղծում էին Իր Հոր տունը։

Հովհաննես 2․1–11
Հիսուսը ջուրը գինի է դարձնում

Մտածեք հետևյալ բաների մասին, որոնք տեղի են ունեցել առաջին
անգամ ձեր կյանքում. ձեր առաջին օրը դպրոցում, ձեր առաջին
աշխատանքը կամ, ձեր հիշելով, այն պահը, երբ առաջին անգամ զգացել եք
Սուրբ Հոգին։ Ի՞նչ այլ առաջին փորձառություններ եք ունեցել, որոնք եղել
են նշանակալից ձեր համար։ ____________________

Ինչո՞ւ ենք մենք երբեմն կարևորում առաջին փորձառությունները մեր
կյանքում։

Հիսուսի մկրտությունից կարճ ժամանակ անց, Նա և Իր աշակերտները
ներկա էին եղել հարսանեկան խրախճանքի Կանայում, որը Հիսուսի
հայրենի Նազարեթ քաղաքին մոտ գտնվող մի գյուղ էր։ Կանայում էր, որ
Հիսուսը կատարեց Իր առաջին հիշատակված հրաշքը։

Կարդացեք Հովհաննես 2.1–3, ուշադրություն դարձնելով մի խնդրի վրա,
որը ծագեց հարսանեկան խրախճանքի ժամանակ։

Գինի ընդունված խմիչք էր հարսանեկան խրախճանքում։ Երբեմն
հարսանեկան խրախճանքը տևում էր մի քանի օր շարունակ։ Գինու
վերջանալը կլիներ ամոթալի խրախճանքի հյուրընկալողների համար։
Հիսուսի մայրը՝ Մարիամը, դիմեց Հիսուսին, որպեսզի Նա օգնի համալրել
գինու պաշարը։ Մենք չգիտենք, թե Մարիամն ինչ դեր է ունեցել
հարսանեկան խրախճանքին, սակայն ակնհայտ է, որ նա զգաց որոշ
պատասխանատվություն, երբ գինին վերջացավ։

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն օգնում է մեզ հասկանալ Հիսուսի
պատասխանն Իր մորը. «Ի՞նչ կպատվիրես, որ ես անեմ քեզ համար, կին.
ես կանեմ այն. քանզի իմ ժամանակը դեռ չի հասել» (Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 2.4 [in John 2:4, footnote a]). Հիսուսի օրոք
«կին» կոչումը մորը դիմելու սիրալիր ու հարգալից ձևն էր։

Կարդացեք Հովհաննես 2.5, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասաց
Մարիամը սպասավորներին։ Խորհեք, թե Մարիամի հրահանգները
սպասավորներին ինչ են սովորեցնում մեզ Հիսուսի հանդեպ իր
հավատքի մասին։

Կարդացեք Հովհաննես 2.6–7, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսը ինչ
հանձնարարեց անել սպասավորներին։
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Կրաքարյա կարասներ Նոր Կտակարանի

դարաշրջանից՝ Իսրայելում

«Հրէաների մաքրուելու համար»
արտահայտությունը` 6-րդ
հատվածում, վերաբերում է
հրեական սովորույթին, երբ, մինչև
սնունդն ընդունելը, տեղի էր
ունենում հանդիսավոր ձեռքերի
լվացում ջրով։ Մեծ քարե
կարասները լցված էին ջրով, որն
օգտագործվում էր նշված
արարողությունների համար:
«Մարը» մոտավորապես
հավասար էր ինը գալոնի (34
լիտր), այնպես որ վեց կարասները
կարող էին պարունակել 100–160
գալոն (մոտավորապես 380–600
լիտր)» Ուսանողի Նոր Կտակարանի
Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 207):
Ուշադրություն դարձրեք Հովհաննես 2.7 հատվածի վրա, թե որքան լիքը
լցվեցին այդ կարասներից յուրաքանչյուրը։

Կարդացեք Հովհաննես 2.8, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսը ինչ
հանձնարարեց անել սպասավորներին դրանից հետո։

Եթե լինեիք այդ սպասավորներից մեկը, ի՞նչ կմտածեիք կամ կզգայիք
այդ հեղուկով լցված բաժակը սեղանապետին տանելիս։

Կարդացեք Հովհաննես 2.9–10, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ ասաց
սեղանապետը բերված խմիչքը ճաշակելուց հետո։

Ի՞նչ էր պատահել ջրի հետ։

Սեղանապետի ասածը հասկանալու համար, ձեզ օգտակար կլինի
իմանալ, որ ամենալավ գինին, հաճախ, մատուցում էին խրախճանքի
սկզբում, իսկ ավելի ցածր որակի գինին՝ ավելի ուշ։

Իր մահկանացու ծառայության այս առաջին հիշատակված հրաշքի
նշանակության կամ սիմվոլիզմի մասին Հիսուսը հատուկ
մեկնաբանություն չի տվել։ Սակայն կան շատ նշանակալից
ճշմարտություններ, որ կարող ենք սովորել Հիսուսի առաջին
հիշատակված հրաշքի այս պատմությունից։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նշեք ճշմարտություններ, որոնք կարող եք բացահայտել

Հովհաննես 2.1–10 հատվածներից Հիսուս Քրիստոսի, իր մոր հետ
Նրա փոխհարաբերությունների և Նրա զորության մասին։

Հովհաննես 2.1–10 հատվածներից ձեր բացահայտված
ճշմարտություններից մեկը կարող է նման լինել հետևյալին. Հիսուս
Քրիստոսն ունի զորություն ֆիզիկական տարրերի վրա։

Կարդացեք Հովհաննես 2.11, ուշադրություն դարձնելով, թե այս հրաշքն ինչ
ազդեցություն ունեցավ Հիսուսի աշակերտների վրա։
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Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը սահմանում է, որ «նրա աշակերտների
հավատքը մեծացավ նրանում» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 2.11):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող է այս հրաշքի հասկացողությունը և այն
հասկացողությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը երկնքի և երկրի
Արարիչն է և զորություն ունի ֆիզիկական տարրերի վրա,
ամրացնել ձեռ հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս։

b. Նոր Կտակարանի ուրիշ ի՞նչ պատմություններ են նկարագրում, որ
Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի ֆիզիկական տարրերի վրա։

Հովհաննես 2.12–25
Հիսուսը մաքրում է տաճարը

Հիշեք մի ակտիվ, բացօթյա խաղ, որը դուք խաղացել եք որպես երեխա։
Թեպետ խաղն անմեղ ու զվարճալի է, դուք հարմար կզգայի՞ք խաղալ այն
սուրբ տաճարի տարածքում։ Ինչո՞ւ ոչ:

Հիսուսի ծառայության առաջին տարվա ընթացքում Նա ճամփորդեց
Երուսաղեմ Զատիկը տոնելու համար։ Կարդացեք Հովհաննես 2.12–17
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ էր տեղի ունենում
տաճարում, երբ եկավ Հիսուսը։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հիսուսը
բորբոքվեց այն բանից, ինչ տեղի էր
ունենում տաճարում։ Նկատեք, թե
Հիսուսն ինչ արեց խնդիրը
լուծելու համար։

Հազարավոր այցելուներ, ովքեր
եկել էին Երուսաղեմ Զատիկի
տոնակատարությանը, պետք է
գնեին կենդանիներ՝ տաճարում
զոհաբերություն մատուցելու
համար որպես իրենց
պաշտամունքի մի մաս։
Դրամափոխները փոխանակում
էին հռոմեական և այլ արժույթներ
տաճարային արժույթով, որպեսզի
հնարավոր լիներ գնել
զոհաբերության կենդանիներ, իսկ
վաճառականների մի մասն էլ
վաճառում էին անհրաժեշտ կենդանիները։ Չնայած այդ առևտուրն
անհրաժեշտ էր, նման առևտրական գործունեությունը տաճարի
արտաքին գավիթներում անհարգալից ու անպատկառ էր։ Բացի այդ, այս
դրամափոխները սահմանում էին չափազանց բարձր գներ կենդանիների
համար, ձգտելով ձեռք բերել չհիմնավորված շահույթներ։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
նկարագրել է այդ գործողության տեսարանը. «Երբ Հիսուսը մտավ տաճարի
արտաքին գավիթներ, … նրա առջև կային եզների ախոռներ, ոչխարների
փարախներ, աղավնիների վանդակներ, ագահ մանրավաճառներ, որոնք
զոհաբերության նպատակների համար ապրանք էին առաջարկում
չափազանց թանկ գներով։ Բոլոր կողմերից, մարդկանցով շրջապատված

էին դրամափոխների սեղանները, ովքեր շահույթի համար հռոմեական և այլ
մետաղադրամներ էին փոխանակում տաճարային մետաղադրամով, որպեսզի հնարավոր
լիներ զոհաբերության կենդանիներ գնել» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:137–38):

Իր գործերով և խոսքերով Հիսուսն ուսուցանեց Իր Հոր տան
սրբության մասին։

Նկատեք, որ Հովհաննես 2.16 հատվածում Հիսուսն ասաց, որ տաճարը Իր
Հոր տունն էր։ Սրանից մենք սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Տաճարը Աստծո տունն է:

Տաճարները Տիրոջ տներն են, որովհետև դրանք տեղեր են, որտեղ
Աստված կարող է գալ։ Աստծո զավակների փրկությանը վերաբերվող
արարողությունները կատարվում են տաճարներում, և նրանք, ովքեր
այցելում են տաճար, կարող են այնտեղ զգալ Տիրոջ Հոգին։ Քանի որ
տաճարը «Տիրոջ Տունն» է՝ ինչպես գրված է ճակատային մասում, Ինքը՝
Տերը, կարող է այնտեղ ներկա լինել ժամանակ առ ժամանակ։ Տաճարները
երկրի վրա պաշտամունքի ամենասուրբ տեղերն են։

Կարդացեք Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերի հետևյալ խոսքերը,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչու Հիսուսը դուրս մղեց
դրամափոխներին ու վաճառականներին տաճարից.

«Բարոյական անկման ընթացում, պատկառանքն առաջին
առաքինություններից մեկն է, որն անհետանում է։ … Փողասիրությունը
մոլորեցրել էր Հիսուսի հայրենակիցներից շատերի սրտերը։ Նրանք սիրում
էին շահն ավելի շատ, քան Աստծուն։ Չունենալով սեր Աստծո հանդեպ,
ինչո՞ւ նրանք պետք է սիրեին նրա տաճարը։ Նրանք փոխարկեցին տաճարի
գավիթները շուկայի և խլացրեցին հավատարիմների աղոթքներն ու

սաղմոսները իրենց ագահ դրամափոխությամբ և անմեղ գառան մայունով։ Հիսուսը չի
ցուցադրել ավելի մեծ զգացմունքային պոռթկում, քան երբ նա մաքրում էր տաճարը։ …

«Պոռթկման պատճառը կայանում է միայն երեք բառերում. «Իմ Հոր Տունը»: Այն սովորական
տուն չէր. այն Աստծո տունն էր։ Այն կառուցվել էր Աստծո պաշտամունքի համար։ Այն տուն
էր ակնածալից սրտի համար։ Այն նախատեսված էր լինել մարդկանց վշտերի ու
փորձանքների մխիթարանքի մի տեղ, երկնքի հենց իսկ դարպասները։ «Դորանց վեր առէք
այստեղից, – ասաց նա, – իմ Հօր տունը մի շինէք առուտուրի տուն»: (Հովհաննես 2.16:) Նրա
նվիրվածությունը Բարձրյալի հանդեպ կրակ վառեց նրա հոգում և տվեց նրա խոսքերին
այն ուժը, որը դաշույնի պես խոցեց օրինազացներին» (“Hallowed Be Thy Name,” Ensign,
Nov. 1977, 52–53).

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք հետևյալ պնդումը. Ես կարող եմ պատկառանք
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ցուցաբերել տաճարի հանդեպ … Ապա երկու րոպեի ընթացքում
թվարկեք պատկառանք դրսևորելու որքան հնարավոր է շատ
եղանակներ՝ ավարտելով նախադասությունը։ Մտապահեք, որ դուք
կարող եք պատկառանք ցուցաբերել տաճարի հանդեպ նույնիսկ երբ
տվյալ պահին տաճարում չեք։

Ընտրեք ձեր ցանկի մտքերից մեկը և օգտագործեք այն՝ նպատակ դնելով
պատկառանք ցուցաբերել տաճարի հանդեպ։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հոհվաննես 2 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 13 ՕՐ 2

Հովհաննես 3
Նախաբան
Մի գիշեր Նիկոդեմոս անունով մի Փարիսեցի, մոտեցավ Հիսուսին և
զրուցեց Նրա հետ։ Հիսուսն ուսուցանեց Նիկոդեմոսին, որ բոլոր մարդիկ
պիտի ծնվեն վերստին, որպեսզի մտնեն Աստծո արքայությունը: Ավելի
ուշ, Հովհաննես Մկրտիչը բացատրել է իր աշակերտներին, որ իր դերը
Հիսուս Քրիստոսի համար ուղի պատրաստելն էր։

Հովհաննես 3․1–21
Հիսուսը սովորեցնում է Նիկոդեմոսին հոգևոր ճշմարտություններ

Պատկերացրեք, որ մի օր, ընկերների հետ կրոնական հարցեր
քննարկելիս, նրանցից մեկը ասում է. «Քանի դեռ ես լավ մարդ եմ, կարող
եմ գնալ երկինք»: Մտածեք, թե ինչպես կպատասխանեիք ձեր ընկերոջը։

Հովհաննես 3 ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք այն բաների
վրա, որոնք Հիսուսը սովորեցրել է, որ մենք պիտի անենք, որպեսզի
մտնենք Աստծո արքայությունը:

Հիսուսի ծառայության սկզբից ոչ շատ անց Փրկիչը գնաց Երուսաղեմ
Զատիկը տոնելու համար։ Շատ մարդիկ Երուսաղեմում հավատացին
Հիսուսին, երբ տեսան այն հրաշքները, որ Նա գործեց (տես Հովհաննես
2.23–25)։

Կարդացեք Հովհաննես 3.1–2, ուշադրություն դարձնելով, թե ով եկավ
Հիսուսի մոտ, երբ Նա Երուսաղեմում էր։
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Հիսուսը խոսում է Նիկոդեմոսի հետ

Որպես «Հրէաների իշխան»,
(Հովհաննես 3:1), Նիկոդեմոսը
ծերակույտի անդամ էր։
Ծերակույտը կառավարական
խորհուրդ էր, որը կազմված էր
Փարիսեցիներից և
Սադուկեցիներից, որոնք
կառավարում էին հրեական
ժողովրդի շատ քաղաքացիական
ու կրոնական գործեր։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Նիկոդեմոսը
գիշերն եկավ Հիսուսի մոտ։

Նիկոդեմոսի ճանաչումը, որ
Հիսուսը «Աստուածանից
վարդապետ [է] եկել» (Հովհաննես
3.2) ենթադրում է, որ նա
ցանկանում էր սովորել Հիսուսից։

Կարդացեք Հովհաննես 3.3–5,
ուշադրություն դարձնելով, թե
Հիսուսը ինչ սովորեցրեց
Նիկոդեմոսին։ (Հովհաննես 3.5 հատվածը սերտման հատվածների
ցանկից է: Կարող եք գրքում նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որ
հետագայում հեշտ գտնեք):

Հիսուսն ուսուցանել է Նիկոդեմոսին, որ բոլորը պետք է վերստին ծնվեն։
Նիկոդեմոսի կարծիքով, ի՞նչ էր ուզում ասել Փրկիչը «վերստին չ’ծնուի»
արտահայտությամբ (Հովհաննես 3.3):

Բացատրեք, որ վերստին ծնվելը նշանակում է, որ «Տիրոջ Հոգին մի զորեղ
փոփոխություն է առաջացրել մարդու սրտում, այնպես որ մարդը այլևս
ցանկություն չունի չարիք գործելու, այլ ցանկանում է փնտրել Աստծո
բաները» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Վերստին Ծնված, Աստծուց Ծնված»,
scriptures.lds.org, տես Մոսիա 5.2, 27.25–26)։

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Կրկին ծնվելը գալիս է Աստծո
Հոգով՝ արարողությունների միջոցով» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 103)։

Դուք կարող եք նշել երկու բան Հովհաննես 3.5 հատվածում, որոնք,
ինչպես ուսուցանել է Հիսուսը, հարկավոր են Աստծո թագավորությունը
մտնելու համար։

Ջրից ծնվել նշանակում է մկրտվել, իսկ Հոգուց ծնվելը Սուրբ Հոգու
պարգևը ստանալն է։
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Ավարտեք հետևյալ ճշմարտությունը, հիմնվելով Հովհաննես 3.5
հատվածից ձեր սովորածի վրա. ____________________ անհրաժեշտ են
հոգևորապես վերածնվելու և սելեստիալ արքայությունում վեհացում
ստանալու համար։ Գրեք այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրության մեջ
Հովհաննես 3.5 հատվածի մոտ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը
հայտարարել է. «Լավ վարքն առանց ավետարանի արարողությունների
մարդկությունը ոչ փրկագնելու է, ոչ էլ վեհացնելու. ուխտերը և
արարողությունները էական են» (“The Only True Church,” Ensign, Nov.
1985, 82)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի պատասխան այն ընկերոջը, ով ասել է, որ միայն

լավ մարդ լինելը բավական է Աստծո արքայություն մտնելու համար։
Հիշեք այն, ինչ ասել է Հիսուսը Հովհաննես 3.5 հատվածում և
օգտագործեք այն ձեր պատասխանում։

Հովհաննես 3.6–12 հատվածներում, մենք կարդում ենք, որ երբ Հիսուսն
ուսուցանեց Նիկոդեմոսին, որ ամեն մարդ պետք է ծնվի հոգևորապես,
Նիկոդեմոսը հարցրեց Հիսուսին, թե ինչն է մարդուն ևս մեկ անգամ
ծնվելու հնարավորություն տալիս։ Հիսուսը պատասխանեց, հարցնելով,
թե ինչպես կարող է Նիկոդեմոսը ժողովրդի կրոնական առաջնորդ լինել
ու չհասկանալ, թե ինչ էր Նա սովորեցնում։

Կարդացեք Հովհաննես 3.13–15 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես Հիսուսը պատասխանեց Նիկոդեմոսի հարցին, թե ինչն է
հնարավոր դարձնում հոգևոր վերածնունդը։ Նկատեք, որ Հովհաննես 3.13
հատվածում Հիսուսը վկայել է Իր մասին, որպես Աստծո Որդու, ով իջավ
երկնքից։

Հովհաննես 3.13 հատվածում Հիսուսն ուսուցանել է Նիկոդեմոսին, որ ոչ
մեկը սեփական ջանքերով չի կարող համբարձվել երկինք։ Քրիստոսը
միակն է, ով կարող է ինքնուրույն համբարձվել երկինք։
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Այն ժամանակ, երբ Մովսեսը և
Իսրայելի զավակները թափառում
էին անապատում, Տերն ուղարկեց
կիզող, կամ թունավոր օձեր՝ Աստծո
դեմ իսրայելացիների մեղքերի
հետևանքով։ Իսրայելացիները
թունավորվում էին, երբ օձերը
խայթում էին նրանց։ Տերը
հանձնարարեց Մովսեսին պղնձից
օձ պատրաստել, որը նման էր
կիզող օձերի, և բարձրացնել այն
ձողի վրա։ Նա խոստացավ, որ
ցանկացած իսրայելացի, ով կնայի
ձողի վրայի օձին, կբուժվի: (Sես
Թվոց 21.4–9:)

Այն փորձառությունը, երբ Մովսեսը
բարձրացրեց պղնձե օձը, ի՞նչ
առումներով է նման այն բանի, ինչ
Հիսուսը կատարելու էր բոլորի համար։ ____________________

Ուշադրություն դարձրեք
Հովհաննես 3.15 հատվածում
շարադրված օրհնության վրա, որը
գալիս է նրանց, ում հայացքը Փրկչի
վրա է։

Հիսուսն ուսուցանել է
Նիկոդեմոսին, որ ողջ
մարդկությունը կարող է ձեռք
բերել հավերժական կյանք Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ։

Փրկիչը նաև ուսուցանել է Նիկոդեմոսին կարևոր վարդապետություն
Երկնային Հոր մասին։ Կարդացեք Հովհաննես 3.16–17 հատվածները,
պարզելով, թե ինչ վարդապետություն կարող ենք սովորել Երկնային
Հոր մասին։

Հովհաննես 3.16–17 հատվածները սովորեցնում են, որ Երկնային Հայրն
այնքան շատ է սիրում Իր զավակներին, որ Նա ուղարկել է Իր Միածին
Որդուն տառապելու նրանց մեղքերի համար։

Խորհրդածեք, թե Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, երկիր ուղարկելը
ինչպես է ցույց տալիս Երկնային Հոր սերը յուրաքանչյուրիս հանդեպ։

Երբ կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ պնդումը, խորհեք այն մասին, թե ինչպես եք զգում, երբ գիտակցում
եք, թե որքան շատ է Երկնային Հայրը սիրում ձեզ. «Չկա Աստծո սիրո
անվերջ զորության և կատարելության ավելի մեծ ապացույց, քան
Հովհաննես Առաքյալի արտահայտված խոսքերը. «Որովհետեւ Աստուած
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այնպէս սիրեց աշխարհքը որ իր միածին Որդին տուաւ» (Հովհաննես 3.16)։ …
Պատկերացրեք, թե մեր Երկնային Հորը ինչպես էր վշտացնելու այն, որ Նա պետք է Իր
Որդուն ուղարկեր անբացատրելի տառապանք կրելու մեր մեղքերի համար։ Դա
յուրաքանչյուրիս հանդեպ Նրա սիրո ամենամեծ ապացո՜ւյցն է»: (“Love and Law,” Ensign
կամ Լիահոնա, նոյ. 2009, 26)։

2. Կարդացեք Հոհվաննես 3.16 և Վարդապետություն և
Ուխտեր 34.3, ուշադրություն դարձնելով, թե մենք ինչ կարող

ենք սովորել Հոր սիրո և Հիսուս Քրիստոսի սիրո մասին։ Ապա, սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես եք
զգում՝ իմանալով, որ Երկնային Հայրն այնքան շատ է սիրում ձեզ, որ
Նա ուղարկեց Իր Միածին Որդուն` տառապելու և մահանալու
ձեր համար։

Եվս մեկ սկզբունք, որ կարող ենք սովորել Հովհաննես 3.16–17
հատվածներից՝ այն է, որ եթե հավատանք Հիսուս Քրիստոսին՝ ինչը
ներառում է մեր մեղքերից ապաշխարելը և Նրա խոսքին հնազանդվելը,
կարող ենք Նրա Քավության միջոցով ունենալ հավերժական կյանք։

3. Վերանայեք այս դասում նշված ճշմարտությունները, որոնք
Հիսուսը սովորեցրել է Նիկոդեմոսին։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես են այս
ճշմարտությունները առնչվում միմյանց հետ։ Ապա գրեք հետևյալ
արտահայտությունը․ Ես կցուցաբերեմ իմ հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս …
Ավարտեք արտահայտությունը, գրելով, թե ինչ եք անելու ձեր
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս ցուցաբերելու համար։

Սուրբ գրությունների սերտման
հատված—Հովհաննես 3․5

4. Սուրբ գրությունների սերտման՝ Հովհաննես 3.5 հատվածը,
սովորեցնում է մի կարևոր վարդապետություն, որի կարիքն

ունեն Երկնային Հոր բոլոր զավակները։ Այն մտապահելը կօգնի ձեզ
կիսվել դրանով ուրիշների հետ ձեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Այդ
ամբողջ հատվածը գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում։ Հատվածը մի քանի անգամ արտասանեք և ամեն
արտասանելուց ջնջեք մի քանի բառ: Արեք դա մինչև կարողանաք այն
անգիր ասել։ Կարող եք այն անգիր ասել ձեր ընտանիքի անդամին
կամ ընկերոջը, որպեսզի հավաստիանաք, որ մտապահել եք այն։

Հովհաննես 3.22–36
Հովհաննես Մկրտիչը սովորեցնում է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է

Եթե հնարավոր է, ջրով լցրեք թափանցիկ բաժակը կամ ամանը և ջրի մեջ
ավելացրեք մեկ կամ երկու կաթիլ սննդի գունավորման ներկ։ Դիտեք, թե
ինչպես է գույնը տարածվում ամբողջ ամանում։ Մտածեք այն մասին, թե
սննդի գունավորումը ինչպես կարող է համեմատվել ուրիշ մարդկանց
վրա մեր ազդեցության հետ։
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Կարդացեք Նախագահ Դեյվիդ Օ. Մակքեյի հետևյալ խոսքերը,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ կարող եք սովորել մարդկանց կյանքում
ունեցած ձեր ազդեցության մասին .

«Յուրաքանչյուր մարդ, ով ապրում է այս աշխարհում, ազդեցություն է
գործում՝ ինչպես բարու, այնպես էլ չարի համար: Դա այն չէ միայն, ինչ նա
ասում է, այն չէ միայն, ինչ նա անում է։ Դա այն է, ինչպիսին, որ նա է
(Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքները. Դեյվիդ Օ. Մակքեյ [2003], 227)։

«Այս աշխարհում մեր խոսքերի ու գործերի ազդեցությունը վիթխարի է։ Կյանքի
յուրաքանչյուր պահի դուք որոշակի չափով փոխում եք ողջ աշխարհի կյանքը»
(Ուսմունքներ. Դեյվիդ Օ. Մակքեյ 227)։

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 3.22–26 հատվածներում,
Հովհաննես Մկրտիչի որոշ աշակերտները մտահոգված էին։ Նրանք
ասացին Հովհաննեսին, որ Հիսուսը մկրտում էր և «ընդունում էր բոլոր
մարդկանց, ովքեր գալիս էին Նրա մոտ» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հովհաննես 3.27 [in John 3:26, footnote a]): Նրանք մտահոգված էին, որ շատ
մարդիկ Հովհաննես Մկրտիչի փոխարեն հետևում էին Հիսուսին։

Կարդացեք Հովհաննես 3.27–30 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես է Հովհաննես Մկրտիչը խոնարհաբար նկարագրել իր դերը
կապված Հիսուս Քրիստոսի հետ։

Հովհաննես Մկրտիչի համանմանության մեջ, փեսացուն ներկայացնում է
Հիսուսին, հարսնացուն կարող է ներկայացնել նրանց, ովքեր գալիս են
Քրիստոսի մոտ, իսկ փեսացուի ընկերը՝ Հովհաննես Մկրտիչին։ Ի՞նչ էր
հասկացել Հովհաննես Մկրտիչը Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված իր
դերի մասին։ Ձեր կարծիքով, ինչպիսի ազդեցություն կունենային
Հովհաննեսի խոսքերը ձեր վրա, եթե լինեիք Հովհաննեսի
աշակերտներից մեկը։

Հովհաննես Մկրտիչի օրինակից կարող ենք սովորել մեկ ճշմարտություն,
որ մենք կարող ենք լավ ազդել մարդկանց վրա՝ ուղարկելով նրանց
Հիսուս Քրիստոսի մոտ։

Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք օգտագործենք մեր ազդեցությունը մարդկանց
Հիսուս Քրիստոսի մոտ ուղարկելու համար:

5. Մտածեք որևէ մեկի մասին, ում տեսել եք մարդկանց
Հիսուս Քրիստոսի մոտ ուղարկելիս։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում նկարագրեք այդ անձի որակները,
որոնք նպաստեցին մարդկանց վրա ազդելու նրա կարողությանը, որ
սիրեն և ընդունեն Փրկչին:
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Մտածեք ուղիների մասին, որոնցով կարող եք ուղարկել մարդկանց
Փրկչի մոտ։ Դուք կարող եք փնտրել Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը ձեր
ջանքերում դա անելիս:

Հովհաննես 3.31–36 հատվածներում, Հովհաննես Մկրտիչը հայտարարել
է, որ Հիսուսն ուղարկվել էր Աստծո կողմից և բոլորը, ովքեր հավատում
են Նրան, կարող են ստանալ հավերժական կյանք։

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 3 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 13. ՕՐ 3

Հովհաննես 4
Նախաբան
Ճամփորդելով դեպի Գալիլեա, Հիսուսն անցավ Սամարիայով և ջրհորի
մոտ ուսուցանեց մի կնոջ։ Կինը վկայեց մարդկանց, որ Հիսուսը
Քրիստոսն էր: Ավելի ուշ, Հիսուսը բուժեց ազնվականի որդուն։

Հովհաննես 4․1–42
Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանում է Սամարացի կնոջը

Մտածեք հետևյալ հարցի շուրջ. Ո՞րն է ամենաարժեքավոր բնական
ռեսուրսը երկրի վրա: Հնարավոր պատասխանի մասին մտածելիս,
դիտարկեք այնպիսի բնական ռեսուրսներ, ինչպիսիք են՝ հողը, երկաթը,
ածուխը, նավթը, ոսկին և ադամանդները։

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Դեյվիդ Ա․
Բեդնարի հետևյալ խոսքերը.

«Մենք սկզբում կարող ենք մտածել, որ ոսկին, նավթը կամ ադամանդներն
ունեն ամենամեծ արժեքը։ Սակայն երկրի վրա և դրա ներսում
հայտնաբերված բոլոր հանքանյութերից, մետաղներից, թանկարժեք
քարերից և լուծիչներից՝ ջուրն ամենաարժեքավորն է։

Կյանքը ծագում է ջրից։ Կյանքը պահպանվում է ջրով։ Ջուրն այն միջավայրն
է, որը պարտադիր է կյանքի բոլոր հայտնի տեսակների հետ կապված

տարբեր գործառույթները կատարելու համար։ Մեր ֆիզիկական մարմինը մոտավորապես
երկու երրորդով կազմված է ջրից։ Մինչդեռ մարդ կարող է կենդանի մնալ առանց սննդի
շատ օրերի և նույնիսկ շաբաթների ընթացքում, անհատը, որպես կանոն, առանց ջրի, երեք
կամ չորս օրից կմահանա։ Աշխարհի բնակչության խոշորագույն կենտրոններից շատերը
գտնվում են թարմ ջրի աղբյուրների մոտ։ Պարզ ասած, կյանքը չի կարող գոյատևել առանց
մաքուր ջրի բավարար պաշարների հասանելիության և մատչելիության» («Կենդանի ջրի
աղբյուր» [Եկեղեցու կրթական համակարգի հավաքներ չափահաս երիտասարդների
համար, փետ. 4, 2007], 1, lds.org/broadcasts):

Հովհաննես 4 գլուխն ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք, թե ջրի
որ տեսակն է էական ձեր հոգու համար և որտեղ կարող եք գտնել այդ
արժեքավոր ռեսուրսը։

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 4.1–4 հատվածներում (Սուրբ
գրքերի ուղեցույցում) սովորում ենք, որ ինչպես Հիսուսը, այնպես էլ Իր
աշակերտները մկրտում էին։

Հիսուսը Հրեաստանից գնաց Գալիլեա: Կարդացեք Հովհաննես 4.4,
ուշադրություն դարձնելով, թե Նա որ տարածքով անցավ
Գալիլեա գնալիս։

Նայեք Աստվածաշնչյան Քարտեզներ, թիվ 11, «Սուրբ Երկիրը Նոր
Կտակարանի Ժամանակ» և գտեք Հրեաստանը, Սամարիան և Գալիլեան։
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Հրեաները ճամփորդելիս, սովորաբար, շրջանցում էին Սամարիան, այլ ոչ
թե անցնում դրա միջով՝ հրեաների և սամարացիների միջև գոյություն
ունեցող թշնամության պատճառով (տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
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«Սամարացիներ»): Սամարիան շրջանցելու փոխարեն, Հիսուսը որոշեց
գնալ դրա միջով։

Կարդացեք Հովհաննես 4.5–9 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ տեղի ունեցավ, երբ Հիսուսը կանգ առավ ջրհորի մոտ՝ Սամարիայի
Սյուքար քաղաքի հարևանությամբ։ («ժամը վեցին դէմ էր»
արտահայտությունը 6-րդ հատվածում նշանակում է, որ կեսօրին մոտ էր։)
Նկատեք կնոջ զարմանքը, երբ Հիսուսը ջուր ուզեց նրանից։

Կարդացեք Հովհաննես 4.10–12, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ինչ
ասաց ի պատասխան կնոջ հարցին։

Ի՞նչ առաջարկեց նա կնոջը։

Երբ Փրկիչն օգտագործեց
«Աստուծոյ պարգեւը»
արտահայտությունը 10–րդ
հատվածում, նա ակնարկում էր
Իրեն՝ որպես աշխարհի Փրկիչ և
կենդանի ջրի աղբյուր։

Կարդացեք Հովհաննես 4.13–14,
հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ ասաց Հիսուսն
այն ջրի մասին, որը Նա առաջարկեց։

Ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ է ներկայացնում կենդանի ջուրը,
կարդացեք Երեց Բեդնարի հետևյալ խոսքերը. «Կենդանի ջուրը, որի մասին
նշվել է այս դրվագում, ներկայացնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին և Իր
ավետարանը։ Եվ ինչպես ջուրն անհրաժեշտ է ֆիզիկական կյանքը
պահպանելու համար, այդպես էլ Փրկիչը և Իր վարդապետությունները,
սկզբունքները և արարողություններն էական են հավերժական կյանքի

համար։ Ես և դուք մեր ընթացիկ հոգևոր աճն ու զարգացումը պահպանելու համար Նրա
կենդանի ջրի պահանջն ունենք՝ ամեն օր և բավականաչափ պաշարներով («Կենդանի ջրի
աղբյուր» 2)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք մի ջրի բաժակ և պիտակավորեք այն. Փրկիչը և Իր

ավետարանը: Ապա գրեք, թե ինչու է ջուրը պատշաճ խորհրդանիշ
համարվում Փրկչի և Իր ավետարանի համար։

Ուշադրություն դարձնելով այս սիմվոլիզմի վրա, կրկին կարդացեք
Հովհաննես 4.14 հատվածը և խորհեք, թե մենք ինչ սկզբունք կարող ենք
սովորել Փրկչի և Իր ավետարանի մասին։

Մեկ սկզբունք, որ կարող ենք բացահայտել այս հատվածից, այն է, որ եթե
գանք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և անկեղծորեն ճաշակենք Նրա
ավետարանից, ապա կստանանք հավերժական կյանք։ Դուք կարող եք
գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում:
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Կարդացեք Հովհաննես 4.15–18 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե այդ կինը ինչ խնդրեց Հիսուսից և ինչպես պատասխանեց Փրկիչը։
Մտածեք, թե ինչպիսի պահանջ ուներ այդ կինն այն ջրի, որն առաջարկում
էր Փրկիչը։

Հիսուսի պատասխանը ցույց է տվեց, որ Նա գիտեր այդ կնոջ
վիճակի մասին։

Ինչպիսի՞ մտքեր և զգացումներ կարող էր այդ կինը ունենալ, երբ Հիսուսը
հայտնեց մանրամասնություններ նրա մասին, որոնք սովորական
անծանոթ մարդը չէր կարող իմանալ։

Այս հատվածներից մենք կարող ենք բացահայտել մեկ Ճշմարտություն,
որ Հիսուս Քրիստոսը գիտի մեր մեղքերի մասին և առաջարկում է մեզ
Իր ավետարանը, որ օգնի մեզ հաղթահարենք դրանք: Ինչո՞ւ է այդ
ճշմարտությունը կարևոր իմանալ և հասկանալ:

Կարդացեք Հովհաննես 4.19–20 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ ասաց կինը Հիսուսին, որը ցույց տվեց, որ կնոջ պատկերացումը
Նրա հանդեպ փոխվում էր։

Սամարիայում կա Գերիզիմ անունով մի սար։ Փրկչի մահկանացու
ծառայությունից դարեր առաջ Սամարացիներն այնտեղ կառուցել էին
տաճար որպես պաշտամունքի վայր։ Սակայն ի տարբերություն
հրեաների, Սամարացիները չունեին քահանայության իշխանություն
արարողություններ կատարելու համար, և նրանք մերժել են Աստծո
մարգարեների շատ ուսմունքներ։

Կարդացեք Հովհաննես 4.21–24 հատվածները և Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հովհաննես 4.26 հատվածը (in John 4:24, footnote a),
ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչ է սովորեցրել այդ կնոջը
Աստծուն երկրպագելու մասին։

Ըստ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության՝ ի՞նչ օրհնություն է գալիս, երբ մենք
երկրպագում ենք Աստծուն հոգով և ճշմարտությամբ։

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք երկրպագենք
Աստծուն հոգով և ճշմարտությամբ, Նա կօրհնի մեզ Իր Հոգով։

Երբ կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ.
Մակքոնկիի հետևյալ խոսքերը, ուշադրություն դարձրեք և նշեք, թե ինչ է
նշանակում երկրպագել Հորը հոգով և ճշմարտությամբ.

«Մեր նպատակն է երկրպագել ճշմարիտ ու կենդանի Աստծուն և անել դա
Հոգու զորությամբ և այնպես, ինչպես նա է սահմանել։ Ճշմարիտ Աստծո
հաստատված երկրպագությունը տանում է փրկության. կեղծ
աստվածներին մատուցված պաշտամունքները, որոնք հիմնված չեն
հավերժական ճշմարտությունների վրա, նման երաշխիք չեն պարունակում։

«Ճշմարտության մասին գիտելիքը էական է ճիշտ պաշտամունքի
համար։ …
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«… Ճշմարիտ ու կատարյալ պաշտամունքը Աստծո Որդու քայլերին հետևելու մեջ է,
պատվիրանները պահելու և Հոր կամքին հնազանդվելու մեջ՝ այն չափով, որ մենք
առաջանանք շնորհքից շնորհք, մինչև փառաբանվենք Քրիստոսով, ինչպես նա է
փառաբանված Հորով։ Այն շատ ավելին է, քան աղոթքը, քարոզը և երգը։ Այն նշանակում է
ապրել, գործել և հնազանդվել։ Այն ընդօրինակում է մեծ Օրինակի [Հիսուս Քրիստոսի]
կյանքը» (“How to Worship,” Ensign, Dec. 1971, 129–30)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ է Երկնային Հոր ձեր պաշտամունքը հրավիրել Հոգու
օգնությունը ձեր կյանքում:

b. Ըստ Երեց Մակքոնկիի խոսքերի՝ ի՞նչ կարող եք դուք անել,
որպեսզի ավելի երկրպագեք Աստծուն հոգով և ճշմարտությամբ։
(Գրեք մեկ բանի նպատակ, որը դուք կարող եք մասնավորապես
ավելի լավ անել։)

Կարդացեք Հովհաննես 4.25–26 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Հիսուսը ինչ հայտնեց այդ կնոջն Իր մասին։

Կարդացեք Հովհաննես 4.27–30 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ արեց է այդ կինը Փրկչի հետ խոսելուց հետո։

Ի՞նչ ասաց նա, որը վկայում է, որ նա Հիսուս Քրիստոսի մասին
վկայություն էր ձեռք բերել։

Այս պատմությունից մենք կարող ենք սովորել, որ ձեռք բերելով
վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք լցվում ենք մարդկանց հետ
դրանով կիսվելու ցանկությամբ։

Հովհաննես 4.31–37 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Հիսուսի
աշակերտները վերադարձան սնունդով։ Երբ նրանք խնդրեցին Նրան
ուտել, Նա ուսուցանեց նրանց, որ սնվում է Իր Հոր կամքը կատարելով։
Ապա Նա հրավիրեց նրանց հասկանալ, որ ավետարանը քարոզելու
հնարավորություններն առատ էին։

Կարդացեք Հովհաննես 4.39–42 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ ազդեցություն ունեցավ այդ կնոջ վկայությունը իր քաղաքի
ժողովրդի վրա։

Ըստ Հովհաննես 4.42 հատվածի՝ ժողովուրդն ի՞նչ ասաց կնոջը։

Հովհաննես 4.43–54
Հիսուսը բուժում է ազնվականի որդուն

Հովհաննես 4.43–45 հատվածներն արձանագրում են, որ Հիսուսը մեկնեց
Սամարիայից և գնաց Գալիլեա։ Կարդացեք Հովհաննես 4.46–54,
ուշադրություն դարձնելով, թե ով հանդիպեց Հիսուսին և այդ մարդն ինչ
օրհնություն խնդրեց Հիսուսից։
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Հիմնվելով 48-րդ հատվածում Հիսուսի ասածի վրա, ինչո՞ւ Նա հապաղեց
տալ այդ մարդուն իր խնդրած օրհնությունը։ Ինչպե՞ս այդ մարդը ցույց
տվեց, որ նա հավատալու համար նշանի կարիք չուներ։

Այդ պատմությունից մենք կարող ենք սովորել, որ հավատալով Հիսուս
Քրիստոսին առանց նշանների կարիք ունենալու, Տերը կհաստատի
մեր հավատը։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել
է այդ ազնվականի որդու բուժման նշանակության մասին. «Սա բուժման
առաջին հրաշքն է, որը մանրամասնորեն շարադրված է Ավետարաններում։
Հրաշքները, որոնք գործվել էին Զատիկի տոնի ժամանակ և ողջ
Հրեաստանում, նկարագրված կամ բացատրված չեն։ Այս հրաշքը, – մինչդեռ
երկրորդ հրաշքը գործված էր Կանայում, – ավելացնում է նոր

կարևորություն Հիսուսի բուժելու ծառայությանը, որը մենք չենք տեսել մինչև այս պահը։
Սա, փաստորեն, երկակի հրաշք էր. մեկը, որ բուժեց բացակայող որդու մարմինը և մյուսը,
որ բժշկեց անհավատությունը և հավատք սերմանեց ներկա գտնվող հոր սրտում» (The
Mortal Messiah.) From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 2:12):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք հավատանք Հիսուս Քրիստոսին առանց
նշանների կարիք ունենալու:

b. Ինչպե՞ս է Տերը հաստատում մեր հավատը, երբ մենք
հավատարմորեն հավատում ենք Նրան։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 4 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 13. ՕՐ 4

Հովհաննես 5–6
Նախաբան
Երուսաղեմում Հիսուսը մասնակցեց մի տոնի (հավանաբար, Զատիկին) և
բուժեց մի անդամալույծ մարդուն Բեթհեզդայի ավազանի մոտ։ Նա նաև
նշեց այլ վկաների, ովքեր վկայել էին Նրա աստվածայնության մասին։
Գալիլեայից վերադառնալուց հետո, Նա հրաշալի կերպով կերակրեց
ավելի քան 5000 հոգանոց մարդկանց բազմությունը և ուսուցանեց, որ
Ինքը Կյանքի Հացն է։

Հովհաննես 5․1–30
Հիսուսը բուժում է տկար մարդուն շաբաթ օրը և ուսուցանում է Հոր հետ Իր
հարաբերության մասին։

Խորհեք, թե երբ եք դուք կամ ձեզ ծանոթ մեկը կոտրել որևէ կարևոր կամ
արժեքավոր բան։

Որպես Երկնային Հոր զավակներ՝
մենք բոլորս կարևոր ենք և ունենք
մեծ արժեք։ Սակայն, մեր
ընտրությունների կամ հանդիպած
խնդիրների պատճառով, երբեմն
մենք կարող ենք մեզ կոտրված
զգալ կամ մեզ կարող է թվալ, որ
քիչ նշանակություն ունենք։

Ի՞նչ կերպ կարող է մարդ կոտրված
լինել հոգևորապես, ֆիզիկապես
կամ հոգեպես։
____________________

Հիշեք այն պահերը, երբ դուք
հնարավոր է այսպես զգացած
լինեք։ Հովհաննես 5.1–9 հատվածներն ուսումնասիրելիս, գտեք մի
ճշմարտություն, որը կարող է ձեզ մխիթարել և տալ հույս, երբ կոտրված
եք զգում։

Հովհաննես 5.1 հատվածում կարդում ենք, որ Գալիլեայում ծառայելուց
հետո, Հիսուս Քրիստոսը ճամփորդեց Երուսաղեմ՝ հրեաների տոնը,
ամենայն հավանականությամբ՝ Զատիկը նշելու համար (տես John 5:1,
տողատակի ծանոթագրություն a)։ Երբ Երուսաղեմում էր, Նա գնաց մի
ավազանի մոտ տաճարի մոտակայքում։

Կարդացեք Հովհաննես 5.2–4, ուշադրություն դարձնելով, թե ովքեր էին
հավաքվել ավազանի շուրջ և նրանք ինչ էին սպասում։

Անառողջ, կույր, կաղ, և չորացած բառերը 3-րդ հատվածում նկարագրում են
մարդկանց, ովքեր ինչ-որ կերպով հիվանդ էին, տկար կամ հաշմանդամ։
Այնտեղ երևի մի աղբյուր կար, որը ժամանակ առ ժամանակ հոսում էր
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ավազանի մեջ և անում այնպես, որ ջրի մակերեսը պղպջում էր (տես Bible
Dictionary, “Bethesda”)։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել
է հետևյալը․ «Բեթհեզդայի ավազանն անկասկած եղել է մի հանքային
աղբյուր, որի ջրերն ունեցել են որոշակի բուժիչ հատկություն։ Սակայն որևէ
ենթադրություն, որ հրեշտակն իջնում էր և շարժում այդ ջրերն այնպես, որ
դրանց մեջ առաջին մտնողը կբուժվեր, եղել է մաքուր սնահավատություն։
Բուժիչ հրաշքները չեն գործվում այսպիսի կերպ» (Doctrinal New Testament

Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:188):

Խորհեք, թե ինչի նման կարող է լիներ ավազանի մոտի այդ տեսարանը,
որտեղ այդքան շատ մարդիկ հուսով էին, որ կբժշկվեին, եթե առաջինը
մտնեին ավազանը։

Կարդացեք Հովհաննես 5.5–7, ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ում
տեսավ պառկած ավազանի մոտ։

Ի՞նչ են այս հատվածներն ասում այն մարդու մասին, ում տեսավ Փրկիչը։
Ինչո՞ւ այդ մարդն ի զորու չէր առաջինը ջուրը մտնելու։

Կարդացեք Հովհաննես 5.8–9,
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Փրկիչը պատասխանեց
այդ մարդուն։

Նշեք «Եւ մարդն իսկոյն ողջացաւ»
արտահայտությունը 9-րդ
հատվածում: Բժշկումը տեղի
ունեցավ Բեթհեզդայի ավազանի
մոտ։ Բեթհեզդա բառը կարող է
թարգմանվել որպես «ողորմության
տուն» (Bible Dictionary, «Bethesda»)։ Ողորմությունը կարեկցանքը կամ
բարությունն է։ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը ողորմության ամենամեծ
արարքն է, որ երբևիցե կատարվել է:

Ինչո՞ւ Բեթհեզդան համապատասխան անուն էր այս վայրի համար,
հատկապես այն բանից հետո, երբ Փրկիչը բժշկեց այդ մարդուն։

Ի՞նչ իմաստով մենք կարող ենք նմանվել Բեթհեզդա ավազանի եզրին
գտնվող այդ մարդուն։ ____________________

Մի ճշմարտություն, որ կարող ենք սովորել Փրկիչի կողմից այդ մարդուն
բժշկելուց, այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի զորությամբ և ողորմությամբ մենք
կարող ենք բժշկվել:
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Այս ճշմարտությունն ավելի լավ հասկանլու համար, կարդացեք
Յոթանասունական Երեց Մերիլ Ջ. Բեթմանի հետևյալ խոսքերը,
ուշադրություն դարձնելով, թե նա ինչ է ասել ուղիների մասին, որոնցով
Փրկիչը կարող է ձեզ բժշկել. «Ճիշտ ինչպես Բեթհեզդայի ավազանի մոտ
այդ կաղ մարդը բժշկվելու համար կարիք է ունեցել ավելի ուժեղ մարդու,
քան ինքը (տես Հովհաննես 5.1–9), այդպես էլ մենք ենք կախված Քրիստոսի

քավության հրաշքներից, եթե մեր հոգիները պիտի բժշկվեն վշտից, տխրությունից և
մեղքից։ … Քրիստոսով՝ կոտրված սրտերը նորոգվում են և խաղաղությունը փոխարինում է
անհանգստությանը և տխրությանը» (“The Power to Heal from Within,” Ensign, May
1995, 13):

Կարևոր է հիշել, որ մենք կարող ենք բժշկվել այս կամ հաջորդ կյանքում՝
համաձայն Տիրոջ ժամանակի։

1. Խորհրդածեք այն պահերի մասին, երբ դուք տեսել կամ
զգացել եք, որ Հիսուս Քրիստոսի զորությունը,

ողորմությունը և կարեկցանքն օգնել է ձեզ կամ որևէ մեկին, ով
կոտրված է զգացել՝ թե հոգևորապես, թե ֆիզիկապես կամ հոգեպես։
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք և ապա
լրացրեք հետևյալ անավարտ նախադասությունը. Ես գիտեմ, որ Փրկիչը
ողորմած և կարեկից է, որովհետև …

Հովհաննես 5.10–30 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ ավելի ուշ
Փրկիչը հանդիպեց այդ մարդուն տաճարում և նրան խորհուրդ տվեց
այլևս մեղք չգործել։ Երբ հրեաների առաջնորդերն իմացան, որ այդ
մարդը բժշկվել էր Հիսուսի կողմից շաբաթ օրը, նրանք սկսեցին հալածել
Փրկչին և փորձում էին սպանել Նրան։ Հիսուսն ուսուցանեց հրեաների
առաջնորդներին, որ բժշկելով այդ մարդուն Նա կատարում էր Երկնային
Հոր աշխատանքը։ Ապա Փրկիչն ուսուցանեց Հոր հետ Իր հարաբերության
մասին։ Նա նաև ուսուցանեց, որ նրանք, ովքեր հոգիների աշխարհում
էին, շուտով ուսուցանվելու էին ավետարանը։

Հովհաննես 5.31–47
Հիսուսն ուսուցանեց բազմաթիվ վկաների մասին, ովքեր վկայում են Նրա
աստվածության մասին։

Խորհեք այն պահի մասին, երբ որևէ մեկն ասել է ձեզ մի բան, որ դժվար է
եղել հավատալ։

Ինչպե՞ս է որևէ պնդման ճշմարտացիությունն ամրանում ավելի քան մեկ
վկայի առկայությամբ։

Կարդացեք Հովհաննես 5.31 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
է ասել Փրկիչն Երկնային Հոր հետ Իր հարաբերության անձնական
վկայի մասին։

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը հստակեցնում է Հովհաննես 5.31–32
հատվածները.

«Ուստի, թեև ես եմ ինձ համար վկայում, իմ վկայությունը ճշմարիտ է։
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«Քանզի ես մենակ չեմ. կա մեկ ուրիշը, ով վկայում է ինձ համար» (Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 5.32–33)։

Փրկիչը սովորեցնում էր հրեաներին, որ նրանք, ի լրումն Իր վկայության,
ունեին նաև ուրիշ վկաներ։

Կարդացեք հետևյալ հատվածները և բացահայտեք մյուս վկաներին,
ովքեր վկայում են Հիսուսի աստվածության մասին.

Հովհաննես 5.32–35. ____________________

Հովհաննես 5.36. ____________________

Հովհաննես 5.37–38. ____________________

Հովհաննես 5.39. ____________________

Հովհաննես 5.45–47. ____________________

Չնայած, որ կային շատ վկաներ Հիսուս Քրիստոսի մասին, հրեաների
առաջնորդները չէին հավատում Հիսուսի աստվածայնությանը։ Նկատեք,
որ Հովհաննես 5.39 հատվածում, երբ Հիսուսը խոսեց սուրբ գրությունների
մասին, Նա ասեց, «թե նորանցով ունիք յաւիտենական կեանք»: «Շատ
հրեաներ Հիսուսի օրոք ուսումնասիրում էին սուրբ գրությունները,
հավատալով, որ այդ ուսումնասիրությամբ նրան ստանալու էին
հավերժական կյանք։ … Փրկիչը փորձել է ուղղել այդ կեղծ հավատալիքը,
ուսուցանելով, որ սուրբ գրությունները, որոնք հրեաները դիտել են
որպես գերագույն հեղինակավոր աղբյուր, վկայել են, որ հավերժական
կյանքը ոչ թե սուրբ գրությունների մեջ է, այլ Հիսուս Քրիստոսին
հետևելու մեջ։ Հրեաները նաև թերանում էին հասկանալ, որ սուրբ
գրությունները Քրիստոսի խոսքերն են և դրանց նպատակն է բերել
մարդկանց Քրիստոսի մոտ, քանզի Նա կյանքի և ճշմարտացիության
գերագույն աղբյուրն է» (Ուսանողի Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ [Եկեղեցու
Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 219–220):

Կարդացեք Հովհաննես 5.40, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ պետք է
հրեաներն անեին, որ ձեռք բերեին հավերժական կյանք։

Չնայած հրեաներն ուսումնասիրում էին սուրբ գրությունները, նրանք ի՞նչ
հրաժարվեցին անել, որը օգնելու էր նրանց ստանալ հավերժական կյանք։

Օգտագործելով այն, ինչ սովորում եք Փրկչի ուսմունքներից Հովհաննես
5.39–40 հատվածներում, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Միայն գալով
____________________ մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք:

Հիշեք, որ հավերժական կյանքը ներառում է Երկնային Հոր նման դառնալը
և Նրա ներկայության մեջ մեր ընտանիքի անդամների հետ հավերժ
ապրելը։ Այս պարգևը ստանալու համար մենք պիտի գանք Հիսուս
Քրիստոսի մոտ գործադրելով հավատք առ Նա, ապաշխարելով մեր
մեղքերից, ստանալով ավետարանի արարողությունները, պահելով մեր
ուխտերը և հնազանդվելով Տիրոջ պատվիրաններին։

Խորհեք, թե ինչու Հիսուս Քրիստոսի մոտ գալը էական է հավերժական
կյանք ստանալու համար։
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2. Նայեք վերոհիշյալ ձեր գրած Հիսուս Քրիստոսի վկաներին։
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

գրեք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի վկաներից մեկն օգնել ձեզ (կամ
կարող է օգնել ձեզ) գալ Նրա մոտ։

Խորհրդածեք, թե ինչ եք անելու, որ ավելի լիովին գաք Փրկչի մոտ,
որպեսզի կարողանաք ստանալ հավերժական կյանք:

Կիրառեք ձեր սովորածը

Առաջին Նախագահությունից՝ Նախագահ Մարիոն Գ. Ռոմնին ուսուցանել է. «Ավետարանը
գրված խոսքերից սովորելը… բավարար չէ: Դրանով պետք է նաև ապրել: … Ավետարանը
հնարավոր չէ ամբողջովին սովորել` առանց դրանով ապրելու» (“Records of Great Worth,”
Ensign, Sept. 1980, 4)։ Այս դասի մեջ մի քանի տեղերում ձեզ խրախուսվում է, որ դուք
կիրառեք ձեր սովորածը: Ձեր սովորածի կիրառումը միշտ պետք է լինի ձեր ավետարանի
ուսումնասիրության մի կարևոր մասը:

Հովհաննես 6․1–59
Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանում է, որ Նա Կյանքի Հացն է

Հովհաննես 6.1–13 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Գալիլեա
վերադառնալուց հետո, Հիսուսը հինգ բոքոն հացով և երկու փոքր ձկով
հրաշքով կերակրեց ավելի քան 5000 մարդ։ (Դուք ուսումնասիրել եք այս
իրադարձությունը Մատթևոս 14 և Մարկոս 6 թեմաներին նվիրված
դասերին։)

Կարդացեք Հովհաննես 6.14–15 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ժողովուրդն ինչ ցանկացավ անել այն բանից հետո, երբ Հիսուսը
հրաշքով կերակրեց նրանց։

Հիսուսի օրոք հրեաների մեջ մի ավանդույթ ենթադրում էր, որ երբ
Մեսիան, կամ Իսրայելի թագավորը գա, Նա կերակրելու է ժողովրդին
երկնքի հացով։

Հովհաննես 6.16–21 հատվածներն արձանագրում են, որ Փրկիչն ուղարկեց
իր աշակերտներին Գալիլեայի ծովի մյուս կողմ, և ապա, ուշ գիշերին, երբ
աշակերտները դժվարությամբ թիավարում էին ալիքների ու քամու դեմ,
Հիսուսը քայլեց ծովի վրայով, որ միանա նրանց։ Այս իրադարձության
Հովհաննեսի պատմությունը շեշտում է, որ երբ աշակերտները «կամենում
էին» Հիսուսին ընդունել նավի մեջ, նրանք «շուտով» անվտանգ հասան
այնտեղ, ուր գնում էին (Հովհաննես 6.21): Երբ մենք պատրաստակամ
ընդունում ենք Փրկչին և Իր ուսմունքները, Նա կարող է ապահով
առաջնորդել մեզ մահկանացության դժվարությունների միջով։

Հովհաննես 6.22–59 արձանագրում է, որ ժողովրդից շատերը, ում Հիսուսը
հրաշքով կերակրել էր, ճամփորդեցին Կափառնայում, փնտրելով Նրան,
ցանկանալով ավելի շատ հաց ճաշակել։ Որոշ մարդիկ տրտնջում էին
Փրկչի դեմ, որովհետև Նա ուսուցանում էր, որ Նա երկնքից իջած հացն է։
Հիսուսն ուսուցանեց, որ Նա Կյանքի Հացն է և եթե մարդիկ գան Իր մոտ և
ընդունեն Իր ուսմունքներն ու Քավությունը, նրանք կստանան
հավերժական կյանք։
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Հովհաննես 6․60–71
Պետրոսը վկայում է, որ Հիսուսն ունի հավերժական կյանքի խոսքերը

Մտածեք այն մասին, երբ դուք պետք է ընտրեիք շարունակել անել որևէ
դժվար բան կամ թողնեիք այն։

Այն բանից հետո, երբ Հիսուսն
ուսուցանեց, որ Նա Կյանքի Հացն է,
Նրա մի քանի աշակերտներ
ընտրության առաջ են կանգնել՝
շարունակել, թե չշարունակել
հետևել Նրան։ Կարդացեք
Հովհաննես 6.60, 66 հատվածները,
պարզելով, թե Հիսուսի
աշակերտներից շատերն ինչպես
արձագանքեցին Նրա
ուսմունքներին։

«Խիստ է այդ բանը» արտահայտությունը 61-րդ հատվածում նշանակում է,
որ նրանք զգացել են, որ Հիսուսի ուսումնքները չափազանց դժվար էին
հետևելու համար։

Հիսուս Քրիստոսի ո՞ր ուսմունքներին հետևելը կարող է դժվար լինել
որոշ մարդկանց համար մեր օրերում։ (Անհրաժեշտության դեպքում,
ուշադրություն դարձրեք Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում
գտնվող ուսմունքների վրա, որոնք կարող են դժվարին լինել որոշ
երիտասարդների համար։) ____________________

Կարդացեք Հովհաննես 6.67–69 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
Հիսուսի Իր Առաքյալներին տված հարցին և այդ հարցին տված Պետրոսի
պատասխանին։

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել Պետրոսի
պատասխանից՝ այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին ամուր վկայությունը
կօգնի մեզ մնալ հավատարիմ այն ժամանակ, երբ կարող է դժվար լինել
հետևել Փրկչին կամ ապրել Նրա ուսմունքներով։ Գրեք այդ
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրության մեջ Հովհաննես 6.67–69
հատվածների լուսանցքում։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչպես է ամուր վկայություն Փրկչի մասին օգնել

ձեզ կամ ձեզ ծանոթ մեկին` մնալ հավատարիմ, նույնիսկ երբ
ավետարանի ուսմունքները դժվարին են թվացել հետևելու համար։

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 5–6 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ)։

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և կռահումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 14. ՕՐ 1

Հովհաննես 7
Նախաբան
Հիսուսը ներկա գտնվեց հրեաների տաղավարահարաց տոնին՝
Երուսաղեմում, և ուսուցանեց ժողովրդին տաճարում, թե ինչպես կարող
էին նրանք ստանալ վկայություն, որ Իր ուսմունքները Հայր Աստծուց էին։
Քանի որ ժողովուրդը վիճում էր, թե ով էր Նա, Հիսուսն օգտագործեց ջրի
ու լույսի կերպարներն Իր աստվածայնության մասին վկայելու համար։
Նա նաև ուսուցանեց նրանց Սուրբ Հոգու մասին։

Հովհաննես 7․1–13
Հիսուսը ներկա է գտնվում տաղավարահարաց տոնին

Երբևէ հետաքրքրվե՞լ եք, թե արդյոք Հիսուսն ունեցել է եղբայրներ և
քույրեր։

Սուրբ գրությունների համաձայն՝ Հովսեփն ու Մարիամն ունեցել են
երեխաներ, ովքեր ծնվել էին Հիսուսից հետո և մեծանալու էին նույն
ընտանիքում Նրա հետ։ Սակայն, քանի որ Հիսուս Քրիստոսն եղել է
Մարիամի և Հայր Աստծո որդին, այլ ոչ թե Հովսեփի, այս անհատները
եղել են Հիսուսի մասնակի եղբայրները և քույրերը (տես Մատթևոս
13.55–56; Մարկոս 6.3)։

Խորհեք, թե ինչպես կլիներ Հիսուսի հետ միևնույն տան մեջ մեծանալը։

Ձեր կարծիքով, հեշտ կլինե՞ր հավատալ Նրան, եթե մեծացած լինեիք
Նրա հետ։ Ինչո՞ւ այո, կամ ինչո՞ւ ոչ: ____________________

Հովհաննես 7 գլխում մենք սովորում ենք, թե ինչպես էին Հիսուսի
«եղբայրներից» մի քանիսը (Հովհաննես 7.3, 5) դիտում Նրան։ Այստեղ
եղբայրներ բառը, հավանաբար, վերաբերում է Հիսուսի մասնակի
եղբայրներին, թեև կարող է ակնարկել նաև ուրիշ մոտ ազգականների։

Կարդացեք Հովհաննես 7.1–5 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ է Հովհաննեսն արձանագրել Հիսուսի եղբայրների մասին։

Խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ.
Մակքոնքիի հետևյալ խոսքերի մասին.

«Քրիստոսի աստվածության և Իր ավետարանի փրկող զորության մասին
վկայությունը չի շնորհվում ինքնաբերաբար ընտանեկան կապի
պատճառով։ Դա գալիս է միայն անձնական հնազանդությամբ այն
հավերժական օրենքներին, որոնց վրա այն ստանալը հիմնված է։ …

«Հաճախակի Հովսեփի ու Մարիամի որդիներն առանձնապես ակնարկվում
են որպես Հիսուսի «եղբայրներ»։ … Թեպետ նրանք մեծացել էին միևնույն

ընտանիքում և գտնվել Հովսեփի ու Մայրամի բարեսեր [հոգատար] ազդեցության տակ,
թեպետ նրանց հայտնի են եղել հենց Իր՝ Հիսուսի ուսմունքները, ծառայությունը և
հրաշքները, այնուամենայնիվ, նրա այս մոտ ազգականները դեռ չէին ընդունել նրան
որպես Մեսիան» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:437)։
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Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Ինչպե՞ս է հնարավոր, որ Հիսուսի
սեփական ընտանիքի որոշ անդամներ դեռ չէին հավատացել Նրան, թեև
նրանց հայտնի էին եղել Նրա ուսմունքները և հրաշքները։

Այն բանը նշելուց հետո, որ Հովհաննես 7 գլխում արձանագրված իրադարձությունների
ժամանակ Հիսուսի եղբայրները չէին «ընդունել նրան որպես Մեսիան», Երեց Մակքոնկին
բացատրել է. «Սակայն, ավելի ուշ, նրանք բոլորը, ըստ երևույթին, դարձի եկան (Գործք
1.14). նրանցից մեկը, ում Պողոսը դիմել է որպես «Տիրոջ եղբայր Յակոբ» (Գաղատացիս

1.19), ծառայելու էր սուրբ առաքյալի կոչման մեջ, և ևս մեկը՝ Հուդան, ով կոչում է իրեն՝
«Յուդա … Յակոբոսի եղբայր» Հուդա 1, գրել է Հուդա Առաքյալի թուղթը» (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:437):

Հովհաննես 7 գլուխն արձանագրում է իրադարձություններ, որոնք տեղի
են ունեցել տաղավարահարաց տոնի ժամանակ Երուսաղեմում (տես
Հովհաննես 7.2)։ Այս տոնի ժամանակ, «որը [հրեաների կողմից]
համարվել է բոլոր տոներից ամենամեծը և ամենաուրախալին» (Bible
Dictionary, “Feasts”), շատ հրեաներ ճամփորդում էին Երուսաղեմ, որ
տոնեին Իսրայելի զավակներին տրված Աստծո օրհնությունները, երբ
նրանք բնակվում էին անապատում՝ Եգիպտոսում ստրկությունից
ազատվելուց հետո (տես Ղեվտացոց 23.39–43)։ Նրանք նաև տոնում և
երախտագիտություն էին հայտնում մրգերի և հացահատիկների
ամենամյա բերքի համար (տես Ելից 23.16)։ Տոնը տևում էր ութ օր։

Նկատեք, որ Հովհաննես 7.3–4 հատվածներում Հիսուսի եղբայրները
ցանկանում էին, որ Նա գնա տաղավարահարաց տոնին Երուսաղեմ, ըստ
երևույթին, ասելով, որ եթե Նա իրոք Մեսիան է, Նա պետք է գնա
Երուսաղեմ և հայտարարեր դա այնտեղ ողջ ժողովրդին։

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 7.6–10 հատվածներում, Հիսուսը
որոշեց հապաղել գնալ այդ տոնին, բայց Նա խրախուսեց Իր եղբայրներին
գնալ։ Տոնի սկզբից մի քանի օր հետո, Նա եկավ գաղտնի, իմանալով, որ
Երուսաղեմում հրեաների որոշ առաջնորդներ ուզում էին սպանել իրեն,
սակայն Իր մահանալու ժամանակը դեռ չէր եկել։

Կարդացեք Հովհաննես 7.11–13 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Երուսաղեմի ժողովուրդն ինչ էր ասում Հիսուսի մասին։

Ճիշտ ինչպեսև Հիսուսի օրերում, այսօր Հիսուս Քրիստոսի մասին
տարբեր կարծիքներ կան։ Որոշ մարդիկ գիտեն և վկայում են, որ Հիսուս
Քրիստոսը Աստծո Որդին է և ողջ մարդկության Փրկիչը: Մյուսները
հավատում են, որ Նա մեծ ուսուցիչ կամ մարգարե էր։ Այնուամենայնիվ,
ուրիշ մարդիկ մերժում են Հիսուս Քրիստոսի աստվածայնությունը և Նրա
ուսմունքների ճշմարտացիությունը կամ վախենում են բացահայտ
կերպով հետևել Նրան։ Ուսումնասիրելով Հովհաննես 7 գլուխը,
ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես կարող եք իմանալ, որ Հիսուս
Քրիստոսը ձեր Փրկիչն է, և որ Նրա ուսմունքները ճշմարիտ են։
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Հովհաննես 7.14–36
Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանում է հրեաներին տաճարում

Տաճարը տոնակատարությունների կիզակետն էր տաղավարահարաց
տոնի ժամանակ։ Կարդացեք Հովհաննես 7.14–15 հատվածները,
ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսն ինչ արեց այնտեղ։ Կարող եք
նշագրել ժողովրդի արձագանքը ձեր սուրբ գրություններում։

Հրեաները զարմացած էին, որ Հիսուսը կարող էր ուսուցանել այդպիսի
խորությամբ և իմաստությամբ առանց «գրերի» կամ Հրեա
վարդապետների կողմից ուսուցում ստանալու կամ իրենց դպրոցները
հաճախելու։ Կարդացեք Հովհաննես 7.16–18 հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե Հիսուսը ինչ ասաց, որ ժողովուրդը կարող է անել,
որպեսզի իմանա արդյոք Նրա վարդապետությունը, կամ ուսմունքները,
ճշմարիտ են, թե ոչ։ Ընդգծեք այն, թե ով էր Հիսուսին տալիս այն
վարդապետությունը, որ Նա ուսուցանում էր։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալին.

a. Ինչպե՞ս կարող է որևէ մեկը իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի
վարդապետությունն իրոք Աստծուց է։

b. Տիրոջ ուսմունքներից տաճարում մենք սովորում ենք, որ եթե
կատարենք Երկնային Հոր կամքը, ապա կստանանք վկայություն
Նրա վարդապետության մասին։ Բացատրեք, թե ինչու եք կարծում,
որ այդ սկզբունքը ճշմարիտ է:

Կիրառեք ձեր սովորածը

Ավետարանի վարդապետությունները և սկզբունքները հայտնաբերելուց հետո, դուք
պատրաստ եք գործելու և դրանց հետ կապված ինչ-որ բան անելու: Ձեր սովորածը գործի
կոչելով, դուք կզգաք Սուրբ Հոգուն ձեր գործերը հաստատելիս։ Որպեսզի օգնեք ձեզ
կիրառել ձեր սովորած սկզբունքները, տվեք նմանատիպ հարցեր. Ի՞նչ է կամենում Տերը, որ
ես անեմ այս գիտելիքի հետ։ Ի՞նչ հոգևոր տպավորություններ եմ ես ստացել, որոնք կօգնեն
ինձ ավելի լավ դառնալ։ Ի՞նչպես կարող է այս սկզբունքը փոխել իմ կյանքը: Ի՞նչ կարող եմ
ես սկսել կամ դադարել անել այժմ, որպեսզի ապրեմ համաձայն այս ճշմարտության։

Առաջին Նախագահությունից՝ Նախագահ Ջեյմս Է. Ֆաուստն ասել է. «Մենք
ձեռք ենք բերում վկայություն ավետարանի մասին՝ ձգտելով ապրել դրանք
հնազանդությամբ։ Փրկիչն ասել է. «Եթե մեկը կամենում է նրա կամքն անել,
նա կիմանա այս վարդապետության համար» [Հովհաննես 7.17]։ Աղոթքի
զորության մասին վկայությունը գալիս է խոնարհ և անկեղծ աղոթքով։
Տասանորդի մասին վկայություն գալիս է տասանորդ վճարելով» (“Lord, I

Believe; Help Thou Mine Unbelief,”Ensign or Liahona, Nov. 2003, 22):

Ինչ է ուսուցանել Նախագահ Ֆաուստը, որ մենք պիտի անենք
ավետարանի սկզբունքների մասին վկայություն ստանալու համար։
____________________
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Հիշեք, որ Հիսուսի եղբայրներից մի քանիսը դեռ չէին հավատում, որ Նա
խոստացված Մեսիան էր, բայց ավելի ուշ, նրանք ստացան
վկայություններ և դարձի եկան։ Ինչպե՞ս կարող էր վերոհիշյալ սկզբունքը
այդ ընտանիքի անդամներին օգնած լիներ Հիսուս Քրիստոսի և Իր
ուսմունքների մասին վկայություններ ստանալու հարցում։

Հովհաննես 7.17 գլուխը մեջբերելուց հետո, Երիտասարդ Կանանց
գերագույն նախագահ՝ քույր Բոննի Լ․ Օսկարսոնն ուսուցանել է․ «Երբեմն,
մենք փորձում ենք անել հակառակ ուղղությամբ։ Օրինակ՝ մենք, հնարավոր
է, կիրառենք այս մոտեցումը. Ես երջանիկ կլինեմ ապրել տասանորդի
օրենքով, բայց նախ՝ ես պետք է իմանամ, որ այն ճշմարիտ է: Մենք գուցե,
նույնիսկ, աղոթենք տասանորդի օրենքի վերաբերյալ վկայություն ձեռք

բերելու համար և հուսանք, որ Տերը կօրհնի մեզ այդ վկայությամբ, նախքան երբևէ
կլրացնենք տասանորդի թերթիկը: Դա ուղղակի չի գործում այդ ձևով: Տերն ակնկալում է, որ
մենք հավատք գործադրենք: Մենք պետք է հետևողականորեն լրիվ և ազնիվ տասանորդ
վճարենք, որպեսզի վկայություն ձեռք բերենք տասանորդի վերաբերյալ: Այս նույն
գործելակերպը վերաբերում է ավետարանի բոլոր սկզբունքներին, լինի դա
մաքրաբարոյության օրենքը, համեստության սկզբունքը, Իմաստության խոսքը, թե ծոմի
օրենքը: («Դարձի եկեք դեպի Տերը,» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2013, 77)։

Հաջորդ երկու հանձնարարություններից մեկի կամ երկուսի դեպքում էլ,
եթե ներշնչանքով գրված ձեր փորձառությունը խիստ անձնական է, դուք
կարող եք գրել ձեր պատասխանը ձեր անձնական օրագրում կամ
առանձին թղթի վրա և սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրել, որ ավարտել եք հանձնարարությունը։

2. Ավարտեք հետևյալ նախադասությունը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝ գրելով

ավետարանի այն մի պատվիրանի կամ սկզբունքի մասին, որը
հասկացել եք, որ ճշմարիտ է՝ դրանով ապրելու ձեր ջանքերի միջոցով։
Ես գիտեմ ____________________ ճշմարիտ է, քանի որ երբ ես դրանով ապրել
եմ, ես ____________________. Կիսվեք ձեր գրածով որևէ մեկի հետ, ով,
ձեր կարծիքով, կարող է աճել՝ լսելով ձեր վկայությունը։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք ավետարանի մի ճշմարտություն, պատվիրան կամ

ուսմունք, որի վերաբերյալ կցանկանայիք ստանալ ավելի ուժեղ
վկայություն։ Ապա գրեք, թե ինչ եք անելու, որպեսզի ստանաք ավելի
մեծ վկայություն այդ ճշմարտության, պատվիրանի կամ ուսմունքի
վերաբերյալ՝ կիրառելով սկզբունքը, որը սովորել եք Հովհաննես 7.17
հատվածում։

Հովհաննես 7.19–36 հատվածները բացատրում են, որ Հիսուսը
հանդիմանել է Հրեա առաջնորդներին՝ Իր ուսմունքներն ու հրաշքները
մերժելու և այն բանի համար, որ փորձում էին սպանել Իրեն։ Այս
հատվածները նաև պատմում են, որ շատ մարդիկ հետաքրքրվում էին, թե
արդյոք Նա Մեսիան էր, և որ քահանայապետերը և փարիսեցիները
ուղարկեցին սպասավորների, որ ձերբակալեն Նրան։
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Հովհաննես 7.37–53
Հիսուսը ուսուցանում է Սուրբ Հոգու պարգևի մասին

Հիշեք այն պահը, երբ դուք ծարավ եք եղել։ Պատկերացրեք, որ ձեր
ձեռքում պահել եք դատարկ բաժակ։ Արդյոք դատարկ բաժակը
կհագեցնե՞ր ձեր ծարավը։ Ուրիշ ի՞նչ կլիներ ձեզ հարկավոր։

Մի պահ հատկացրեք և մի քիչ ջուր խմեք։ Խմելիս, խորհեք, թե ինչքան է
ջուրը անհրաժեշտ ձեր կյանքում։ Դուք կարող եք առաջարկել
երախտագիտության աղոթք Երկնային Հորը՝ ձեզ և ձեր ընտանիքը ջրով
ապահովելու համար։

Իսրայելի երկիրը չի ունեցել քաղցրահամ ջրի մեծ պաշարներ ժողովրդի
կարիքները բավարարելու համար։ Հասարակության կյանքը հնարավոր է
եղել պահպանել միայն անձրևաջրերով, որոնք համալրել են դրա ջրային
պաշարները։ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին բացատրել է, թե ինչպես է ջուրը
եղել «Հրեաների պաշտամունքի ամենահանդիսավոր և
ամենատպավորիչ մասը ընթացող տոնակատարության ժամանակ։

«Տաղավարահարաց տոնի ութ օրվա յուրաքանչյուր օրը, … սովորություն է
եղել, որ քահանան՝ որպես տաճարային ծառայության մի մաս, վերցնի
ջուրը ոսկե անոթներով [կարասներով] Սիլովամ հեղեղատից, որը հոսում էր
տաճարային լեռան տակ, և լցնի այն զոհասեղանի վրա։ Ապա երգում էին
Եսայիայի խոսքերը. «Եւ դուք ուրախութեամբ ջուր կքաշէք փրկութեան
աղբիւրներիցը։» (Ես. 12.3:) Եվ կրոնական պաշտամունքի գագաթնակետի

հենց այդ պահին էր, որ Հիսուսն առաջ եկավ և առաջարկեց կենդանի ջրերի գետ (ջրեր),
որը կհագեցներ պապակ հոգու ամենախոր հոգևոր փափագը» (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:446)։

Կարդացեք Հովհաննես 7.37–39 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Հիսուսը ինչ առաջարկեց ժողովրդին։

Հովհաննես 7.39 գլխի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը շարադրում է, որ
Սուրբ Հոգին խոստացվել էր նրանց, ովքեր հավատում են՝ Հիսուսի փառավոր
հարությունից հետո» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 7.39
[Հովհաննես 7.39, տողատակի ծանոթագրություն բ], շղագիրն
ավելացված է):

«Նորա փորիցը» արտահայտությունը (Հովհաննես 7.38) ենթադրում է, որ
կենդանի ջրերը կլինեն հավատացյալի ներսում և կհոսեն նրանից, այլ ոչ
թե որևէ արտաքին աղբյուրից։ Կարող եք նշագրել Հովհաննես 7.39
հատվածում այն, ինչ ներկայացնում է կենդանի ջրերը։

Աստվածաշնչի Բառարանը (Bible Dictionary) բացատրում է, որ «ինչ-ինչ պատճառներով,
որոնք սուրբ գրություններում լիարժեք պարզաբանված չեն, Սուրբ Հոգին լիակատար չի
գործել հրեաների մեջ Հիսուսի մահկանացու գոյության տարիների ժամանակ (Հովհաննես

7.39, 16.7): Հայտարարություններ այն բանի վերաբերյալ, թե Սուրբ Հոգին չէր եկել մինչև
Հիսուսը հարություն չառավ, պետք է որ ակնարկած լինեին տնտեսության միայն այդ
որոշակի ժամանակը, քանզի լիովին պարզ է, որ Սուրբ Հոգին գործել է ավելի վաղ
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տնտեսությունների ժամանակ։ Բացի այդ, այդ ակնարկը պետք է լիներ Սուրբ Հոգու
պարգևի առկա չլինելու մասին, քանի որ Սուրբ Հոգու զորությունը գործել է Հովհաննես

Մկրտչի և Հիսուսի ծառայությունների ժամանակ, այլապես, ոչ մեկը չէր ստանա
վկայություն այդ մարդկանց կողմից ուսուցանված ճշմարտությունների մասին
Մատթ.16.16–17, տես նաև Ա Կոր.12.3)» (Bible Dictionary, «Holy Ghost»)։

Համաձայն Տիրոջ Հովհաննես 7.37–39 հատվածների ուսմունքների՝ մենք
սովորում ենք, որ եթե գանք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և հավատանք Նրան,
ապա կլցվենք Սուրբ Հոգով։ Նրանք, ովքեր լցված են Սուրբ Հոգով, կարող
են ազդել ուրիշների վրա բարու համար:

4. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում նկարագրեք մի դեպք,
երբ դուք ազդվել (կամ լցվել) եք Սուրբ Հոգով և,

արդյունքում, կարողացաք ազդել մեկ ուրիշի վրա բարու համար:

Հովհաննես 7.40–53 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ
փարիսեցիները կրկին ուզում էին ձերբակալել Հիսուսին։
Սպասավորները, որոնց ուղարկել են վերցնել Նրան, լսել են Հիսուսին
քարոզելիս։ Նրանք վերադարձան, չձերբակալելով Նրան և ասելով
փարիսեցիներին, որ երբեք չէին լսել որևէ մեկին քարոզելիս այնպես,
ինչպես Փրկիչը, ինչը զայրացրեց փարիսեցիներին։ Նիկոդեմոսը՝
փարիսեցին, ով եկել էր գիշերը Փրկչի մոտ (տես Հովհաննես 3.1–2),
հիշեցրեց իր ընկերակից փարիսեցիներին և քահանայապետերին, որ
իրենց սեփական օրենքը թույլ չէր տալիս, որ մարդը դատապարտված
լինի մինչև որ նրան չտրվեր լսվելու հնարավորություն։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 7 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 14. ՕՐ 2

Հովհաննես 8
Նախաբան
Երբ Փրկիչը Երուսաղեմում էր, տաղավարահարաց տոնի համար, որոշ
դպիրներ և փարիսեցիներ բերեցին Նրա մոտ մի կին, ով մեղադրվում էր
շնության մեջ, և հարցրեցին, արդյոք նա պետք է քարկոծվի՝ համաձայն
Մովսեսի օրենքի։ Նա շփոթեցրեց մեղադրողներին և ողորմություն
ցուցաբերեց այդ կնոջ հանդեպ։ Հիսուսը նաև հայտարարեց, որ Հայրը
վկայում է Իր մասին, և Նա ուսուցանեց մեղքից ազատվելու մասին։ Երբ
Հիսուս Քրիստոսը հայտարարեց, որ Նա մեծ Եհովան է եղել,
փարիսեցիները փորձեցին քարկոծել Նրան։

Հովհաննես 8․1–11
Շնության մեջ բռնված կինը բերվում է Փրկչի մոտ
Դպիրները և փարիսեցիները ուզում էին անվանարկել Հիսուսին
ժողովրդի առաջ և պատճառ ստեղծել, որ մեղադրեն Նրան, որովհետև
ուզում էին ձերբակալել Նրան և մահվան ենթարկել (տես Հովհաննես 7.1,
32)։

Կարդացեք Հովհաննես 8.2–5, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեցին
դպիրները և փարիսեցիները, երբ Հիսուսը Երուսաղեմում ուսուցանում էր
տաճարում։

Ըստ Հովհաննես 8.6 հատվածի՝ ինչո՞ւ էին դպիրները և փարիսեցիները
բերել շնացող կնոջը Հիսուսի մոտ։

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից,
բացատրել է, թե դպիրները և փարիսեցիները ինչպես կարող էին
օգտագործել այս իրադարձությունը որպես պատճառ Հիսուսին
մեղադրելու համար.

«Հիսուսի օրերում… շնության համար մահվան պատիժը կիրառելու
գործելակերպն այլևս չի եղել։ Իրականում, ոչ մի մահվան պատիժ չէր
կարող իրականանալ առանց հռոմեական վերիշխանների պաշտոնական
թույլտվության, իսկ շնության դեպքում Հռոմի օրենքը մահը չէր
նախատեսում։

«Այս շնացող կնոջ բերմամբ Հիսուսի մոտ, դպիրները և փարիսեցիները
պատրաստում էին այս թակարդը Վարդապետի համար. (1) Եթե Նա համաձայնվեր

Մովսեսի օրենքի հետ, որ կինը պետք է քարկոծվեր, Հիսուսը և՛ (ա) կարթնացներ ժողովրդի
բարկությունը [զայրույթը] ընդհանուր առմամբ դրանով ցույց տալով, որ քարոզում է այն
պատժի վերականգնումը, որը չուներ մարդկանց աջակցությունը, և՛ (բ) կխախտեր [դեմ
կգնար] գերիշխող քաղաքացիական օրենքը՝ սահմանելով այն, ինչ Հռոմն արգելել էր։ (2)
Եթե Նա չհամաձայնվեր Մովսեսի օրենքի հետ և քարոզեր որևէ բան ավելի պակաս, քան

քարկոծելով մահը, Նա կմեղադրվեր օրենքը խեղաթյուրելու մեջ, ինչպես նաև անցյալի
սրբազան սովորույթների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք և հրաժարում քարոզելու
մեջ» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:450–51):
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Նրանց պատասխանելու փոխարեն, Փրկիչը «դէպի ցած ծռուելով՝
մատովը գրում էր հողի վերայ» (Հովհաննես 8.6):

Կարդացեք Հովհաննես 8.7–8,
ուշադրություն դարձնելով Փրկչի՝
դպիրներին և փարիսեցիներին
ուղղված պատասխանի վրա։

Ձեր կարծիքով, դպիրները և
փարիսեցիներն ի՞նչ հնարավոր է
մտածած կամ զգացած լինեին, երբ
նրանք լսեցին Հիսուսի
պատասխանը։
____________________

Փրկիչի պատասխանը լսելուց
հետո, նրանք, ովքեր մեղադրում
էին այդ կնոջը, իրենց մեղավոր
զգացին և հեռացան` առանց
պատժելու նրան (տես Հովհաննես
8.9)։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ հնարավոր
զգացումներ ուներ այդ կինը, երբ նրա մեղքը բացահայտվել էր Հիսուսի և
մարդկանց մեծ ամբոխի առաջ։ Կարդացեք Հովհաննես 8.10–11
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե Փրկիչն ինչ ասաց կնոջը, երբ
բոլորը հեռացան։

Հովհաննես 8.11 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն ավելացնում
է հետևյալը. «Եվ այդ ժամից ի վեր կինը փառաբանում էր Աստծուն և
հավատաց առ նրա անունը» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես
8.11 [John 8:11, footnote c]):

Փրկիչը թողություն չտվեց այդ կնոջ մեղքին, այլ ուղղություն տվեց նրան.
«Գնա, եւ այսուհետեւ մեղք մի գործիր» (Հովհաննես 8.11)։ Մենք սովորում
ենք հետևյալ ճշմարտությունը 11–րդ հատվածից. Փրկիչը ցուցաբերում է
մեզ ողորմություն՝ տալով մեզ ապաշխարելու հնարավորություններ։
Խորհեք, թե ինչպես այս պատմությունը կարող է մեծացնել ձեր
վստահությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը գթասիրտ և բարի է և ցանկանում է
ներել նրանց, ովքեր իրոք ապաշխարում են։

Հովհաննես 8.12–30
Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանում է, որ Իր Հայրը վկայում է Իր մասին

Պատկերացրեք մի գեղազարդ առարկա։ Ապա փակեք ձեր աչքերը և,
առանձին թղթի վրա, փորձեք նկարել այդ առարկայի մի հասարակ
պատկեր առանց նայելու։

Ինչպե՞ս ձեր նկարը կարող է համեմատվել ձեր պատկերացրածի հետ։

Բացի նկարելուց՝ որո՞նք են այն բաները, որ դուք կարող եք անել ավելի
լավ, երբ տեսնում եք ձեր արածը։
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Խոշոր մենորաներ լուսավորել են
տաճարի բակերը տաղավարահարաց

տոնի ժամանակ։

Տաղավարահարաց տոնի ժամանակ, չորս խոշոր ոսկե աշտանակ (նաև
կոչվում են՝ մենորա կամ յոթթևանի մոմակալ) լուսավորում էին տաճարի
տարածքը պարերի և այլ տոնական միջոցառումների ընթացքում՝ ուշ
գիշերին և վաղ առավոտյան։ Այս ոսկե աշտանակները ոչ միայն
ապահովում էին տոնակատարությունները լույսով, այլ խորհրդանշում
էին, որ Իսրայելը պիտի լիներ լույս նրանց համար, ովքեր քայլել են
մթության մեջ։

Կարդացեք Հովհաննես 8.12 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
Հիսուսը ինչ հայտարարեց Իր մասին, երբ ուսուցանում էր տաճարում՝ այն
տեղի մոտ, որտեղ դրված էին աշտանակները։ Ընդգծեք այն ամենը, ինչ
գտաք այդ մասին:

Մենք սովորում ենք այս հատվածից, որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի
լույսն է։

Ավարտեք հետևյալ սկզբունքը այն
բանով, ինչը կարող ենք սովորել
Փրկչի ուսմունքից Հովհաննես 8.12
հատվածում։ Եթե մենք հետևենք
Փրկչին, ապա
____________________

1. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս եք
դուք զգում, որ Փրկիչն օգնում է
ձեզ խուսափել հոգևոր
մթության մեջ քայլելուց։

Մի շարք Հին Կտակարանի
մարգարեություններ վկայում են,
որ Մեսիան լինելու էր լույս բոլոր
ազգերի համար (տես, օրինակ,
Եսայիա 49.6, 60.1–3): Այսպիսով,
հայտարարելով Իրեն որպես
Աշխարհի Լույսը, Հիսուսը հռչակում
էր, որ Նա Մեսիան է։

Փարիսեցիները մեղադրեցին Հիսուսին՝ Ինքն Իր մասին վկայելու համար
(տես Հովհաննես 8.13): Հիսուսը հայտարարեց, որ և՛ Նա, և՛ Իր Հայրը
վկայում են, որ Փրկիչը Աստծո Որդին է (տես Հովհաննես 8.14–18)։

Կարդացեք Հովհաննես 8.19, հատվածները ուշադրություն դարձնելով, թե
Հիսուսն ինչ է ասել Երկնային Հոր մասին փարիսեցիների գիտելիքի
վերաբերյալ։

Ելնելով 19-րդ հատվածից՝ մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը. Երբ
մենք սովորում ենք Հիսուս Քրիստոսի մասին, մենք կճանաչենք Հորը։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն
ուսուցանել է, թե ինչպես ենք մենք ճանաչում Երկնային Հորը սովորելով
Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի մասին։

«Այն ամենը, ինչ Հիսուսն արել կամ ասել է` ներառյալ Նրա քավիչ
տառապանքն ու զոհաբերությունը, Նա ցույց էր տալիս մեզ, թե ով և
ինչպիսին է մեր Երկնային Հայրը, որքան նվիրված է Նա տարբեր տարիքի և
տարբեր ազգերի Իր զավակներին: Բառերով և գործով Հիսուսը փորձում էր
մեզ համար հայտնի դարձնել և օգնել, որ մենք անձամբ հասկանանք Իր
Հոր` մեր Երկնային Հոր իսկական բնույթը: …

«Այսպիսով, կերակրելով քաղցածներին, բուժելով հիվանդներին, կշտամբելով
կեղծավորությունը, աղերսելով հավատքի համար. սա էր Քրիստոսը` ցույց տալով մեզ Հոր
ուղին, Նա, ով «գթասիրտ է և ողորմած, երկայնամիտ և հարուստ քաղցրութիւնով և
ճշմարտութիւնով» [Lectures on Faith (1985), 42]” (“The Grandeur of God,” Ensign or Liahona,
Nov. 2003, 70, 72)։

Հովհաննես 8.21–30 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ ավելի ուշ,
Փրկիչը զգուշացրել է փարիսեցիներին, որ եթե նրանք չհավատան Նրան,
նրանք կմահանան իրենց մեղքերի մեջ։ Նա նաև ուսուցանել է, որ Նա ոչ
մի բան չի անում Իրենից. Նա անում է միայն այն, ինչ Հայրը սովորեցնում
Իրեն անել։

Հովհաննես 8.31–36
Հիսուսը սովորեցնում է մեղքից ազատվելու մասին

Դուք երբևէ եղե՞լ եք ինչ–որ կերպ սահմանափակված շարժվելու ձեր
ունակության մեջ, օրինակ՝ լինելով կապված կամ անկարող դուրս գալ
փոքր տարածքից։ Ինչպե՞ս եք ձեզ զգացել: Դասի այս մասն
ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է տանում դեպի
հոգևոր սահմանափակում և ինչ է տանում դեպի հոգևոր ազատություն։

Կարդացեք Հովհաննես 8.31–32 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Փրկիչն ասել, որ մենք պետք է անենք, որպեսզի լինենք ազատ։
Այնուհետև, հիմնվելով ձեր սովորածի վրա, լրացրեք ազատ դաշտերը
հետևյալ գծապատկերում.

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին նշել է այն ազատություններից մի քանիսը, որոնք
մենք կարող ենք վայելել, եթե մնանք Քրիստոսի խոսքի մեջ, դառնանք Նրա
աշակերտներ և ճանաչենք ճշմարտությունը. «Ազատ՝ կեղծ
վարդապետության նզովյալ ուժից, ազատ՝ կրքերից և հեշտասիրությունից,
ազատ՝ մեղքի կապանքներից, ազատ՝ ամեն չարից և ապականող
ազդեցությունից և ամեն զսպող ու խանգարող ուժից, ազատ գտնվել
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անսահմանափակ ազատության մեջ, որը միայն վեհացած էակներ են վայելում։ (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:456–57)։

Կարդացեք Հովհաննես 8.33 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե
հրեաների կարծիքով, ինչն էր իրենց ազատ դարձնում։

Հրեաները սխալմամբ հավատում էին, որ պարզապես Աբրահամի
հետնորդներ և Աբրահամյան ուխտի ժառանգներ լինելը կդարձնի իրենց
հոգևորապես ազատ։ Կարդացեք Հովհաննես 8.34–36, ուշադրություն
դարձնելով, թե ըստ Հիսուսի, ինչից մարդիկ պետք է ազատվեն։

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե մեղք գործենք և
չապաշխարենք, ապա կդառնանք մեղքի ծառաները։ Ձեր կարծիքով, ի՞նչ
է նշանակում լինել «մեղքի ծառան» (Հովհաննես 8.34)։ Որպես ծառա
թարգմանված բառն այստեղ կարող է նաև թարգմանվել որպես ստրուկ։

Ուսումնասիրեք հետևյալ գծապատկերը:

Որոշ մարդիկ այսօր շփոթված են, կարծելով, որ Քրիստոսի խոսքերին
հետևելը սահմանափակում է նրանց, մինչդեռ աշխարհիկ
ապրելակերպով ապրելը նրանց դարձնում է ազատ։ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնն ուսուցանել է,
թե ինչպես է հակառակը ճիշտ.

«[Սատանայի] գայթակղություններին ենթարկվելը տանում է դեպի ավելի ու
ավելի նեղ ընտրությունների հնարավորություններ, մինչև որ ընտրություն չի
մնում, և դեպի հակումներ, որոնք մեր զորությունից վեր է դիմադրելու։ …

«… Աշխարհը … [համարում է], որ հնազանդությունը Աստծո օրենքներին և
արարողություններին՝ «գերություն» է (Ալմա 30.24, 27)։ Այսպիսով, ինչպե՞ս է
հնազանդությունը և ճշմարտությունը դարձնում մեզ ազատ։ Մենք

հեշտությամբ կարող ենք պատկերացնել մի քանի գործնական եղանակներ, որոնցում
ճշմարտությունը տալիս է մեզ ունակություն՝ անել բաներ, որոնք մենք այլապես չէինք
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կարող անել, կամ խուսափել դժբախտություններից, որոնք մենք այլապես հնարավոր է
տառապենք։ …

«… Որևէ մեկը կասկածո՞ւմ է, որ ամեն լույսը և ճշմարտությունն տիրանալու շնորհիվ,
Աստված ունի գերագույն ազատություն՝ լինելու և անելու։

«Նմանապես՝ երբ որ ավետարանի վարդապետության և սկզբունքների մեր
հասկացողությունը մեծանում է, մեր կամքի ազատությունն ընդլայնվում է։ Նախ, մենք
ունենք ավելի շատ ընտրություններ և կարող ենք կատարել ավելին և ստանալ ավելի մեծ
օրհնություններ, որովհետև մենք ունենք ավելի շատ օրենքներ, որ կարող ենք պահել։
Պատկերացրեք մի սանդուղք. յուրաքանչյուր նոր օրենք կամ պատվիրան, որ մենք սովորում
ենք, նման է ևս մեկ սանդուղքի ոտքի, որը մեզ թույլ է տալիս բարձրանալ ավելի բարձր։
Երկրորդը, լրացուցիչ հասկացողությամբ մենք կարող ենք անել ավելի խելացի
ընտրություններ, որովհետև մենք ավելի պարզ ենք տեսնում ոչ միայն այլընտրանքներն,
այլ նաև դրանց հնարավոր հետևանքները» (“Moral Agency,” Ensign, June 2009, 49–51)։

2. Թերթեք Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկը,
գտնելով օրինակներ, թե ինչպես է հնազանդությունը

պատվիրաններին և չափանիշներին տանում դեպի ազատություն և
ինչպես է անհնազանդությունը տանում դեպի գերություն։ Գրքույկից
ընտրեք մեկ չափանիշ և, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում, արտագրեք և լրացրեք հետևյալ աղյուսակը.

Չափանիշ Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկից.

Ի՞նչ իմաստով է այս չափանիշով ապրելը
տանում է դեպի ազատություն։

Ի՞նչ իմաստով է այս չափանիշով
չապրելը տանում է դեպի գերություն։

3. Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում խոստացված
ի՞նչ ազատություններ եք դուք անհատապես զգացել որպես

պատվիրաններին և չափանիշներին հնազանդվելու արդյունք։ Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրի առեք առնվազն
մեկ առանձնահատուկ ուղի, որը դուք կփնտրեք, որ լինեք ազատ՝
ապրելով համաձայն Փրկչի ուսմունքների:

Հովհաննես 8.37–59
Հիսուսը վկայում է Իր աստվածայնության մասին

Մտածեք որևէ մեկի մասին, ում ճանաչում եք, որ շատ նման է իր հորը:
Մտածեք որևէ մեկի մասին, ով շատ տարբեր է իր հորից:

Հովհաննես 8.37–50 արձանագրում է, որ Հիսուս Քրիստոսն ասել է
անհավատ հրեաներին, որ մինչդեռ Նա արտահայտում էր Իր Հոր
խոսքերը, նրանք անում էին իրենց հոր գործերը։ Պաշտպանվելու համար,
հրեաները պնդեցին, որ իրենց հայրը Աբրահամն է։ Փրկիչն այնուհետև
ուսուցանեց, որ նրանք, ովքեր Աբրահամի զավակներ են, «Աբրահամի
գործերը կ’գործէին» (Հովհաննես 8.39) և երբեք չէին փորձի սպանել որևէ
մեկին, ով ուսուցանում էր ճշմարտությունը։ Հիսուսն ասաց այդ
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հրեաներին (փարիսեցիներին), որ նրանց հայրը դևն էր։ Նա բացատրեց,
որ նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո խոսքը՝ Աստծուց են։ Բարկանալով՝
անհավատ հրեաները պնդեցին, որ Հիսուսը սամարացի է (ովքեր,
հրեաների կարծիքով, բոլոր մարդկանցից ամենացածր էին) և դևի
տիրապետության տակ է։

Կարդացեք Հովհաննես 8.51–53 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե այդ հրեաներն այնուհետև ինչ հարցրեցին Փրկչին։

Կարդացեք Հովհաննես 8.56–58, ուշադրություն դարձնելով
փարիսեցիներին ուղղված Հիսուսի պատասխանին։ Կարդացեք նաև
Հովհաննես 8.58 ո, ծանոթագրության հղումները և «Ես եմ» բառահոդվածը
Սուրբ գրությունների ուղեցույցում։ (Նշում. Հունարեն Յոթանասնից
թարգմանությունում ևս «Ես եմ» եզրը նույնությամբ կրկնվում է Ելից
3.14-ում։)

«Ես եմ» եզրը կարևոր է, որովհետև ակնարկում է Եհովային՝ անուն, որով
հրեաները ճանաչել են Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի Աստծուն Հին
Կտակարանի ժամանակներում։ Իրեն «Ես եմ» կոչելով՝ Հիսուսը
հայտարարեց, որ Նա Հին Կտակարանի Աստվածն է։ Դուք գուցե գրեք
հետևյալ վարդապետությունը ձեր սուրբ գրությունների լուսանցքում՝
Հովհաննես 8.58 հատվածի կողքին. Հիսուս Քրիստոսը Եհովան է՝ Հին
Կտակարանի Աստվածը։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ մենք իմանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը
Եհովան է՝ Հին Կտակարանի Աստվածը։ ____________________

Կարդացեք Հովհաննես 8.59 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես արձագանքեցին հրեաները Փրկչի հայտարարությանը, որ Նա
Եհովան է։

Հրեաները վերցրեցին քարեր՝ Հիսուսին սպանելու մտադրությամբ,
համոզված լինելով, որ Իրեն Եհովա կոչելով, Նա աստվածանարգություն
է գործել։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 8 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

Գծապատկերին վերաբերող պատասխանը համաձայն Հովհաննես 8.31–32 հատվածների. Եթե մնանք Հիսուս Քրիստոսի

խոսքի մեջ, ապա կլինենք Նրա աշակերտները և կճանաչենք ճշմարտությունը, որը մեզ ազատ կդարձնի։
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ՄԱՍ 14. ՕՐ 3

Հովհաննես 9
Նախաբան
Հիսուսը բուժեց մի մարդու, ով ի ծնե կույր էր: Փարիսեցիները
հարցաքննեցին այդ մարդուն և դուրս գցեցին նրան ժողովարանից,
որովհետև նա հրաժարվեց Հիսուսին մեղավոր համարել՝ շաբաթ օրը
մարդ բուժելու համար։ Փրկիչը գտավ այդ մարդուն և հարցրեց նրան, թե
ինչի է նա հավատում, և մարդը երկրպագեց Հիսուսին՝ որպես
Աստծո Որդու։

Հովհաննես 9․1–7
Հիսուսը բուժում է մի մարդու, ով ի ծնե կույր է եղել
Նշեք մի քանի ձախորդություններ, որով անցնում են ձեր շրջապատի
մարդիկ, կամ այն մարդիկ, ում տեսնում եք տեղական լուրերում.
____________________

Որոշ մարդիկ զարմանում են, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ
ձախորդությունն արմատապես ազդի իրենց կյանքի վրա։ Հովհաննես
9.1–5 հատվածներն ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք մի
ճշմարտության վրա, որը կարող է օգնել մեզ ավելի լավ հասկանալ մեկ
պատճառ, թե ինչու է Աստված թույլ տալիս, որ մեր կյանքն անցնի
ձախորդության միջով։

Մինչդեռ Հիսուսը Երուսաղեմում էր, Նա հանդիպեց մի մարդու, ով ի ծնե
կրում էր ձախորդության բեռը։ Կարդացեք Հովհաննես 9.1–2,
ուշադրություն դարձնելով այդ մարդուն հանդիպած ձախորդության վրա։

Ի՞նչ հարցրեցին աշակերտներն այդ մարդու ձախորդության
պատճառի մասին։

Շատ մարդիկ Հիսուսի օրերում հավատացած էին, որ մարդիկ
հանդիպում էին ձախորդությունների իրենց կամ իրենց ծնողների կողմից
գործած մեղքերի հետևանքով։ Ձեր կարծիքով, այս հավատալիքը ճի՞շտ
էր։ Ինչո՞ւ այո, կամ ինչո՞ւ ոչ:

Կարդացեք Հովհաննես 9.3–5, ուշադրություն դարձնելով Փրկչի
ուսմունքների վրա, որոնք Նա ուսուցանեց Իր աշակերտներին այդ
մարդու կուրության վերաբերյալ։

Ինչ եք կարծում, ի՞նչ է նշանակում՝ «որ Աստուծոյ գործերը յայտնի լինին
դորանում» արտահայտությունը։ (Հովհաննես 9․3)։

Այս հատվածներում գտնվող Փրկչի ուսմունքներից մենք սովորում ենք,
որ Աստված կարող է օգտագործել մեր ձախորդություններն Իր գործերն
ու զորությունը դրսևորելու համար։ Այլ խոսքերով, մինչդեռ հնարավոր է
լինեն ձախորդության շատ պատճառներ մեր կյանքում, Աստված կարող է
օգտագործել մեր դժվարությունները, որպեսզի դրանք օգնեն
իրականացնել Իր արդար նպատակները։
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Այդ ճշմարտությունն ավելի լավ հասկանալու համար, կարդացեք
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ
խոսքերը.

«Մենք ուղարկված ենք այստեղ փորձվելու համար։ Հակադրությունը պիտի
լինի բոլոր բաներում։ Մենք պիտի սովորենք և աճենք այդ հակադրության

միջոցով, մեր դժվարությունները հաղթահարելու միջոցով և ուրիշներին
ուսուցանելու միջոցով՝ որ անեն նույնը։ … Տերը ոչ միան կնվիրագործի մեր
չարչարանքները մեր օգտի համար, այլ Նա կօգտագործի դրանք ուրիշ
բազմաթիվ մարդկանց կյանքն օրհնելու համար։

«Հիսուսն ուսուցանել է այս դասը, երբ Նա և Իր աշակերտները հանդիպեցին մի մարդու, ով
ի ծնե կույր էր։ [Երեց Օուքսն, այնուհետև, վկայակոչեց Հովհաննես 9.2–3 հատվածները։]

«Եթե մենք նայենք կյանքին հոգևորության ոսպնյակներով, մենք կարող ենք տեսնել շատ
օրինակներ, թե Աստծո գործերն ինչպես են առաջ գնում Նրա զավակների
ձախորդությունների միջոցով։ …

«Երբ մենք հասկանում ենք այս սկզբունքը, որ Աստված առաջարկում է մեզ
հնարավորություններ օրհնությունների համար և օրհնում է մեզ մեր իսկ
ձախորդությունների և ուրիշների ձախորդությունների միջոցով, մենք կարող ենք
հասկանալ, թե ինչու է Նա պատվիրել մեզ կրկին ու կրկին. «Գոհություն հայտնիր Տիրոջը՝
քո Աստծուն, բոլոր բաներում» (ՎևՈւ 59.7)» (“Give Thanks in All Things,” Ensign կամ Liahona,
May 2003, 97-98):

Մտածեք մի ձախորդության մասին, որով անցել եք կամ անցնում եք այս
պահին։ Շարունակելով ուսումնասիրել Հովհաննես 9, խորհեք միջոցների
մասին, որոնցով Աստված կարողացել է, այդ ձախորդության պատճառով,
ցուցաբերել Իր գործերը և զորությունը ձեր միջոցով։

Կարդացեք Հովհաննես 9.6–7 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ միջոցով Աստված դրսևորեց Իր գործերը և զորությունը կույր մարդու
փորձառությամբ։

Ինչ եք պատկերացնում, առաջին անգամ տեսնելը ինչպիսի՞
փորձառություն է եղել այդ մարդու համար:

Հովհաննես 9․8–41
Փրկիչը փնտրում է այդ մարդուն, ում Նա բուժել էր, այն բանից հետո, երբ
փարիսեցիները դուրս են գցում նրան

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 9.8–15 հատվածներում, կույր
մարդու բուժվելուց հետո, որոշ մարդիկ վիճում էին, թե արդյոք նա
իսկապես այն մարդն էր, ով ի ծնե կույր էր։ Մնացածը հետաքրքրվեցին,
թե ինչպես է նա բուժվել, և բերեցին նրան փարիսեցիների մոտ, ովքեր
սկսեցին հարցաքննել նրան։

Հովհաննես 9.14 հատվածում գտեք, թե ինչ օր էր, երբ Փրկիչը բուժեց կույր
մարդուն։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ արձագանք ունեցան փարիսեցիները Հիսուսի
հանդեպ, երբ Նա բուժեց այդ մարդուն շաբաթ օրը։
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Կարդացեք Հովհաննես 9.16 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպիսին եղավ փարիսեցիների եզրակացությունները Հիսուսի մասին։

Կարդացեք Հովհաննես 9.17 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
եզրակացրեց կույր մարդը Հիսուսի մասին։

Շարունակելով Հովհաննես 9 գլխի ձեր ուսումնասիրությունը, նկատեք, թե
ինչպես աճեց կույր մարդու կարծիքը Հիսուսի հանդեպ։

Կասկածելով, որ տղամարդը իսկապես կույր էր, փարիսեցիները
բերեցին նրա ծնողներին՝ հարցաքննելու։ Հովհաննես 9.19–23
հատվածներում մենք տեղեկանում ենք, որ երբ նրա ծնողներին
հարցրեցին, նրանք վկայեցին, որ նա իրենց որդին էր, և որ նա ի ծնե կույր
էր, բայց նրանք չպնդեցին, որ գիտեն, թե ինչպես էր նա բուժվել։
Վախենալով, որ իրենց կվտարեն ժողովարանից և համայնքից, նրանք
չցանկացան ասել, որ հավատացել են, որ Հիսուսը Մեսիան էր, այնպես որ
նրանք առաջարկեցին, որ իրենց որդին պատասխանի իր համար։

Կարդացեք Հովհաննես 9.24–27, 30–33, ուշադրություն դարձնելով
փարիսեցիներին ուղղված այդ մարդու պատասխանին։ Նշեք բառերը,
որոնք նա օգտագործեց Հիսուսին պաշտպանելու համար և վկայելու
համար, որ Նա «Աստուածանից էր» (Հովհաննես 9.33):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ի՞նչն ամենաշատը

տպավորեց ձեզ այդ մարդու պատասխանների մեջ։

Հովհաննես 9.34 հատվածում տեղեկանում ենք, որ այդ մարդուն դուրս
գցեցին (ենթադրաբար ժողովարանից [տես Հովհաննես 9.22]) Հիսուսին
աներկյուղ պաշտպանելու համար։

«Ժողովարանները ծառայել են որպես կրոնական և հասարակական կենտրոններ շատ
հրեական համայնքների համար։ Ժողովարաններն առաջարկում էին մուտք դեպի հոգևոր
ուսուցում և պաշտամունք, ինչպես նաև կրթական և հասարակական
հնարավորություններ։ Քանի որ ժողովարանն այնքան անբաժանելի էրհրեական
հասարակության համար, այնտեղից վտարված լինելը … նշանակում էր ավելին, քան
սինագոգից հեռացումը կամ կրոնական համայնքի հետ ընկերակցության կորուստը։ Դա
նաև նշանակում էր կտրվել մշակութային և սոցիալական գործերից» (Ուսանողի Նոր
Կտակարանի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 230):

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էր այդ մարդը պատրաստակամ հավատարիմ
մնալու այն բանին, ինչ նա իմացել էր Հիսուս Քրիստոսի մասին, նույնիսկ
եթե դա նշանակում էր ժողովարանից վտարված լինել։

Այն բանից հետո, երբ մարդը վտարվել էր ժողովարանից, Փրկիչը գտավ
նրան և հարցրեց, թե արդյոք նա «հաւատո՞ւմ [է] Աստուծոյ Որդուն»
(Հովհաննես 9.35)։ Կարդացեք Հովհաննես 9.36–38, ուշադրություն
դարձնելով մարդու պատասխանին։

Նրա խոստովանումը՝ «Հաւատում եմ, Տէր», և փաստը, որ նա «երկրպագեց
նորան» (Հովհաննես 9.38) ցույց է տալիս, որ նրա հոգևոր աչքերը բացվել
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էին և նա ճանաչել էր Հիսուս Քրիստոսին այնպես, ինչպես Նա կար՝
խոստացած Մեսիան և Աստծո Որդին։

Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք հավատարիմ
մնանք մեր իմացած բաներին, չնայած հակադրությանը, մեր
վկայությունները կամրապնդվեն։ Ժամանակի ընթացքում մեր
վկայություններն էլ ավելի կամրանան։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են մեր վկայություններն ամրանում
հավատքի փորձություններին կամ հակադրությանը
դիմակայելուց հետո։

b. Ինչպե՞ս է ձեր վկայությունը ամրապնդվել հակադրությանը
հավատարմորեն դիմանալիս։

Այս պատմության մեջ մեկ այլ սկզբունք բացահայտելու համար, մասամբ
փակեք ձեր աչքերը, այնպես որ կարողանաք մի քիչ լույս տեսնել։ Ապա
կիսատ բացեք դրանք։ Ապա լայն բացեք ձեր աչքերը: Նկատեք, թե ինչպես
է ձեր տեսողությունը փոփոխվում յուրաքանչյուր դեպքում։

Հիշեք, որ կույր մարդու ֆիզիկական տեսողությունը դարձավ պարզ, հենց
որ Հիսուսը բուժեց նրան։ Կարդացեք Հովհաննես 9.11, 17, 33, 35–38
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով այն արտահայտություններին,
որոնք նկարագրում են այդ մարդու հասունացող հոգևոր տեսողությունը և
ըմբռնումը, թե ով է Հիսուսը։

Սկզբում նա Հիսուսին անվանեց «Մի մարդ՝ անունը Յիսուս» (Հովհաննես
9.11), իսկ ավելի ուշ նա Նրան անվանեց «մարգարե» (Հովհաննես 9.17) և
պաշտպանեց Նրան, որպես «Աստուածանից» եղած մարդ (Հովհաննես
9.33): Ժամանակի ընթացքում նրա հոգևոր տեսողությունը դարձավ ավելի
պարզ, մինչև որ նա վերջնականապես տեսավ, որ Հիսուս Քրիստոսը
խոստացած Մեսիան և Աստծո Որդին է։

Ձեր կարծիքով, ինչի՞ շնորհիվ նրա տեսողությունը և ըմբռնումը Փրկչի
մասին ավելի պարզ դարձավ։ Ի՞նչ ուղիներով նա հավատք գործածեց առ
Հիսուս Քրիստոս իր ողջ փորձառության ընթացքում։

Խոսելով այդ մարդու փորձառության մասին, Նախագահ Հովարդ Վ․
Հանթերն ուսուցանել է. «Այժմ տեսողությունը տրվել էր երկու անգամ –
առաջին անգամ՝ բնածին թերություն [ի ծնե ֆիզիկական թերություն]
բուժելու համար, և երկրորդ անգամ՝ Թագավորների Թագավորին տեսնելու
համար, մինչև Նրա համբարձվելը դեպի Իր հավերժական գահը։ Հիսուսը
կենդանացրել էր և՛ նյութական և՛ հոգևոր տեսողությունը։ Նրա լույսը շողաց

մի մութ վայրում, և այդ մարդը՝ ինչպես շատերն այն օրերում, այդպես էլ մեր իսկ օրերում,
ընդունեցին լույսը և վերականգնեցին տեսողությունը» (“The God That Doest Wonders,”
Ensign, May 1989, 16–17):
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Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ գործադրելով հավատք առ
Հիսուս Քրիստոս, մեր հոգևոր տեսողությունը և հասկացողությունը
դառնում են ավելի պարզ։

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ հավատք գործադրելն անհրաժեշտ է հոգևոր
ճշմարտությունը տեսնելու և հասկանալու համար։

Մի քանի փարիսեցիներ կանգնած էին մոտակայքում, երբ այդ մարդը
տեսավ և երկրպագեց Հիսուսին որպես Աստծո Որդու։ Կարդացեք
Հովհաննես 9.39–41, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուսը ինչ ուսուցանեց
կուրության մասին։

Ի պատասխան փարիսեցիների հարցին. «Արդյո՞ք մենք նույնպես կույր ենք»։ (Հովհաննես

9.40), «Փրկիչն օգտագործեց փոխաբերություն, ուսուցանելով, որ անձինք, ովքեր «կույր»
էին, – նրանք, ովքեր չեն ճանաչել, թե ով է եղել Նա – «մեղք չէի[ն] ունենալ» (Հովհաննես

9.41)։ Մյուս կողմից, անձինք, ովքեր կարողանում էին «տեսնել», – նրանք, ովքեր ստացել
էին բավական վկայություններ Փրկչի և Իր աստվածային առաքելության վերաբերյալ, և
պետք է որ իմացած լինեին, թե ով էր Նա, – լինելու էին պատասխանատու իրենց գործերի
համար։ Փարիսեցիները այն մարդկանց շարքից էին, ովքեր կարող էին «տեսնել», և
այսպիսով, նրանց «մեղքերը մնում են»։ Հոգևոր տեսանկյունից, նրանք ընտրում էին կույր
լինել, որովհետև հրաժարվում էին ընդունել Հիսուսին՝ որպես Աստծո Որդու, չնայած այն
շատ ապացույցներին, որ նրանք ստացել էին» (Ուսանողի Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ,
231):

3. Վերընթերցեք այս դասին սովորած վերջին երկու
սկզբունքները և խորհրդածեք, թե ինչպես կարող եք դրանք

կիրառել ձեր կյանքում։ Գրեք այդ սկզբունքները կիրառելու մասին ձեր
նպատակները սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում։ Աղոթեք առաջնորդության համար, որ հասնեք ձեր
նպատակներին։

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 9 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 14. ՕՐ 4

Հովհաննես 10
Նախաբան
Հիսուսն ուսուցանել է, որ Նա Բարի Հովիվն է և կդնի Իր անձը Իր
ոչխարների համար: Որոշ մարդիկ մեղադրեցին Նրան հայհոյանքի
համար, որովհետև նա հռչակեց, որ Աստծո Որդին է։

Հովհաննես 10․1–24
Հիսուսն ուսուցանում է, որ Նա Բարի Հովիվն է և կդնի Իր անձը Իր
մարդկանց համար

Եթե ձեզ խնդրեին կապած աչքերով ճանաչել ձեր ընտանիքի
անդամներին կամ մոտիկ ընկերներին՝ դիպչելով նրանց դեմքերին, ձեր
կարծիքով, կկարողանայի՞ք դա անել։ Եթե ձեր մոր աչքերը կապած
լինեին, ձեր կարծիքով, նա կկարողանա՞ր ճանաչել իր բոլոր զավակներին
միայն դիպչելով նրանց դեմքերին։

Մերձավոր Արևելքում մի հովիվի մի անգամ հարցրեցին, թե որքան լավ է նա ճանաչում իր
ոչխարներին։ Նա պատասխանեց. «Եթե մի շորով կապեք աչքերս և բերեք ինձ մոտ որևէ
ոչխար և միայն թույլ տաք, որ ձեռքերովս դիպչեմ նրա դեմքին, ես մեկ ակնթարթում կասեմ,
արդյոք դա իմն է, թե ոչ Bible Manners and Customs [n.d.], 35)։

Եթե դուք հովիվ լինեիք, ձեր կարծիքով, ի՞նչ կպահանջվեր ձեր հոտի
ոչխարներին ճանաչելու համար այնպես, ինչպես այդ հովիվն է ճանաչել։

1. Կարդացեք Հովհաննես 10.14 և մտածեք, թե ինչու էր
Հիսուսն Իրեն անվանում Բարի Հովիվ։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք հետևյալ նախադասությունը.
Հիսուս Քրիստոսը Բարի Հովիվն է։ Ուսումնասիրելով Հովհաննես 10,
ուշադրություն դարձրեք այն ճշմարտությունների վրա, որոնք
սովորեցնում են մեզ, թե ինչպես է Փրկիչը մեր Բարի Հովիվը։ Ձեր
օրագրում գրեք այս ճշմարտություններն այս նախադասության տակ։

Նրանք, ովքեր լսում էին Հովհաննես 10 գլխում արձանագրված Հիսուսի
ուսմունքները, գիտեին ոչխարների, հովիվների և փարախների մասին։
Փրկչի օրերում հովիվներն ուղղորդում էին իրենց հոտերը դեպի սնունդ,
ջուր և ապաստան օրվա ընթացքում։ Երեկոյան տարբեր հովիվներ
հավաքում էին իրենց անհատական հոտերն ընդհանուր փարախում։
Փարախը մի քարանձավ է կամ ցանկապատած վայր, որը շրջապատված է
քարե պատերով, որոնց վերևի մասի երկայնքով տեղադրված են սուր
փշեր, որպեսզի դրանք կանխեն վայրի կենդանիներին և գողերին ներս
մտնելուց։
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Կարդացեք Հովհաննես 10.1–5,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է
անում բարի հովիվը։ Գրեք այն, ինչ
գտնում եք «Հիսուս Քրիստոսը
Բարի Հովիվն է» նախադասության
տակ՝ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Հովհաննես 10.3 նկարագրում է, թե
ինչպես էր յուրաքանչյուր հովիվ
մտնում դռնով և կանչում իր
ոչխարներին անունով։ Միայն նրա
հոտի ոչխարներն էին փարախից հետևում նրան, իսկ մնացած
ոչխարները մնում էին տեղում։

Ինչո՞ւ էին ոչխարները հետևում միայն իրենց հովվին։

Նկատեք 1-ին և 5-րդ հատվածներում, թե ինչպես է Փրկիչը անվանել
նրանց, ովքեր փորձում էին մտնել փարախն այլ ձևերով, ոչ թե դռնով։

Կարող է օգտակար լինել նշել, որ փարիսեցիները եղել են այն մարդկանց
խմբի շարքերում, ում հետ խոսում էր Հիսուսը (տես Հովհաննես 9.40)։ Ի՞նչ
իմաստով էին փարիսեցիներից շատերը գողերի, ավազակների և
օտարների նման։

Հովհաննես 10.6 հատվածում մենք տեղեկանում ենք, որ փարիսեցիները
չէին հասկանում, թե ինչ էր Հիսուսը ուսուցանում։ Կարդացեք Հովհաննես
10.7–10, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Փրկիչը սկսել բացատրել
փարախի խորհրդանշությունը։

Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
հստակեցում է այն, ինչ Հիսուսը ասել է 7-րդ և 8-րդ հատվածներում։

«Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ես եմ փարախի դուռը։

«Բոլորը, որ ինձանից առաջ եկան, ովքեր չվկայեցին իմ մասին, գողեր են
և ավազակներ. և ոչխարները նրանց չլսեցին», (Ջոզեֆ Սմիթի
թարգմանություն Հովհաննես 10.7–8 [տես նաև John 10:8, footnote a])։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ի նկատի ուներ Փրկիչը, երբ Նա ասաց. «Ես եմ դուռը»
7-րդ և 9-րդ հատվածներում։

«Հովիվները Իսրայելում կանգնում էին ոչխարների գավթի մուտքի առաջ և զննում
յուրաքանչյուր ոչխարին ներս մտնելիս, ըստ անհրաժեշտության, բուժելով վնասվածքները։
Այն բանից հետո, երբ ոչխարները հավաքվում էին ցանկապատված վայրում գիշերելու
համար, հովիվը պառկում էր քնելու մուտքի մոտ, արգելափակելով ճանապարհը, որպեսզի
գիշատիչ կենդանիները կամ գողերը չկարողանային ոչխարներին վնաս հասցնել»
(Ուսանողի Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014],
231–32)։

Ինչպե՞ս են այդ հովիվների գործողությունները նման այն բանին, ինչ
Փրկիչն անում է մեզ համար։
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Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է Փրկիչը տալիս կյանք, որ նրանք, ովքեր
հետևում են Նրան, «էլ աւելի ունենան» (Հովհաննես 10.10)։

Կարդացեք Հովհաննես 10.11–15, ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ
Փրկչի՝ ուրիշ էլ ի՞նչ են անում բարի հովիվները։ (Վարձկանն այն մեկն է,
ում աշխատանքի հիմնական դրդապատճառը միայն վարձատրվելու մեջ
է։) Գրեք այն, ինչ հայտնաբերում եք բարի հովիվների մասին, «Հիսուս
Քրիստոսը Բարի Հովիվն է» նախադասության տակ, սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Նկատեք Հովհաննես 10.11, 13, 15 հատվածներում, թե ինչ է բարի հովիվը
պատրաստ անել, որ վարձկանը պատրաստ չէ։

Հովհաննես 10.11–15 հատվածները մեզ սովորեցնում են, որ որպես Բարի
Հովիվ՝ Հիսուս Քրիստոսը գիտի յուրաքանչյուրիս և վայր է դրել Իր
կյանքը մեզ համար։ Գրեք այս սկզբունքը՝ «Հիսուս Քրիստոսը Բարի
Հովիվն է» նախադասության տակ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

2. Հիշեք՝ ինչ էր ասել Մերձավոր Արևելքի հովիվը, թե որքան
լավ գիտի իր ոչխարներից յուրաքանչյուրին, և

պատասխանեք հետևյալ հարցերին սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրի նոր էջում։

a. Ձեր կարծիքով, որքա՞ն լավ է Փրկիչը ճանաչում ձեզ: Ձեր կարծիքով,
ինչո՞ւ է դա կարևոր հասկանալ։

b. Ինչպե՞ս կարող է ձեր առօրյա ապրելակերպն ազդեցություն կրել
հասկացողությամբ, որ Փրկիչը գիտի ձեզ և պատրաստ է Իր կյանքը
դնել ձեր համար։

Այն բանից հետո, երբ ուսուցանել է, որ Իր կյանքը դնելու է մեզ համար,
Փրկիչը նշեց մեկ ուրիշ բան, որ Նա կկամենար անել։ Կարդացեք
Հովհաննես 10.16, ուշադրություն դարձնելով, թե էլ ինչ է Փրկիչն ասել, որ
կանի Իր ոչխարների համար (ի նկատի ունենալով Իր ժողովրդին)։

Հովհաննես 10.16 հատվածում Փրկիչը Երուսաղեմում ուսուցանում էր
հրեաներին, որ Նա կայցելի Երկնային Հոր զավակներին այլ երկրներում,
կուսուցանի նրանց Իր ավետարանը և կբերի նրանց Իր փարախը (Իր
Եկեղեցի)։ Մորմոնի Գիրքը տալիս է ավելի շատ տեղեկություն այս
հատվածի վերաբերյալ։ Կարդացեք 3 Նեփի 15.14–24և գրեք այդ հղումը
ձեր սուրբ գրությունների Հովհաննես 10.16 հատվածի լուսանցքում, կամ
նշեք John 10:16, footnote a։ Նաև գրեք Հովհաննես 10.16 խաչաձև հղումը
3 Նեփի 15.14–24 հատվածի լուսանցքում։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս են Մորմոնի

Գրքի այս հատվածներն օգնում մեզ ավելի լավ հասկանալ Հովհաննես
10.16 հատվածը։

Կարդացեք Հովհաննես 10.17–18 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
Փրկչի մասին վարդապետության վրա։
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Ավարտեք հետևյալ արտահայտությունն այդ վարդապետությունը
բացահայտելու համար. Որպես Երկնային Հոր տառացի Որդի՝ Հիսուս
Քրիստոսն ուներ զորություն ____________________. Կարող եք ընդգծել այն
խոսքերը, որ ուսուցանում են այդ վարդապետությունը այս
հատվածներում։

Իր մորից՝ Մարիամից, ով մահանալու կին էր, Հիսուսը ժառանգել է
մահկանացություն, այդ թվում մահանալու ունակությունը։ Իր
աստվածային Հորից՝ Էլոհիմից, Նա ժառանգել է անմահություն և հավերժ
ապրելու զորություն։ Հետևաբար, Նա ժառանգել էր մահանալու և
հարություն առնելու ունակությունները։ Այն անհրաժեշտ է եղել, որ
Հիսուսը կարողանար իրագործել Քավությունը։

Հովհաննես 10.19–24 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ այն բանից
հետո, երբ Փրկիչն ուսուցանեց այս բաները, ժողովուրդը բաժանվեց իրենց
կարծիքներում, թե Հիսուսը ով է եղել։ Նրանք մոտեցան Հիսուսին
տաճարում և Նրան ճնշեցին, որ հռչակի Իր իսկական ինքնությունը որպես
Քրիստոս կամ Մեսիա։

Հովհաննես 10.25–42
Հիսուսը հռչակում է, որ Նա Աստծո Որդին է
Մտածեք մի քանի մարդկանց մասին, ում հետ ամեն օր շփվում եք և
փորձեք հիշել, թե ինչպես են հնչում նրանց ձայները։ Ինչո՞ւ հնարավոր է
որոշ ձայներ ձեզ համար ավելի հեշտ ճանաչվել, քան մյուսները:

Կարդացեք Հովհաննես 10.25–27 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես Փրկիչը պատասխանեց հրեաների խնդրանքին, որ ասի
նրանց, թե արդյոք Նա է Քրիստոսը։ Ցանկալի է նշել այն, ինչ որոշում է, թե
արդյոք որևէ մեկը Փրկչի ոչխարներից մեկն է:

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 10:28–30 հատվածներում, Հիսուսը
խոսեց Իր Հոր մասին և վկայեց. «Ես և Հայրը մեկ ենք» (Հովհաննես 10.30)։

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը տվել է հետևյալ բացատրությունը, թե ինչպես
են Նրանք մեկ. «Հիսուսը և նրա Հայրը… մեկ են գիտելիքով,
ճշմարտությամբ, իմաստությամբ, հասկացողությամբ և նպատակով, ճիշտ
ինչպես Տեր Հիսուսն էր հորդորում՝ իր աշակերտներին լինել մեկ իր հետ, և
լինել իրենում, որպեսզի նա լինի նրանց մեջ։ Այս իմաստով եմ ես հասկանում
այդ ձևակերպումը, և ոչ թե ինչպես ոմանք են մեկնաբանում, որ Քրիստոսը և

նրա Հայրը մեկ անձնավորություն են։ Ես հայտարարում եմ ձեզ, որ նրանք մեկ
անձնավորություն չեն, այլ որ նրանք երկու անձնավորություններ են, երկու մարմիններ,
առանձին, անջատ և այնքան տարբեր, որքան ցանկացած հայր և որդի» (Եկեղեցու
Նախագահների Ուսմունքներ: Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթ [1998], 357)։

Կարդացեք Հովհաննես 10.28–30 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
այն օրհնությունների վրա, որոնք կտրվեն նրանց, ովքեր լսում են Փրկչի
ձայնը և հետևում են Նրան։
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Այս հատվածները մեզ սովորեցնում են, որ եթե մենք ճանաչենք Բարի
Հովվի ձայնը և հետևենք Նրան, Նա կտանի մեզ դեպի հավերժական
կյանք։ Այդ սկզբունքը գրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում «Հիսուս Քրիստոսը Բարի Հովիվ է» նախադասության տակ»։
Դուք կարող եք նաև գրել կամ նշել դա ձեր սուրբ գրություններում
Հովհաննես 10.27–28 հատվածների մոտ։

Կարդացեք հետևյալ հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
են դրանք օգնում ձեզ հասկանալ այդ սկզբունքը։ Ենովս 1.4–8,
Վարդապետություն և Ուխտեր 1.38, 8.2–3, 18.34–36։

Խորհրդածեք հետևյալ հարցերից
յուրաքանչյուրի մասին.

• Ի՞նչ եք դուք արել Հիսուսի ձայնի
հետ ավելի ծանոթ
լինելու համար:

• Ի՞նչ կարող եք դուք անել
Հիսուսի ձայնն ավելի լավ
իմանալու համար։

• Ի՞նչ հուշում եք ստացել, որ
անեք ձեր կյանքում, որպեսզի
ավելի լավ հետևեք Փրկչին։

Առանձին թերթիկի վրա գրեք՝ կա՛մ (1) մի նպատակ՝ ավելի ուշադիր լսել
Փրկչի ձայնը, և հատուկ միջոցներ, որոնք կկիրառեք դրա համար, կա՛մ (2)
մի նպատակ՝ ավելի լավ հետևել Նրա ձայնին և թե ինչպես եք դուք
նախատեսում դա անել։ Դրեք ձեր նպատակը մի այնպիսի տեղ, որ
հաճախ տեսնեք և հիշեցում ստանաք, որպեսզի աշխատեք դրա վրա:

Հովհաննես 10.31–42 հատվածներն արձանագրում են, որ այն բանից
հետո, երբ Փրկիչը վկայեց Իր և Իր Հոր հարաբերության մասին,
փարիսեցիները փորձեցին քարկոծել Նրան հայհոյանքի համար։
Սակայն, Փրկիչը պատասխանեց նրանց մեղադրանքին, մեջբերում
անելով Սաղմոս 82.6 հատվածից, որտեղ ասվում է. «Ես ասեցի. Դուք
աստուածներ էք եւ ամենքդ բարձրելոյ որդիք» (տես Հովհաննես 10.34)։
Փրկիչն այնուհետև հարցրեց հրեաներին, թե ինչու են Նրան մեղադրում
հայհոյանքի մեջ այն պատճառով, որ Նա ասեց, թե Աստծո Որդին է, քանի
որ սուրբ գրություններն ասում են, որ մենք Աստծո զավակներ ենք և
կարող ենք դառնալ աստվածներ։ Նա հորդորել է նրանց հավատալ Իրեն
և Իր գործերին, որոնք վկայում են Իր և Հոր մասին, ով ուղարկել է Իրեն։

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 10 գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ։
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ՄԱՍ 15. ՕՐ 1

Հովհաննես 11
Նախաբան
Մարիամը և Մարթան Հիսուսին լուր ուղարկեցին իրենց եղբայր
Ղազարոսի հիվանդության մասին: Հիսուսն ուշացրեց Իր գալը՝
ժամանելով չորս օր Ղազարոսի մահից հետո։ Սիրով և կարեկցանքով՝
Հիսուսը կենդանացրեց մահացած Ղազարոսին։ Աստվածային զորության
այդ տպավորիչ դրսևորումը շեշտել է, որ Հիսուսը Մեսիան էր և ուներ
զորություն մահվան վրա։ Այդ հրաշքի մասին իմանալուց հետո,
քահանայապետերը և փարիսեցիները դավադրեցին սպանել Հիսուսին և
Ղազարոսին։

Հովհաննես 11․1–46
Հիսուսը կենդանացնում է մահացած Ղազարոսին

1. Մտածեք մի փորձության կամ մարտահրավերի մասին,
որով դուք (կամ ձեր ծանոթներից մեկը) անցել եք կամ

ներկայումս անցնում եք։ Ապա պատասխանեք հետևյալ հարցերին
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

a. Ի՞նչ կերպ կարող է մարդկանց հավատքն առ Աստված
ազդեցություն կրել այն ժամանակ, երբ նրանք փորձություններ և
մարտահրավերների են հանդիպում իրենց կյանքում։

b. Ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ ընտրում հրաժարվել իրենց հավատքից առ
Աստված ունեցած փորձությունների և խնդիրների պատճառով։

Հովհաննես 11 հատվածներն ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք
ճշմարտությունների վրա, որոնք կարող են օգնել ձեզ ավելացնել ձեր
հավատքն առ Աստված, երբ դուք զգում եք փորձառություններ և
խնդիրներ ձեր կյանքում։

Կարդացեք Հովհաննես 11.1–3 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
մի փորձության վրա, որը զգում էին Հիսուսի որոշ ընկերները։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էին Ղազարոսի քույրերը Հիսուսին լուր ուղարկել
նրա հիվանդության մասին։

Հիսուսը Բեթաբարայում էր (տես Հովհաննես 1.28, 10.40), որը
մոտավորապես մեկ օրվա ճանապարհ էր Բեթանիայից՝ արևելյան
ուղղությամբ։ Հետևաբար, Հիսուսին այս լուրը հասցնելու համար մարդը
ծախսելու էր առնվազն մեկ օր և ևս մեկ օր ծախսելու էր Հիսուսը՝
Բեթանիա ճամփորդեու համար։

Կարդացեք Հովհաննես 11.4–7, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ կերպով
է Հիսուսը արձագանքել Ղազարոսի հիվանդության մասին լսելու լուրին։

Իմանալով այն, որ Հիսուսը սիրում էր Մարթային, Մարիամին և
Ղազարոսին, աշակերտները գուցե ակնկալում էին, որ Հիսուսն
անմիջապես կմեկներ Բեթանիա և կբուժեր Ղազարոսին։ Կամ, միգուցե
Հիսուսը խոսքով կբուժեր Ղազարոսին հեռավորության վրա, ինչպես Նա
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արել էր ազնվականի տղայի համար (տես Հովհաննես 4.46–53)։ Սակայն,
Հիսուսը մնաց Փերեայում ևս երկու օր։

Ըստ Հովհաննես 11.4 հատվածի, ի՞նչ ասաց Հիսուսը, որ իրականանալու
էր Ղազարոսի հիվանդության միջոցով։

Հովհաննես 11.8–10 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ
աշակերտներից մի քանիսը խորհուրդ տվեցին Հիսուսին չվերադառնալ
Հրեաստան, որտեղ գտնվում էր Բեթանիան, որովհետև հրեական
առաջնորդները ձգտում էին սպանել նրան։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրուս Ռ. Մակքոնկին տվել է
հետևյալ բացատրությունը Փրկչի պատասխանի մասին, որն
արձանագրված է Հովհաննես 11.9–10 հատվածներում: «Անշուշտ, Հիսուսը
կգնար Հրեաստան, չնայած մահվան սպառնալիքների, որոնք առճակատել
են նրան այնտեղ։ [Այս հատվածներում Հիսուսն ուսուցանել է.] «Թեև դա իմ
կյանքի 11-րդ ժամն է, այնուամենայնիվ, օրն ունի 12 ժամ, և այդ

նշանակված ժամանակահատվածի ընթացքում ես կկատարեմ ինձ հանձնարարած
աշխատանքը՝ առանց գայթակղության ու աներեր։ Սա է ժամանակը, որ տրվել է ինձ,
որպեսզի կատարեմ իմ աշխատանքը։ Ես չեմ կարող սպասել այն գիշերվան, երբ
հակադրությունը հնարավոր է մեղմանա։ Նա, ով խուսափում է իր
պարտականություններից և հետաձգում իր գործերը մինչև գիշեր, կսայթաքի մթության մեջ
և կձախողվի իր աշխատանքում»» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:531):

Կարդացեք Հովհաննես 11.11–15 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Հիսուսն ասել Ղազարոսի վիճակի մասին։

Կարող եք նշել Փրկչի խոսքերն այն բանի վերաբերյալ, թե ինչու էր Նա
ուրախ, որ այնտեղ չի եղել Ղազարոսին հիվանդությունից բուժելու
համար, – «որ դուք հաւատաք ինձ» (Հովհաննես 11.15)։ Նա նշել է, որ այն,
ինչ Նա անելու էր Բեթանիայում, օգնելու էր Իր աշակերտներին
ավելացնել իրենց հավատքն առ Նա։

Հովհաննես 11.16 հատվածում, Թովմաս Առաքյալը խրախուսել է իր
ընկերակից աշակերտներին միանալ իրեն, որ գնան Հրեաստան, նույնիսկ
եթե դա նշանակեր Նրա հետ մահանալը։

Կարդացեք Հովհաննես 11.17 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե
Ղազարոսը որքան ժամանակ էր մահացած, մինչև որ Հիսուսը եկավ
Բեթանիա։

Երեց Մակքոնկին բացատրել է Ղազարոսի՝ չորս օր արդեն մահացած լինելու
նշանակությունը. «Քայքայումն արդեն ընթացքի մեջ էր, մահը վաղուց հաստատվել էր
բացարձակ որոշակիությամբ։ … Հրեաների համար չորս օրվա ժամկետն ուներ հատուկ
նշանակություն. նրանց մոտ հավատալիք կար, որ չորրորդ օրը հոգին վերջնականապես և
անդառնալիորեն հեռացած է լինում դիակի մոտից» (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:533)։
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Եթե դուք լինեիք Մարթան կամ Մարիամը, ի՞նչ հնարավոր է դուք
մտածեիք կամ զգայիք, երբ Հիսուսը չեկավ մինչև որ Ղազարոսն արդեն
չորս օր մահացած էր։

Կարդացեք Հովհաննես 11.18–27 հատվածները, որ հայտնաբերեք, թե
ինչպես է Մարթան արձագանքել այդ փորձության ժամանակ։ Դուք կարող
եք նշել խոսքերը, որոնք ցույց են տալիս Մարթայի ընտրությունը հավատք
գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս այդ փորձության ժամանակ: Մտածեք
ձեր նշած խոսքերից յուրաքանչյուրի մասին և թե ինչն է ամենաշատը
տպավորություն թողնում ձեզ վրա։

Մարթայի օրինակից մենք սովորում ենք, որ մենք կարող ենք կատարել
ընտրություն, որ հավատք գործադրենք առ Հիսուս Քրիստոս մեր
փորձությունների ժամանակ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Դալլին Հ. Օուքսի հետևյալ
խոսքերում ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է պահանջվում մեզանից, երբ
գործադրում ենք հավատք առ Հիսուս Քրիստոս.

«Ավետարանի առաջին սկզբունքը հավատքն է առ Տեր Հիսուս Քրիստոս:
Հավատք նշանակում է ապավինում՝ ապավինում Աստծո կամքի վրա,
ապավինում Նրա ուղիով գործեր անելու վրա և ապավինում Նրա
ժամանակացույցի վրա։ Մենք չպետք է փորձենք հարկադրել մեր
ժամանակացույցը Նրա ժամանակացույցի փոխարեն։ …

«Արդարև, մենք չենք կարող ունենալ ճշմարիտ հավատք առ Տերը` առանց
կատարյալ ապավինում ունենալու ինչպես Տիրոջ կամքի, այնպես էլ Տիրոջ ժամանակի
նկատմամբ» (“Timing,” Ensign, Oct. 2003, 12)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար գործադրել հավատք
առ Տիրոջ կամքը և Իր ժամանակը մեր փորձառությունների
ընթացքում։

b. Ինչպե՞ս եք ընտրում հավատք գործադրել ձեր ներկայիս
փորձությունների մեջ։ (Կամ ինչպե՞ս եք ընտրելու հավատք
գործադրել, երբ փորձառություններ հայտնվեն ձեր կյանքում:)

Վերանայեք Հովհաննես 11.25–26 հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ ճշմարտություններ մենք կարող ենք սովորել այն
բանից, որ Փրկիչն ուսուցանել է Մարթային։ Օգտակար կլինի իմանալ, որ
«յաւիտեան չի մեռնիլ» արտահայտությունը 26-րդ հատվածում
վերաբերում է երբեք երկրորդ մահը չզգալուն կամ Աստծո
թագավորությունից և ներկայությունից վտարված լինելուն։

Հետևյալ մտքերը երկու ճշմարտություններ են, որոնք սովորում ենք
Փրկչի խոսքերից. Հիսուս Քրիստոսը հարությունն ու կյանքն է։ Եթե մենք
հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, կարող ենք ձեռք բերել
հավերժական կյանք։
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Կարդացեք Հովհաննես 11.28–37 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Մարիամն ասել Հիսուսին և ինչպես է Նա պատասխանել։
Նկատեք, որ խռովել բառը, ինչպես այն օգտագործված է 33-րդ և 38-րդ
հատվածներում, նշանակում է՝ վշտանալ կամ մտահոգված լինել։

Ինչպե՞ս է Մարիամի խոսքերը 32-րդ հատվածում արտացոլում նրա
հավատքն առ Փրկիչը։

Խորհրդածեք Հովհնաննես 11.35 հատվածի շուրջ։ Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ
արտասվեց Հիսուսը։

Կարդացեք Հովհաննես 11.38–46 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ արեց Փրկիչը Մարիամի ու Մարթայի հետ արտասվելուց հետո։

Նկատեք, որ Ղազարոսը մեռելներից հարություն չառավ դեպի անմահ
վիճակ։ Նրա հոգևոր մարմինը վերադարձվեց նրա ֆիզիկական մարմին,
բայց նրա ֆիզիկական մարմինը դեռևս մահկանացու էր և կրկին
ենթակա մահվան։

Երեց Մակքոնկին ուսուցանել է մի կարևոր նպատակի մասին, որին Փրկիչը
հասել է Ղազարոսին մեռելներից կենդանացնելու միջոցով. «Նա հիմք եր
դնում՝ բոլոր ժամանակների համար շեշտադրելով իր ամենամեծ
ուսմունքներից մեկը. Որ նա եղել է հարությունն ու կյանքը, որ անմահություն
ու հավերժական կյանք ի հայտ են եկել իր միջոցով, և որ նրանք, ովքեր
հավատացել են և պահել նրա խոսքերը չպետք է մահանան հոգևորապես»

(Doctrinal New Testament Commentary, 1:531)։

Ինչպե՞ս է այս հրաշքը հանդիսացել Փրկչի Հարության նախանշան և
ցուցադրել Նրա զորությունը մահվան վրա։ Ինչպե՞ս կարող ենք մենք
օրհնվել հասկանալով Փրկչի զորությունը ապահովել անհամություն և
հավերժական կյանք։

Նկատեք Հովհաննես 11.40 հատվածում, որ Հիսուսը հիշեցրել է
Մարթային, որ եթե նա հավատա, ապա կտեսնի Աստծո փառքը։ Մտածեք,
թե ինչպես են Մարթան ու Մարիամն իրենց հավատքը ցուցաբերել առ
Հիսուս Քրիստոս այդ փորձության ժամանակ: Հիշեք, որ նրանք սկզբից
հավատք են ցուցաբերել առ Հիսուս Քրիստոս՝ կանչելով Նրան, երբ
Ղազարոսը հիվանդ էր, և նրանք շարունակել էին հավատալ և ապավինել
Նրան նույնիսկ Ղազարոսի մահանալուց հետո։

Հովհաննես 11 գլխից մենք սովորում ենք, որ եթե մենք ընտրում ենք
հավատք գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս մեր փորձությունների
ժամանակ, ապա մեր հավատքն առ Նա կհաստատվի և կխորանա։
Կարևոր է հիշել, որ ինչպես ցույց է տալիս Մարթայի ու Մարիամի
փորձառությունը, մեր հավատքի այսպիսի հաստատումը գալիս է
համաձայն Տիրոջ իմաստության և ժամանակի։

Ղազարոսին կյանքի ետ բերելը, չորս օր մահացած լինելուց հետո,
ինչպե՞ս կարող էր հաստատել և ամրապնդել ոչ միայն Մարթայի ու
Մարիամի հավատքն առ Փրկիչը, այլ նաև Նրա աշակերտների հավատքը։
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարություններից մեկը կամ

երկուսը.

a. Նկարագրեք մի դեպք, երբ դուք ընտրել եք հավատք գործադրել առ
Հիսուս Քրիստոս փորձության ժամանակ և արդյունքում ձեր
հավատքը հաստատվել կամ ամրացվել է առ Նա։

b. Գրեք մի բան, որ պատրաստվում եք անել, ինչը կօգնի ձեզ ընտրել
հավատք գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս փորձառությունների
ժամանակ, որոնք զգում եք հիմա կամ կարող է զգաք։

Հովհաննես 11.47–57
Քահանայապետերը և փարիսեցիները խորհրդակցում են Հիսուսին
սպանելու համար

Ղազարոսի մեռելներից կենդանացնելը եղել է ապացույց, որ Հիսուսն
ունեցել է զորություն մահվան վրա։ Կարդացեք Հովհաննես 11.47–48
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես արձագանքեցին
քահանայապետերը և փարիսեցիները Հիսուսի կողմից Ղազարոսին
մեռելներից կենդանացնելու մասին տեղեկությանը։

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 11.49–57 հատվածներում,
Կայիափան՝ քահանայապետը, հավանություն տվեց, որ սպանեին
Հիսուսին, որպեսզի կանխարգելեին իրենց «երկրի եւ ազգի» զավթումը
հռոմեացիների կողմից (Հովհաննես 11.48)։ «Քահանանենգության և
անօրինությունների պատճառով» (2 Նեփի 10:5), հրեա առաջնորդները
չէին ուզում կորցնել իրենց ազդեցիկ պաշտոններն իրենց երկրի ներսում։
Նրանք որոշեցին Հիսուսին մահվան ենթարկել, և հրաման տվեցին, որ
Նրա գտնվելու վայրը իմացողները պետք է տեղեկացնեին իրենց, որ Նա
ձերբակալվեր։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 11 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 15. ՕՐ 2

Հովհաննես 12
Նախաբան
Բեթանիայի Մարիամը՝ Մարթայի ու Ղազարոսի քույրը, օծեց Հիսուսի
ոտքերը որպես Նրա մոտալուտ մահվան և թաղման խորհրդանիշ։
Հաջորդ օրը Հիսուսն Իր հաղթական մուտքը գործեց Երուսաղեմ և
կանխապատմեց Իր մահվան վերաբերյալ։ Չնայած Նրա հրաշքների,
որոշ մարդիկ չէին հավատում, որ Նա է Փրկիչը՝ խոստացած Մեսիան։ Նա
ուսուցանեց Իրեն հավատալու և չհավատալու հետևանքների մասին։

Հովհաննես 12.1–19
Մարիամն օծում է Հիսուսի ոտքերը, և Հիսուսը Իր հաղթական մուտքն է գործում
Երուսաղեմ։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարեք մի նկար կամ գրեք Փրկչի հրաշքներից մեկի

մասին, որոնք արձանագրված են Նոր Կտակարանում։ Խորհրդածեք,
թե ինչպես նման հրաշքի ականատես լինելը կարող է ներգործել ձեր
հավատքի վրա, որ Նա Փրկիչ է։

Հովհաննես 12 գլուխն ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք
տարբեր եղանակների վրա, որոնցում մարդիկ արձագանքում էին Փրկչի
հրաշքներին, ինչպես նաև ճշմարտությունների վրա, որոնք կարող են
օգնել մեզ հասկանալ նրանց արձագանքները։

Հովհաննես 12.1–9 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ վեց օր
Զատիկից առաջ Հիսուսը ճաշակեց ընթրիք մի քանի ընկերների հետ
Բեթանիայում՝ Երուսաղեմից դուրս մի փոքր քաղաքում։ Մարիամը՝
Մարթայի ու Ղազարոսի քույրը, օծեց Հիսուսի ոտքերը թանկարժեք յուղով։
Հուդա Իսկարիովտացին բողոքեց այդ թանկ յուղի օգտագործման համար,
ասելով, որ այդ փողը կարող էր տրվել աղքատներին (տես Հովաննես
12.4–5)։ Սակայն, նրա իրական շարժառիթը «ոչ թէ որովհետեւ
աղքատների համար նորա հոգն էր. Այլ որ գող էր՝ եւ քսակը ունէր»
(Հովհաննես 12.6)։ «Քսակը ուներ» արտահայտությունը վերաբերում է
Հուդայի դերին՝ որպես Փրկչի հետ ճամփորդողների գանձապահ։

Շատ մարդիկ լսեցին, որ Հիսուսը Բեթանիայում էր և եկան տեսնելու
Նրան և Ղազարոսին, ում Հիսուսը կենդանացրել էր մեռելներից։ Հիշեք, որ
այն պատճառով, որ Հիսուսը կյանքի էր վերադարձրել Ղազարոսին, հրեա
առաջնորդները սկսել էին ծրագրել, թե ինչպես կարող են սպանել
Հիսուսին։

Կարդացեք Հովհաննես 12.10–11, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ էին
քահանայապետերն ուզում անել Ղազարոսի հետ։

Ինչո՞ւ էին քահանայապետերն ուզում Ղազարոսին մահվան ենթարկել։

Քահանայապետերն ուզում էին սպանել Ղազարոսին Փրկչի հրաշքի
ապացույցը վերացնելու համար։ Ինչպե՞ս կնկարագրեիք մարդկանց
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տարբեր արձագանքները, ովքեր ականատես էին եղել կամ իմացել էին,
որ Հիսուսը կենդանացրեց Ղազարոսին մեռելներից։ ____________________

Հովհաննես 12.12–16 հատվածներում տեղեկանում ենք, որ Իր ոտքերը
Մարիամի կողմից օծելուց մեկ օր անց Հիսուսը հաղթական մուտք գործեց
Երուսաղեմ։ Կարդացեք Հովհաննես 12.17–19, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ արեցին մարդիկ, ովքեր լսել էին, որ Հիսուսը կենդանացրել էր
Ղազարոսին մեռելներից, Փրկչի Երուսաղեմի հաղթական մուտքի
ժամանակ։

Նկատեք 19-րդ հատվածում փարիսեցիների արձագանքն այդ պահին
տեղի ունեցածի առթիվ։ Նրանք զգում էին, որ Հիսուսին հետևելու
մարդկանց խոչընդոտելու իրենց ջանքերն անհաջող էին։ Ձեր կարծիքով,
ինչո՞ւ որոշ մարդիկ, ովքեր լսեցին Հիսուսի հրաշքների մասին,
հավատացին և հետևեցին Նրան, մինչդեռ ուրիշները որոշեցին
մերժել Նրան։

Հովհաննես 12.20–36
Հիսուսը կանխագուշակում է Իր մահվան մասին

Հովհաննես 12.20–22 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ «ոմանք
Հելլենացիք» (Հովհաննես 12.20), հավանաբար, հուդայականության
նորադարձներ, ովքեր եկել էին Երուսաղեմ Զատիկը նշելու համար,
խնդրեցին հանդիպել Հիսուսի հետ։ Երբ Հիսուսն իմացավ նրանց
խնդրանքի մասին, Նա ուսուցանեց Իր տառապանքին, մահվանը և
Հարությանը մոտենալու մասին։

Կարդացեք Հովհաննես 12.23–24 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Հիսուսն ինչ ուսուցանեց Իր մահվան մասին։ Կարող եք գրքում նշել
այն, ինչ գտաք:

Փրկչի ակնարկը «ցորենի հատին», որը, պիտի «հողի մէջ ընկնի եւ մեռնի»
(Հովհաննես 12.24), որպեսզի բերի շատ պտուղներ, փոխաբերություն էր
մահվան և մեղքի դեմ Նրա հաղթանակի մասին։ Նրա Քավությունը թույլ
կտար բոլոր մարդկանց հարություն առնել, և այն կբերեր հավերժական
կյանք բոլորին, ովքեր հավատք ունեն առ Նա, ապաշխարում և
հնազանդվում են Նրա պատվիրաններին։ Հովհաննես 12.25–26
հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Տերը խրախուսել է բոլոր
մարդկանց կորցնել իրենց Տիրոջ ծառայության մեջ։

Հովհաննես 12.27–31 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ զգալով Իր
մոտալուտ տառապանքի բեռը, Հիսուսը վճիռ կայացրեց առաջ շարժվել Իր
նպատակն իրականացնելու գործում։ Նա աղոթեց, որ Հոր անունը
փառավորվի, և նրա հետ եղողները լսեցին վկայող ձայնը, որ այն
կփառավորվի։ Հոր հայտարարությունը արտացոլեց Նրա լիակատար
վստահությունը Որդու հանդեպ, որ ավարտին հասցնի Քավությունը։

Կարդացեք Հովհաննես 12.32–33 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ տեսակի մահվան մասին էր խոսում Փրկիչը, որ Նա տառապելու
էր, և ինչ ազդեցություն էր դա ունենալու մարդկության վրա։
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Հիսուսի ուսմունքները լսելուց հետո, ժողովուրդը հարցրեց, թե ով էր
«մարդի Որդին», ով պետք է «բարձրանայ» (Հովհաննես 12.34)։ Հովհաննես
12.35–36 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ Հիսուսը պատասխանեց
իրեն դիմելով որպես «լույսը»։ Հիսուսը խրախուսեց մարդկանց քայլել
լույսի մեջ, քանի դեռ Նա նրանց հետ էր։

Հովհաննես 12.37–50
Հիսուսը ուսուցանում է Իրեն հավատալու և չհավատալու հետևանքների մասին

Հիշո՞ւմ եք Հովհաննես 12.9–11 հատվածները կարդալիս, թե ինչպես
ժողովուրդն արձագանքեց Փրկչի հրաշքներին։ Կարդացեք Հովհաննես
12.37 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե մարդկանց մեկ այլ խումբ
ինչպես արձագանքեց Հիսուսի հրաշքներին։

Հիսուսի գործած հրաշքների հանդեպ տարբեր արձագանքները ցույց են
տալիս, որ միայն հրաշքները մեզ չեն մղում հավատալ Հիսուս
Քրիստոսին։

Թեպետ միայն հրաշքները մեզ չեն մղում հավատալ Հիսուս Քրիստոսին,
մտածեք, թե ինչպես կարող են դրանք ներգործել առ Նա մեր
հավատքի վրա։

Հովհաննես 12.38–41 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ Եսայիա
մարգարեի մարգարեությունները (տես Եսայիա 6.9–10, 53.1–3)
իրականանում էին այն մարդկանց միջոցով, ովքեր ընտրում էին
չհավատալ Հիսուսին։ Չնայած Փրկչի հզոր գործերի, որոշ մարդիկ
ընտրում էին կուրացնել իրենց աչքերը և կարծրացնել իրենց սրտերը
Նրա դեմ։

Յոթանասունական՝ Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգը վկայել է օրհնությունների
մասին, որոնք գալիս են Հիսուս Քրիստոսին հավատալուց և Նրան
հետևելուց։

«Հավատքը ընտրություն է [տես Մոսիա 4.9]։ …

«Երբ մենք ընտրում ենք հավատալ, մենք այլ կերպ ենք հասկանում և
տեսնում իրերը: Երբ մենք այլ կերպ ենք տեսնում և ապրում, մենք երջանիկ և
ուրախ ենք այնպես, ինչպես միայն ավետարանը կարող է տալ» (“Choose
Goodness and Joy,” New Era, Aug. 2011, 44):

2. Մտածեք Երեց Գոնգի խոսքերի մասին, որ «հավատքը
ընտրություն է»։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

ձեր օրագրում գրեք այն մասին թե ինչ նշանակություն ունեն այդ
խոսքերը ձեզ համար։

Կարդացեք Հովհաննես 12.42–43, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչու որոշ
հրեա ղեկավարներ բացահայտորեն չէին խոստովանում իրենց
հավատքը Հիսուսի հանդեպ։
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Բացատրեք ձեր սեփական խոսքերով, թե ձեր կարծիքով ինչ է նշանակում
սիրել «մարդկանց փառքն աւելի … քան թէ Աստուծոյ փառքը»։
(Հովհաննես 12.43): ____________________

Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել, որ ավելի շատ մարդկանց,
քան Աստծուն գոհացնելու անհանգստությունը կարող է խանգարել մեզ
բացեիբաց խոստովանել մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Իր
ավետարանի հանդեպ։ Կարող եք այդ ճշմարտությունը գրել ձեր սուրբ
գրություններում։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարություններից մեկը կամ

մի քանիսը.

a. Գրեք մեր օրերի մի քանի օրինակներ, թե ինչպես է ուրիշների
կարծիքի մտահոգությունը խանգարում մարդկանց բացեիբաց
խոստովանել իրենց հավատքը Քրիստոսի և Իր
ավետարանի հանդեպ։

b. Նշեք մի քանի եղանակներ, որով կարող ենք ցույց տալ, որ մենք
ավելի շատ մտահոգվում ենք Աստծուն գոհացնելու, քան
շրջապատի մարդկանց մասին:

c. Գրեք մի քանի դրական արդյունքներ, որոնք կարող են գալ մեր
հավատքը Հիսուս Քրիստոսի և Իր ավետարանի հանդեպ
դրսևորելուց։

Հիշեք այն փորձառությունը, երբ դուք կատարյալ խավարի մեջ եք եղել։
Մտածեք, թե ինչպես եք զգացել։ Դուք զգացե՞լ եք, որ հնարավոր վտանգի
մեջ եք եղել։ Ինչպե՞ս լույսի առկայությունը կօգնի ձեզ այդ
իրավիճակի մեջ։

Ինչպե՞ս է ֆիզիկական մթության մեջ լինելը նման հոգևոր մթության մեջ
լինելուն։ ____________________

Ի՞նչ վտանգներ կարող են գալ հոգևոր մթության մեջ ապրելուց։
____________________

Կարդացեք Հովհաննես 12.44–46 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես կարող են օրհնվել նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուս
Քրիստոսին։

Մի սկզբունք, որ կարող ենք սովորել 46-րդ հատվածից, այն է, որ եթե
հավատանք Հիսուս Քրիստոսին, մենք հոգևոր մթության մեջ չենք ապրի։

Խորհեք, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսը լույս համարվում և ինչպես
կարող է Նրան հավատալը հեռացնել հոգևոր մթությունը անձի կյանքից։

4. Ընտրեք հետևյալ թեմաներից մեկը և այնուհետև
պատասխանեք հետևյալ երկու հարցին սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. մեր ֆիզիկական
մարմնի նպատակը, ժամանցային ծրագրեր և տեսաձայնանյութեր,
խաղաղության ու երջանկության ստացում, ամուսնություն և ընտանիք,
կյանքը մահից հետո։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ քննարկելու
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հնարավորություն կա, ապա կարող եք քննարկել հետևյալ հարցերն
այդ անձի հետ և գրել ձեր քննարկման մասին։

a. Ինչպիսի՞ն կարող է լինել հոգևոր մթության մեջ գտնվող մարդկանց
համոզմունքն այս թեմայի շուրջ։

b. Ինչպիսի՞ լույս կամ ուղղություն և պարզություն է տալիս Հիսուս
Քրիստոսը և Իր ավետարանը այդ թեմայի շուրջ։

Մտածեք այն մասին, թե Հովհաննես 12.46 հատվածում ուսուցանված
սկզբունքը ինչպես կարող է օգնել մեզ հասկանալ, թե ինչու հնարավոր է
մենք և ուրիշ մարդիկ տարբեր կերպ նայենք որոշ թեմաներին և
խնդիրներին ։ Հիշեք, որ մենք և մարդիկ, ովքեր պատկանում են տարբեր
հավատքների հնարավոր է որ նույն տեսակետն ունենանք որոշ
թեմաների վերաբերյալ։ Կան մարդիկ, ովքեր չունեն Սուրբ Հոգու
պարգևը, ովքեր այնուամենայնիվ ամուր հավատում են Հիսուս
Քրիստոսին և ում ընտրությունները լուսավորվում են Քրիստոսի լույսով
(տես Մորոնի 7.16–19, ՎևՈւ 88.7, 11)։

Ինչպես արձանագրված է Հովհաննես 12.47–50 հատվածներում, Հիսուսը
բացատրեց, որ նրանք, ովքեր չեն հավատում Նրա խոսքերին և մերժում
են Նրան, կդատվեն Նրա ասած խոսքերով, որոնք Երկնային Հայրը էր
տվել, որ Նա ասի։

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 12 գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 15. ՕՐ 3

Հովհաննես 13
Նախաբան
Զատկական կերակուր ճաշակելուց հետո, Փրկիչը լվացավ Իր
Առաքյալների ոտքերը, բացահայտեց Հուդային որպես Իրեն դավաճան և
տվեց Առաքյալներին «նոր պատուիրանք» (Հովհաննես 13.34)։ Իր
մահկանացու ծառայության վերջին շաբաթվա ընթացքում, Հիսուս
Քրիստոսը կենտրոնացրեց Իր ուսմունքները հնազանդության,
ծառայության և սիրո վրա՝ հատկանիշներ, որոնք որակել են Նրա կյանքը
և պետք է որակեն մեր կյանքը որպես Նրա աշակերտներ։

Հովհաննես 13․1–17
Հիսուսը լվանում է Իր Առաքյալների ոտքերը

Խորհրդածեք հետևյալ հարցերի շուրջ.

• Երջանկության շարահարության պատկերի ո՞ր մասում եք
պատկերացնում ձեզ։

• Իսկ կցանկանայի՞ք լինել ավելի երջանիկ, քան այս պահին եք։

• Կարո՞ղ եք մտածել ինչ-որ մեկի մասին, ում կցանկանայիք օգնել
դառնալ ավելի երջանիկ:

Հովհաննես 13 ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք մի սկզբունքի
վրա, որը սովորեցնում է, թե ինչ մենք կարող ենք անել, որպեսզի լինենք
ավելի երջանիկ:

Հիսուսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքից հետո, Նա Իր Առաքյալների
հետ նշեց Զատկի տոնը։ Հովհաննես 13.1–3 հատվածները պատմուն են,
որ Իր Առաքյալների հետ կերակուր ճաշակելիս (Վերջին Ընթրիքը), Նա
գիտեր, որ շուտով մահանալու է և Իր հոգին վերադառնալու է Իր
Երկնային Հոր մոտ։

Կարդացեք Հովհաննես 13.4–5
հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ արեց
Քրիստոսն այն բանից հետո, երբ
Նա և Նրա Առաքյալները
ավարտեցին զատկական կերակրի
ընդունումը։ «Հանդերձները վայր
դրաւ» արտահայտությունը
Հովհաննես 13.4 հատվածում
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նշանակում է, որ Հիսուսը հանել է վերնազգեստը։ Դա նման է բաճկոն
հանելուն մեր օրերում։

«Նոր Կտակարանի ժամանակներում մարդիկ հագնում էին բաց տրեխներ, քայլում էին
հիմնականում փոշոտ ճանապարհներով, որտեղ հողը խառնված էր կենդանիների կեղտին,
իսկ լողանալու ջուրը հազվադեպ երևույթ էր։ Նրանց ոտքերը դառնում էին շատ կեղտոտ, և
մեկ այլ անձի ոտքերի լվացումը, հավանաբար, տհաճ գործ էր։ … Հյուրընկալության
սովորույթը, սովորաբար, կատարվում էր սպասավորների ամենացածր խավի կողմից»
(Ուսանողի Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014],
242):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Եթե դուք լինեիք այնտեղ, երբ Հիսուսը լվացավ Իր Առաքյալների
ոտքերը, ինչպե՞ս կարձագանքեիք, եթե Հիսուսը սկսեր լվանալ
ձեր ոտքերը։

b. Ի՞նչ է Նրա Առաքյալների ոտքերի լվացման գործն ի հայտ բերում
Հիսուսի բնավորության մասին։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 13.8 (Սուրբ
գրքերի ուղեցույցում), ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է ասել Պետրոսը,
երբ Փրկիչը սկսել է լվանալ նրա ոտքերը։

Ապա, կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 13.9–10
(Սուրբ գրքերի ուղեցույցում), ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
արձագանքեց Պետրոսը Տիրոջ խոսքերին։

Հովհաննես 13.9 հատվածում, ի՞նչ ենք մենք սովորում Պետրոսի մասին
Տիրոջ խոսքերի նրա արձագանքից։

Լվանալով Իր Առաքյալների ոտքերը՝ Փրկիչը ոչ միայն կատարեց
հրաշալի ծառայության գործ, այլ նաև կատարեց Մովսեսի օրենքի մասը և
հաստատեց մի սրբազան արարողություն՝ օգնելու Իր հավատարիմ
հետևորդներին մաքրվել մեղքից։ Այս արարողությունը վերականգնվել է
մեր տնտեսությունում մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով (տես ՎևՈւ
88.74–75, 137–41)։

Կարդացեք Հովհաննես 13.11 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչու է Հիսուսն ասել Առաքյալներին. «Ոչ թէ ամենքդ մաքուր էք»։

Նա նկատի ուներ Հուդա Իսկարիովտացուն, ով կարճ ժամանակ անց
դավաճանելու էր Նրան։

Կարդացեք Հովհաննես 13.12–17 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Փրկիչն ուսուցանել Իր Առաքյալներին նրանց ոտքերը լվանալուց
հետո։ Կարող եք նշել այն արտահայտությունները, որոնք նկարագրում
են օրինակը, որ Փրկիչը ծառայել է և հրավիրել Իր Առաքյալներին հետևել։
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Ձգտեք ավելի շատ նմանվել Հիսուս Քրիստոսին

Հիսուս Քրիստոսի մահկանացու կյանքի վերջին շաբաթն ուսումնասիրելիս, ձգտեք ավելի
շատ նմանվել Նրան։ Օրինակ, Հովհաննես 13 գլխում դուք սովորում եք այն մասին, որ
Փրկիչը ծառայել է ուրիշներին՝ լվանալով Իր աշակերտների ոտքերը։ Հետևեք Փրկչի
օրինակին ծառայելով շրջապատում գտնվող մարդկանց։ Ավետարանի սկզբունքներով
ապրելը բերում է խոստացված օրհնություններ, խորացնում է հասկացողությունը և դարձի
գալը, և օգնում է մեզ ավելի շատ նմանվել Փրկչին։

Հիմնվելով Հովհաննես 13.17 հատվածում արձանագրված Փրկչի
խոստումի վրա, որը Նա տվել է Իր Առաքյալներին, ի՞նչ օրհնություն մենք
կստանանք, եթե հետևենք ուրիշներին ծառայելու Նրա օրինակին։
Պատասխանեք այս հարցին լրացնելով հետևյալ սկզբունքը. Եթե
հետևենք ուրիշներին ծառայելու Փրկչի օրինակին, մենք կլինենք
____________________.

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալը.

a. Պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ մենք
ավելի երջանիկ կլինենք, եթե ծառայենք ուրիշներին, ինչպես
Փրկիչն է ծառայել։

b. Գրեք, թե երբ եք դուք երջանիկ զգացել այն պատճառով, որ հետևել
եք ուրիշներին ծառայելու Փրկչի օրինակին:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի
հետևյալ խոսքերը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է նա ասել, որ մենք
կարող ենք անել, որպեսզի գտնենք ուրիշներին ծառայելու
հնարավորություններ. «Ձեր ամենօրյա առավոտյան աղոթքում խնդրեք
Երկնային Հորը առաջնորդել ձեզ, որպեսզի գտնեք Իր թանկագին
զավակներից որևէ մեկին ծառայելու հնարավորություն: Ապա զբաղվեք ձեր

գործերով ձեր սիրտը լի հավատքով և սիրով, փնտրելով որևէ մեկին, որ օգնեք: … Եթե
անեք դա, ձեր հոգևոր զգայունությունը կուժեղանա, և դուք կհայտնաբերեք ծառայելու
հնարավորություններ, որ երբեք նախկինում չեք նկատել: (“Եռանդուն ներգրավված,”
Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 31)։

Կարող եք գրել Երեց Բալլարդի խոսքերը մի առանձին թերթիկի վրա և
դնել այնտեղ, որտեղ դա կհիշեցնի ձեզ աղոթել ուրիշներին ծառայելու
հնարավորությունների համար։ Դուք կարող եք արձանագրել սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում և կիսվել ուրիշների
հետ, թե ինչպես եք ստանում ձեր աղոթքների պատասխանները Երեց
Բալլարդի խորհուրդը կիրառելիս։

Հովհաննես 13.18–30
Հիսուսը բացահայտում է Իր դավաճանին

Համաձայն Հովհաննես 13.18–30, այն բանից հետո, երբ Հիսուսն
ուսուցանեց Իր աշակերտներին, որ նրանք երջանիկ կլինեին, եթե
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ծառայեին ուրիշներին, Նա ասել է, որ նրանցից մեկը կդավաճանի Իրեն։
Երբ Հովհաննեսը հարցրեց Փրկչին, թե ով կդավաճանի Նրան, Հիսուսը
պատասխանեց, որ դա կլիներ «Նա … որ ես պատառը թաց կ’անեմ եւ
նորան կ’տամ» (Հովհաննես 13:26), և Նա տվեց այն Հուդա
Իսկարիովտացուն։

Հովհաննես 13.31–38
Հիսուսն ուսուցանում է Իր աշակերտներին սիրել միմյանց։

Որևէ մեկը երբևէ մեղադրե՞լ է ձեզ քրիստոնյա կամ Հիսուս Քրիստոսի
հավատարիմ հետևորդ չլինելու մեջ այն պատճառով, որ դուք Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ եք։ Սա կարող է
լինել որոշ յուրահատուկ հավատալիքների պատճառով, որ մենք ունենք
Վերականգման շնորհիվ, ինչպիսին է մեր հավատքը Մորմոնի Գրքի
հանդեպ, և որ Աստվածագլխի անդամները երեք առանձին ու տարբեր
էակներ են։ Ինչպե՞ս եք դուք արձագանքել: (Կամ, եթե դուք չեք ունեցել այդ
փորձառությունը, ինչպե՞ս կարձագանքեք որևէ մեկին, ով կասի, որ դուք
քրիստոնյա չեք) ____________________

Կարդացեք Հովհաննես 13.34–35 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ըստ Հիսուսի՝ ինչը կօգներ մարդկանց ճանաչել, որ Առաքյալները
Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներն էին։ Հովհաննես 13.34 հատվածում
կարող եք նշել պատվիրանը, որ Հիսուսը տվել է Իր Առաքյալներին։

Նկատեք, որ Հովհաննես 13.35 հատվածը ասում է, որ մարդիկ
կիմանային, որ Առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ են, եթե
Առաքյալները սիրեին միմյանց, ինչպես Հիսուսը սիրեց նրանց։ Այս
հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե սիրենք միմյանց, ինչպես
Հիսուս Քրիստոսն է սիրում մեզ, մարդիկ կիմանան, որ մենք Նրա
աշակերտներն ենք։

3. Համաձայն նրա, ինչ սովորել եք Հիսուս Քրիստոսի մասին
այս տարի, նշեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

ձեր օրագրում հինգ ուղիներ, որոնցով Նա ցույց է տալիս, որ սիրում է
մարդկանց։

Կարդացեք հետևյալ պատմությունը, որը պատմել է Յոթանասունական՝
Երեց Փոլ Ե. Քոլիքերը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես են իր
պատմությունում նկարագրած միսիոներները հետևել միմյանց սիրելու
Տիրոջ խորհրդին.

«Երկու երիտասարդ միսիոներ թակեցին մի դուռ, հուսալով գտնել մեկին, ով
կընդունի իրենց ուղերձը: Դուռը բացվեց, և բավականին խոշոր մի մարդ
ողջունեց նրանց` ոչ այնքան ընկերական ձայնով. «Ես կարծում էի, որ ասել
եմ, որ այլևս չթակեք իմ դուռը: Ես արդեն զգուշացրել եմ ձեզ, որ եթե դուք
երբևէ վերադառնաք, դա հաճելի փորձառություն չի լինի: Այժմ, հանգի՛ստ
թողեք ինձ»: Նա արագ փակեց դուռը:

«Երբ երեցները հեռացան, ավելի փորձառու միսիոները, որն արդեն երկար ժամանակ էր
ծառայում, իր ձեռքը դրեց կրտսեր միսիոների ուսին, որպեսզի մխիթարի և քաջալերի
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նրան: Նրանք չէին տեսնում, որ այդ մարդը պատուհանից նայում էր` համոզվելու համար,
որ նրանք հասկացել են իր ուղերձը: Նա միանգամայն ակնկալում էր տեսնել նրանց
ծիծաղելիս և ծաղրելիս իրենց այցելության հանդեպ իր անբարյացակամ պատասխանի
շուրջ: Սակայն, քանի որ նա ականատես եղավ երկու միսիոներների միջև բարության
արտահայտությանը, նրա սիրտն անմիջապես փափկեց: Նա կրկին բացեց դուռը և խնդրեց
միսիոներներին վերադառնալ ու կիսվել իրենց ուղերձով իր հետ։

«… Իրար հանդեպ սեր ունենալու այս սկզբունքը և քրիստոսակենտրոն ունակություն
զարգացնելը մեր մտածելու, խոսքի և վարքի մեջ հիմնարար դեր ունի Քրիստոսի աշակերտ
և Նրա ավետարանի ուսուցիչ դառնալու գործում» («Նա իսկապես սիրում է մեզ», Ensign
կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 17)։

4. Կարդացեք «Սիրեք միմյանց» երգի խոսքերը (Hymns,
no. 308), և մտածեք ձեզ ծանոթ որևէ մեկի մասին, ով հեշտ

ճանաչելի է որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ՝ ուրիշների հանդեպ
իր սերը ցուցաբերելու պատճառով։ Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այն մասին, թե ինչպես է այս
անձը սեր ցուցաբերում ուրիշների հանդեպ և ինչ կերպ կցանկանայիք
հետևել նրա օրինակին։ Գրեք նաև մի նպատակ այն մասին, թե ինչ եք
անելու ուրիշներին սիրելու համար՝ այնպես, ինչպես Փրկիչն է
սիրում նրանց։

Համաձայն Հովհաննես 13.36–38 հատվածների, այն բանից հետո, երբ
Պետրոսը հայտարարեց, որ կդնի իր կյանքը Հիսուս Քրիստոսի համար,
Հիսուսը ասաց Պետրոսին, որ նախքան աքլորի կանչելը, նա երեք անգամ
ուրանալու էր Հիսուսին։

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 13 գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 15. ՕՐ 4

Հովհաննես 14–15
Նախաբան
Զատկի ընթրիքից հետո Հիսուսը ուսուցանեց իր Առաքյալներին՝ ինչպես
վերադառնալ Երկնային Հոր մոտ և ինչպես սեր ցույց տալ Նրա հանդեպ:
Այնուհետև, Հիսուսը Իր Առաքյալներին խոստացավ ուղարկել մեկ այլ
Մխիթարիչի: Նա ուսուցանեց, որ Ինքը ճշմարիտ որթն է, և որ իր
աշակերտները որթի ճյուղերն են: Փրկիչը նաև պատվիրեց Իր
աշակերտներին սիրել միմյանց և նրանց զգուշացրեց սպասվող
հետապնդումների մասին, այն պատճառով, որ նրանք շփվում են Իր հետ:

Հովհաննես 14․1–14
Հիսուսը ուսուցանում է իր Առաքյալներին՝ ինչպես վերադառնալ Երկնային
Հոր մոտ

Պատկերացրեք ձեր ընկերոջը հարցնելիս. «Ինձ ասել են, որ երկինք
հասնելու բազմաթիվ ճանապարհներ կան և կրոնները մեզ ցույց են
տալիս Աստծո արքայությանը հասնելու տարբեր ուղիները: Դու
հավատո՞ւմ ես այդ ճշմարտությանը»: Տրված բացատում գրեք, թե ինչպես
կպատասխանեիք այդ հարցին, բացատրելով, թե ինչու եք հավատում
կամ չեք հավատում այդ պնդման ճշմարտացիությունը:
____________________

Կարդացեք Հովհաննես 14.1–6 հատվածները, պարզելով Փրկչի
ուսմունքները Երկնային Հոր արքայությունը վերադառնալու մասին:
(Հովհաննես 14.6 հատվածը սերտման սուրբ գրությունների ցանկից է:
Դուք կարող եք նշագրել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի
հեշտությամբ գտնեք ապագայում):

Հովհաննես 14.6 հատվածից մենք սովորում ենք, որ Երկնային Հոր
արքայությունը մենք կարող ենք մտնել միայն Հիսուս Քրիստոսի
Քավության շնորհիվ ու Նրա ուղուն հետևելու միջոցով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս է Փրկիչը միակ Ուղին համարվում Երկնային Հոր մոտ
վերադառնալու համար:

b. Ի՞նչ ձևերով է Հիսուսը Քրիստոսը համարվում Ճշմարտությունը։

c. Ի՞նչ ձևերով է Հիսուսը համարվում Կյանքը։

Փրկչի ուղին ներառում է Նրա և Երկնային Հոր հանդեպ հավատք
զարգացնելը. ապաշխարելը. փրկության արարողություններն ընդունելը,
ինչպիսիք են մկրտությունը և տաճարային արարողությունները. և
հավատքով ու հնազանդությամբ մինչև վերջ համբերելը:

Կարդացեք Հովհաննես 14.7–14 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսն ինչ
ասաց իր աշակերտներին Երկնային Հոր Իր հարաբերությունների մասին:
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Կարող եք նշագրել «ինձ տեսնողը Հօրը տեսաւ» արտահայտությունը 9-րդ
հատվածում:

Երեց Ջեֆրի Ռ Հոլլանդը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից,
ուսուցանել է, որ Հայրն ուղարկեց Իր Որդուն՝ օգնելու մեզ, որ ճանաչենք,
սիրենք և հնազանդվենք մեր Երկնային Հորը.

«Այն ամենը, ինչ Հիսուսն արել կամ ասել է` ներառյալ Նրա քավող
տառապանքն ու զոհաբերությունը, Նա ցույց էր տալիս մեզ, թե ով և
ինչպիսին է մեր Երկնային Հայրը, որքան նվիրված է Նա տարբեր տարիքի և
տարբեր ազգերի Իր զավակներին: Խոսքով և գործով Հիսուսը փորձում էր
մեզ համար բացահայտել և օգնել, որ մենք անձամբ հասկանանք Իր Հոր`
մեր Երկնային Հոր ճշմարիտ բնությունը:

Նա արեց դա առնվազն մասնակիորեն, որովհետև դրանից հետո և հիմա մենք բոլորս
կարիք ունենք ավելի լիարժեք ճանաչելու Աստծուն, որպեսզի ավելի խորը սիրենք և
կատարելապես հնազանդվենք Նրան: …

Այն բանից հետո, երբ սերունդներ շարունակ մարգարեները փորձեցին Հոր կամքն ու
ուղիներն ուսուցանել մարդկային ընտանիքին, սովորաբար, մեծ հաջողություն չունենալով,
Աստված, օգնելով մեզ ճանաչել Իրեն, իր առավելագույն ջանքերը գործադրեց և երկիր
ուղարկեց Իր պատկերով ու նմանությամբ ստեղծած՝ Իր Միածին և կատարյալ Որդուն,
որպեսզի ապրի և ծառայի մահկանացունների խստապահանջ ամենօրյա կյանքով: …

… Հիսուսը… եկավ, որպեսզի կատարելագործի Աստծո մասին մարդկանց տեսակետը և
կոչ անի նրանց սիրել իրենց Երկնային Հորն այնպես, ինչպես Նա է միշտ սիրել և սիրելու
իրենց: Նրանք առիթ էին ունեցել հասկանալու Աստծո ծրագիրը, Աստծո զորությունը,
Աստծո սրբությունը, այո, անգամ տեսնելու Աստծո ցասումն ու դատաստանը: Սակայն
Աստծո սերը, Իր զավակների հանդեպ Նրա նվիրվածության լիակատար խորությունը
նրանք դեռ չէին ճանաչել, մինչև որ չեկավ Քրիստոսը:

Այդպես, կերակրելով քաղցածներին, բուժելով հիվանդներին, կշտամբելով
կեղծավորներին, հավատքի կոչ անելով, – այդ ամենով Քրիստոսը ցույց տվեց մեզ Հոր
ուղին, Նա, ով «գթասիրտ է և ողորմած, ուշ բարկացող, երկայնամիտ և բարեմիտ» [Lectures
on Faith (1985), 42.]» Իր կյանքով և, հատկապես Իր մահով, Քրիստոսը հայտարարում էր.
Այն, ինչ ցույց եմ տալիս, Աստծո գթությունն է և իմ կարեկցանքը»» (“The Grandeur of God,”
Ensign or Liahona, Nov. 2003, 70–72):

Սերտման սուրբ գրություն – Հովհաննես 14․6
2. Հովհաննես 14.6 սերտման սուրբ գրությունը մտապահելը

կարող է օգնել ձեզ այս դասի սկզբի հարցի նման հարցերին
պատասխանելիս: Մտապահեք այս հատվածը՝ մի քանի անգամ
բարձրաձայն կրկնելով այն: Ապա անգիր ասեք այն ընտանիքի
անդամներից կամ ընկերներից մեկին: Դրանից հետո սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք. Ես սովորեցի
Հովհաննես 14.6 հատվածը և խնդրեք ստորագրել այն անձին, ում անգիր
ասել եք հատվածը:
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Հովհաննես 14.15–31
Հիսուսը իր առաքյալներին ուսուցանում է՝ ինչպես ցույց տալ Իր հանդեպ
նրանց սերը:
Մտածեք ինչ-որ մեկի մասին, ում սիրում եք: Ինչպե՞ս եք ցույց տալիս ձեր
սերն այդ մարդու հանդեպ: ____________________

Կարդացեք Հովհաննես 14.15, պարզելով, թե ինչ ասաց Հիսուսն իր
Առաքյալներին անել, որպեսզի ցույց տան իրենց սերը Նրա հանդեպ:
Հովհաննես 14.15 հատվածը սերտման սուրբ գրությունների ցանկից է:
Դուք կարող եք նշագրել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի
հեշտությամբ գտնեք ապագայում):

Լրացրեք հետևյալ ճշմարտությունը՝ հիմնվելով նրա վրա, ինչ Հիսուսը
ուսուցանեց Իր Առաքյալներին. Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ սերը մենք
ցույց ենք տալիս հետևյալ կերպ. ____________________•

Մտածեք, թե հետևյալ պատվիրաններից յուրաքանչյուրը պահելն ինչպես
է ցույց տալիս ձեր սերը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ. Հանգստության օրը
սուրբ պահել, հորը և մորը պատվել, տասանորդ վճարել և
մերձավորներին սիրել:

Հատկացրեք երեք կամ չորս րոպե և խորհեք, թե ինչ հաջողությամբ եք
պահում Փրկչի պատվիրանները՝ ցույց տալով ձեր սերը Նրա հանդեպ:

Կարդացեք Հովհաննես 14.16–17, 26 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
խոստում է Փրկիչը տվել Իր Առաքյալներին:

16 հատվածի «ուրիշ Մխիթարիչ» արտահայտությունը վերաբերում է
Սուրբ Հոգուն: Քանի որ Փրկիչը Իր ծառայության ընթացքում եղել է Իր
Առաքյալների Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգուն նա անվանում է ուրիշ
Մխիթարիչ: Թեև Սուրբ Հոգին լիարժեք գործում էր Փրկչի մահկանացու
ծառայությունից առաջ և հետո ընկած ժամանակահատվածում, ինչ-որ
պատճառով այն լիովին չէր գործում Հիսուսի մահկանացու ծառայության
ընթացքում (տես Bible Dictionary, “Holy Ghost”):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ Մակքոնկին
բացատրել է Սուրբ Հոգու դերը որպես Մխիթարիչ․

«Քանի դեռ Հիսուսը նրանց հետ էր, նա նրանց Մխիթարիչն էր. նա
խաղաղություն էր խոսում իրենց հոգուն. աշխարհի վշտերով և
տառապանքներով և չարչարանքներով բեռնված մարդիկ գալիս էին նրա
մոտ և խաղաղություն էին գտնում իրենց հոգուն: Նա մխիթարում էր
այրիներին ու հայր էր որբերի համար: Նրա խոսքերը պարզություն և
խաղաղության նոր բարձունքների էին բարձրացնում հավատացյալ

հոգիներին: Այժմ նա հեռանում էր, բայց ուղարկելու էր մեկ ուրիշ Մխիթարիչի՝ Սուրբ
Հոգուն, հավատարիմների հետ մնալու հավիտյան:

«Բոլոր մարդկանց համար, բացառությամբ նրա ձայնը լսողների, Սուրբ Հոգին առաջին
Մխիթարիչն է: Աստվածության այս անդամը բոլոր դարերի ընթացքում խաղաղություն է
խոսել արդարների հոգուն: Սուրբ Հոգին «Աստծո պարգևն է բոլոր նրանց, ովքեր
ջանասիրաբար փնտրում են իրեն, ինչպես ժամանակներում հին, այնպես էլ այն
ժամանակ, երբ նա իրեն հայտնի կդարձնի մարդկանց զավակներին» (1 Նեփի 10.17),
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ինչպեսև գալիք ժամանակներում: Նա ճշմարտության Հոգին է, ինչպես որ Քրիստոսն է,
սակայն աշխարհը չի կարող ստանալ Սուրբ Հոգին, քանի որ Հոգին չի բնակվում անմաքուր
խորաններում» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:74–75):

Ըստ Հովհաննես 14.16–17, 26 հատվածների՝ որո՞նք են այն երեք բաները,
որ Սուրբ Հոգին կարող է անել մեզ համար: Այս հարցին պատասխանեք՝
լրացնելով հետևյալ ճշմարտությունը. Սուրբ Հոգին կարող է
____________________•

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին կամ մի

քանիսին.

a. Ե՞րբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին մխիթարում է ձեզ:

b. Ե՞րբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին ուսուցանում է ձեզ։

c. Ե՞րբ է Սուրբ Հոգին օգնել ձեզ հիշել ինչ-որ բան:

Կարդացեք Հովհաննես 14.18–23 հատվածները, պարզելով Փրկչի
խոստումը նրանց, ովքեր Նրա պատվիրանները պահելով, ցույց են
տալիս Նրա հանդեպ իրենց սերը:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե պահենք
պատվիրանները, Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը մեզ հետ կլինեն:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 130.3 հատվածը, պարզելով, թե
ինչ է նշանակում, որ Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը մեզ
հետ կլինեն:

Կարդացեք Հովհաննես 14.27 հատվածը, պարզելով, թե ինչ խոսքերով էր
Փրկիչը քաջալերում Իր Առաքյալներին:

Խորհեք այն մասին, թե ինչով է Փրկչի առաջարկած խաղաղությունը
տարբերվում աշխարհի առաջարկած խաղաղությունից:

Երեց Բրուս Ռ. Մակքոնկին նկարագրել է Փրկչի առաջարկած
խաղաղությունը. [Այն] ներքին խաղաղություն է, որը ծնվում է Տիրոջ
երկրային թագավորության մասին աստվածայնության հաստատ
համոզմամբ. խաղաղության, որը կրում է ավելի լավ աշխարհի գալու
վստահություն. խաղաղության, որը բնակվում է մարդկանց հոգիներում, թեև
նրանք կարող են լինել պատերազմի և իրարանցման մեջ (Doctrinal New

Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:742):

Հովհաննես 14.28–30 հատվածներից սովորում ենք, որ Հիսուսը
պատվիրեց Իր Առաքյալներին ուրախանալ, քանի որ Նա վերադառնում է
Երկնային Հոր մոտ: Ինչպես պարզաբանվել է Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության մեջ, Հիսուսը նաև ասել է, որ Սատանան զորություն
չունի Նրա վրա, քանի որ նա հաղթել է աշխարհը, բայց Սատանան կարող
էր ազդել նրանց վրա, քանի դեռ նրանք չեն ավարտել իրենց աշխատանքը
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երկրի վրա (տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հովհաննես 14.30 [in
John 14:30, footnote a]):

Կարդացեք Հովհաննես 14.31 հատվածը, պարզելով, թե ինչպես էր Փրկիչը
ցույց տալիս Երկնային Հոր հանդեպ Իր սերը: Կարող եք նշագրել
ձեր գտածը։

Սերտման սուրբ գրություն – Հովհաննես 14․15
4. Հաշվեք, թե որքան է ձեզանից պահանջվում, որպեսզի

մտապահեք Հովհաննես 14.15 հատվածը: Անգիր ասեք այն
բարձրաձայն: Ապա, հիշելով, գրեք այն սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Վերընթերցեք Հովհաննես 14.31 հատվածը, պարզելով, թե Հիսուսը ինչ
օրինակ է թողել մեզ համար Հովհաննես 14.15 հատվածում Իր
ուսուցանած սկզբունքի վերաբերյալ: Նկատեք այն նախադասությունը.
«Վեր կացեք, գնանք այս տեղից (Հովհաննես 14.31): Փրկիչը, հավանաբար,
նկատի է ունեցել թողնել վերնատունը, ուր Վերջին ընթրիքն էր
անցկացվում, և ապա կատարել Աստծո առաջ Իր պարտականությունը
Գեթսեմանիում և Գողգոթայում: Հոր կողմից Որդուն տրված ամենամեծ
պատվիրանը մեզ համար չարչարվելն ու մահանալն էր (տես 3 Նեփի
27.13–14): Դիտարկեք Տիրոջ պատվիրանները և չափանիշները, որոնք
դժվար է ձեզ համար հնազանդվել: Խորհեք, թե այդ պատվիրանները
պահելը ինչպես ցույց կտա ձեր սերը Փրկչի հանդեպ: Ձեր անձնական
օրագրում գրի առեք ձեր մտածած ձևով հնազանդվելու մի նպատակ:

Հովհաննես 15․1–11
Հիսուսը բացատրում է, որ Նա է ճշմարիտ որթը

Փորձեք պատկերացնել, որ 60 տարի անց ետ եք նայում ձեր կյանքին:
Շրջանակի մեջ առեք հետևյալ բառերից մի քանիսը, որոնք
կցանկանայիք, որ նկարագրեին ձեր կյանքը. հաջողակ, դժբախտ, ուրախալի,
արժանավայել, անարդյունավետ, բեղմնավոր, արդյունարար, լիառատ, անհաջող:

Հիսուսն օգտագործել է խաղողի որթի փոխաբերությունը, որպեսզի օգնի
իր աշակերտներին հասկանալ, թե ինչպես կարելի է ունենալ բեղմնավոր,
արդյունարար և լիառատ կյանք:

Կարդացեք Հովհաննես 15.1–5
հատվածները, պարզելով, թե ինչ
են ներկայացնում այդ
փոխաբերության տարբեր
տարրերը:

Այդ հատվածներից մենք սովորում
ենք, որ որթը ներկայացնում է
Հիսուս Քրիստոսին, իսկ ճյուղերը
ներկայացնում են Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներին:
Պտուղները կարող են ներկայացնել Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների
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կատարվելիք բարի գործերն ու արարքները: Գրեք այդ
նշանակությունները նկարի կողքի պիտակների վրա: Մշակը Երկնային
Հայրն է, ինչպես ասել է Փրկիչը Հովհաննես 15.1 հատվածում: Մշակը
այգեպանն է, ով խնամում է այգին:

Կարող եք նշագծել կենալ կամ մնալ բառերի բոլոր օրինակները
Հովհաննես 15.4–5 հատվածներում: Կենալ բառը, ինչպես գործածվել է այս
հատվածներում, նշանակում է ամուր և հաստատուն կցված մնալ Հիսուս
Քրիստոսին ու Նրա Եկեղեցուն

Հովհաննես 15.5 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ եթե մնանք
Քրիստոսի հետ, մենք արդար գործերի պտուղներ կբերենք:

Հովհաննես 15.6–8 հատվածներից
սովորում ենք, որ Փրկիչը
ուսուցանել է, որ նրանք, ովքեր չեն
մնում Նրա հետ, նման են կտրված
ճյուղին, որը չորանում և մահանում
է: Մարդիկ, ովքեր մնում են Հիսուս Քրիստոսի հետ, արդար գործեր են
կատարում, որոնք փառավորում են Աստծուն:

Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի մնանք Փրկչի հետ և ամուր կառչած
լինենք Նրանից:

Կարդացեք Հովհաննես 15.9–11 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսը ինչ
է ուսուցանել Իր աշակերտներին անել և թե ինչ օրհնություններ կստանան
նրանք: Կարող եք նշագծել ձեր գտած բառերը:

Հայրը և Որդին մեզ սիրում են կատարյալ և անվերջանալի սիրով և Նրա
պատվիրանները պահելը մեզ հնարավորություն է տալիս ընդունել
օրհնությունների լրիվությունը, որը Նրանք սիրով կամենում են տալ մեզ
(տես 1 Նեփի 17.35, ՎևՈւ 95.12, 130.20–21):

Հովհաննես 15.10–11 հատվածներից սովորում ենք, որ եթե պահենք
պատվիրանները, մենք Փրկչի սիրո մեջ կմնանք և կվայելենք
ուրախության լիությունը:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով Փրկչի սիրո մեջ մնալը ինչո՞ւ է հնարավորություն
տալիս վայելել ուրախության լիությունը:

b. Ձեր կարծիքով Փրկչի հետ մնալը ինչո՞ւ է արդար գործերի
պտուղներ բերում:

Մտածեք, թե ինչպես կարող եք ամուր կառչած մնալ Փրկչին և, այդպիսով,
ավելի մեծ ուրախություն վայելել:
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Հովհաննես 15.12–17
Հիսուսը պատվիրում է Իր աշակերտներին սիրել միմյանց

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
Նախագահը, ասել է. «Անշուշտ, Հիսուսին պաշտելու լավագույն
վկայությունը Նրան նմանակելն է», «Հիսուս Քրիստոսի առաքելությունը և
ծառայությունը»,Լիահոնա, ապրիլ 2013, էջ 18):

Պաշտելը մեծ սեր ու հարգանք դրսևորելն է, իսկ նմանակելը նրան
նմանվելն է ու նրա գործերը կրկնելը:

Կարդացեք Հովհաննես 15.12 հատվածը, պարզելով, թե Փրկիչը ինչպես է
խնդրել նմանակել իրեն: Կարող եք նշագրել ձեր գտածը:

Կարդացեք Հովհաննես 15.13–17 հատվածները, պարզելով, թե ինչպես էր
Փրկիչը դրսևորում Իր սերը մեր հանդեպ: 13 հատվածում նշագրեք սիրո
ամենամեծ դրսևորման մասին Փրկչի ասածը:

Ընդգծեք Յոթանասունի Նախագահությունից՝ Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ.
Կոստայի առաջարկած միտքն այն մասին, թե ինչպես ենք մեր կյանքը դնում
նրանց համար, ում սիրում ենք. «Մենք կարող ենք մեր կյանքը դնել նրանց
համար, ում սիրում ենք, ոչ թե մահանալով, այլ ապրելով նրանց համար,
տրամադրելով մեր ժամանակը, միշտ ներկա լինելով նրանց կյանքում,
ծառայելով նրանց, լինելով քաղաքավարի, քնքուշ և իսկապես սիրելով մեր

ընտանիքին և բոլոր մարդկանց՝ ինչպես Փրկիչն է սովորեցրել» («Վաղվան մի թողեք այն,
ինչ կարող եք անել այսօր»Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2007, էջ 74):

Մտածեք մեկի մասին, ով նման ինչ-որ մի ձևով իր կյանքն է դրել
ձեզ համար:

Հովհաննես 15.18–27
Հիսուսը զգուշացնում է Իր աշակերտներին, որ նրանց հետապնդումներ են
սպասվում Իր մասին վկայելու համար:
Այն բանից հետո, երբ Փրկիչը ուսուցանեց Իր աշակերտներին Իր հետ
մնալու և միմյանց հանդեպ սեր ցուցաբերելու մասին, Նա ուսուցանեց
նրանց, թե Իր հետ մնալու համար ինչ կպատահի նրանց: Հովհաննես
15.18–25 հատվածներից տեղեկանում ենք, որ մեղսավոր մարդիկ կատեն
Առաքյալներին: Հիսուս Քրիստոսն ասաց, որ Իրեն ատողները Հորն են
ատում և պատասխանատու կլինեն իրենց ընտրությունների համար:

Չնայած մարդկանց մի մասը ատելու և հալածելու էր Իր հետևորդներին,
Հիսուս Քրիստոսը ուղիներ պատրաստեց, որպեսզի աշխարհը
կարողանա վկայություն ստանալ Իր մասին: Կարդացեք Հովհաննես
15.26–27, պարզելով, թե ովքեր են այն վկաները, որ պիտի վկայեն
աշխարհին Հիսուս Քրիստոսի մասին:
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6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 14–15 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ։
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ՄԱՍ 16. ՕՐ 1

Հովհաննես 16
Նախաբան
Զատկի ընթրիքից հետո Հիսուսը շարունակեց ուսուցանել Իր
աշակերտներին: Նա ասաց նրանց, որ շուտով գնալու է Իր Հոր մոտ, և որ
Սուրբ Հոգին կամ Մխիթարիչը կգա և կուղեկցի նրանց ճշմարտության:
Հիսուսը մարգարեացավ Իր մահվան և Հարության մասին և
հայտարարեց, որ հաղթել է աշխարհը:

Հովհաննես 16․1–15
Հիսուսը մեկնաբանում է Սուրբ Հոգու դերը
Պատկերացրեք, դուք առաջին անգամ ճանապարհորդում եք գեղեցիկ,
բայց նենգավոր տեղանքով: Ձեզ ուղեկցում է ձեր մոտ և փորձառու
ընկերը: Երբ դուք հասնում եք ուղևորության առանձնապես դժվար մի
վայր, դուք շրջվում եք ու բացահայտում, որ ձեր ընկերը գնացել է և դուք
միայնակ եք և մոլորված: Ի՞նչ մտահոգություններ ու զգացմունքներ
կարող եք ունենալ այդպիսի իրավիճակում: ____________________

Դուք ունեցե՞լ եք նման մտահոգություններ ու զգացմունքներ ձեր կյանքի
դժվարին ու միայնակ պահերին: Հովհաննես 16 գլուխն ուսումնասիրելիս
որոնեք սկզբունքներ, որոնք ձեզ կօգնեն իմանալ, թե կարիքի դեպքում
ինչպես կարող եք առաջնորդություն ու խաղաղություն գտնել:

Իր աշակերտների հետ գրեթե երեք տարի անցկացնելուց հետո, Հիսուս
Քրիստոսն ասաց իր աշակերտներին, որ Նա պետք է հեռանա (տես
Հովհաննես 14.28): Հովհաննես 16.1–4 հատվածներում սովորում ենք, որ
Պասեքի ընթրիքը, իր աշակերտների հետ ուտելուց հետո, Հիսուսը ասաց
Իր աշակերտներին, որ ժամանակը կգա, երբ մարդիկ կատեն նրանց, և որ
այդ մարդիկ, սպանելով նրանց, կմտածեն, թե Աստծուն ծառայություն
են անում:

Կարդացեք Հովհաննես 16.5–6 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսը ինչ
ասաց Իր աշակերտներին և թե նրանք ինչ զգացին այդ մասին:

Կարդացեք Հովհաննես 16.7, պարզելով, թե Հիսուսը ում խոստացավ
ուղարկել Իր գնալուց հետո:

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին Տասներկու Առաքյալների Քվորումից ուսուցանել
է. «Քանի դեռ Հիսուսն անձամբ աշակերտների հետ էր, Հոգու մշտական
ընկերակցությունն ունենալու անհրաժեշտությունն այնքան մեծ չէր, որքան
կլիներ Հիսուսի գնալուց հետո» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:753):

Հովհաննես 16.8–12 հատվածներում Հիսուսը բացատրել է, որ Սուրբ Հոգու
դերերից մեկը «աշխարհքին մեղքի համար հանդիմանելն» է (Հովհաննես
16.8): Կարդացեք Հովհաննես 16.13 հատվածը, պարզելով, թե Հիսուսի
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հեռանալուց հետո Մխիթարիչը ուրիշ ինչ դեր պիտի կատարեր
աշակերտների կյանքում:

Մեկնաբանելով Հովհաննես 16.9–11 հատվածները, երեց Մակքոնկին բացատրել է.
«Սրանք բարդ հատվածներ են, որոնք մեզ են հասել խտացված և համառոտ ձևով, այնպես
որ մեկնաբանության դժվար է. Թվացյալ իմաստը սա է. «Երբ դուք ստանաք Հոգու
ընկերակցությունը, որպեսզի խոսեք այն, ինչ Նա հայտնում է ձեզ, ձեր ուսմունքները
կհանդիմանեն աշխարհը՝ մեղքի համար, արդարության համար և դատաստանի համար:
Աշխարհը կհանդիմանվի ինձ չընդունելու մեղքի համար, Հոգուց ներշնչված ձեր
վկայությանը չհավատալու համար, որ ես Աստծո Որդին եմ, ում միջոցով փրկություն է
գալիս: Նա կհանդիմանվի իմ արդարության մասին ձեր վկայությունը դրժելու համար, իր
ենթադրության համար, որ ես աստվածանարգ, մոլորեցնող և ինքնակոչ եմ, երբ,
իրականում, ես վերադարձել եմ իմ Հոր մոտ, մի բան, որն անհնարին կլիներ, եթե իմ
գործերը ճշմարիտ ու արդար չլինեին ամբողջությամբ: Նա կհանդիմանվի մերօրյա
կրոնների դեմ ձեր վկայության մասին կեղծ դատաստան անելու և, փոխարենը,
Սատանային՝ աշխարհի իշխանին հետևելու համար, որն ինքը, իր բոլոր կրոնական
փիլիսոփայություններով հանդերձ, պիտի դատվի ու մերկացվի»»: (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:754):

Ինչպե՞ս պիտի աշակերտները օգտվեին Սուրբ Հոգու ապահոված
առաջնորդությունից ու խորաթափանցությունից:

Սուրբ Հոգու մասին ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք սովորել Հովհաննես
16.13 հատվածից: ____________________

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որով Սուրբ Հոգին մեզ
ճշմարտության է առաջնորդում:

b. Ի՞նչ եղանակներով կարող է Սուրբ Հոգին մեզ ցույց տալ
գալիք բաները:

Վստահեք ավետարանը սովորելու և ավետարանով ապրելու ձեր
ունակությանը:
Վստահեք ձեր ընդունակություններին, որ կարող եք հասկանալ սուրբ գրությունները,
բացահայտել վարդապետությունները և սկզբունքները, մարդկանց բացատրել
ավետարանը և կիրառել ավետարանի ուսմունքները ձեր կյանքում: Սուրբ Հոգու
օգնությամբ դուք կարող եք ավետարանը սովորելու և ապրելու ուժ և
կարողություն ստանալ:

Սուրբ Հոգու միջոցով Աստված կարող է համոզվածություն, հույս,
տեսիլքներ, զգուշացումներ ու առաջնորդություն տալ ապագայի համար:
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Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ երեց Դալլին Հ.
Օուքսի հետևյալ հայտարարությունը, պարզելով, թե ինչպես կարող եք
Սուրբ Հոգուն հրավիրել, որ առաջնորդի ձեր կյանքը. Ինչպե՞ս ենք ընդունում
Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը: Մենք պետք է ապաշխարենք մեր
մեղքերից, ամեն շաբաթ, և թարմացնենք մեր ուխտերը, ճաշակելով
հաղորդությունից մաքուր ձեռքերով և անարատ սրտով, ինչպես որ մեզ

պատվիրվել է (տես ՎևՈւ 59.8–9, 12): Միայն այդ ձևով կարող ենք ստանալ «Հոգին միշտ
[մեզ] հետ ունենալու» աստվածային խոստումը (ՎևՈւ 20.77): Հոգին վերաբերում է Սուրբ
Հոգուն, ում առաքելությունն է ուսուցանել մեզ, առաջնորդել ճշմարտության և վկայել Հոր և
Որդու մասին (տես Հովհաննես 14.26, Հովհաննես 15.26, Հովհաննես 16.13, 3 Նեփի

11.32, 36)» (“Be Not Deceived,” Ensign or Liahona, Nov. 2004, 46):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Երբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդել է ձեզ դեպի
ճշմարտություն կամ ցույց տվել գալիք բաները:

b. Ինչպե՞ս եք իմացել, որ ձեզ առաջնորդողը Սուրբ Հոգին է եղել:

Մտածեք այն ընտրությունների մասին, որ կարող եք կատարել, որպեսզի
հրավիրեք, որ Սուրբ Հոգին լինի ձեր ուղեկիցը: Փորձեք ապրել այնպես,
որ ձեր կյանք հրավիրեք Նրա առաջնորդող ազդեցությունը:

Հովհաննես 16.13 հատվածում Հիսուսն ուսուցանել է, որ Սուրբ Հոգին «իր
անձիցը չի խօսիլ, այլ ինչ որ կ’լսէ»: Կարդացեք Հովհաննես 16.14–15
հատվածները, պարզելով, թե Սուրբ Հոգին ում պատգամներն է
հաղորդելու մեզ:

Այս հատվածներից ձեր սովորածի հիման վրա լրացրեք հետևյալ
սկզբունքները. Սուրբ Հոգին հայտնում է ճշմարտություններ և
հրահանգներ, որոնք գալիս են ____________________•

Ինչո՞ւ է օգտակար իմանալ, որ երբ Սուրբ Հոգին խոսում է մեզ հետ, նա
խոսում է Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի անունից:
____________________

«[Սուրբ Հոգու] հաղորդակցությունը ձեր հոգու հետ շատ ավելի մեծ
հավաստիություն է կրում, քան որևէ այլ հաղորդակցություն, որը դուք
կարող եք ստանալ ձեր բնական զգայարանների միջոցով» (Հավատքին
հավատարիմ [2004], 178): Սա նշանակում է, որ ճշմարտությունը սովորելիս
Սուրբ Հոգին ձեր ամենաարժեքավոր ուղեցույցն է: Նրա ազդեցությունը
ավելի արժեքավոր է, քան ֆիզիկական ապացույցը, մեկ ուրիշի կարծիքը
կամ աշխարհի տրամաբանությունը: Փրկչի աշակերտները պետք է
սովորեին ապավինել Սուրբ Հոգուն՝ որպես ուղեցույց, Տիրոջ ֆիզիկական
բացակայության ժամանակ, ճիշտ այնպես, ինչպես մենք պետք է
ապավինենք Սուրբ Հոգուն այսօր:
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Հովհաննես 16.16–33
Հիսուսը խոսում է Իր մահվան և Հարության մասին և հայտարարում է, որ
հաղթել է աշխարհը

Մտածեք մի պահի մասին, երբ երկարատև կամ անհայտ ժամանակով
պետք է հրաժեշտ տայիք ընկերներից կամ ընտանիքի անդամներից
մեկին: Հրաժեշտ տալիս ի՞նչ խոսքեր էիք ասում՝ միմյանց
մխիթարելու համար:

Կարդացեք Հովհաննես 16.16 հատվածը, պարզելով, թե Հիսուսն ինչ ասաց,
որպեսզի մխիթարի աշակերտներին, մինչ նրանք խորհում էին Նրա
հեռանալու մասին:

Հովհաննես 16.17–19 հատվածներում կարդում ենք, որ աշակերտները չէին
հասկանում, թե Հիսուսը ինչ նկատի ուներ, երբ ասում էր, որ կհեռանա,
բայց նրանք կրկին կտեսնեն Նրան:

Կարդացեք Հովհաննես 16.20–22 հատվածները, պարզելով, թե ըստ Տիրոջ
խոսքերի՝ նրանք ինչ էին զգալու Նրա հեռանալիս և ինչ էին զգալու, երբ
կրկին տեսնեին Նրան: 21 հատվածում ուշադրություն դարձրեք կնոջ
երկունքի և ազատվելու համեմատությանը, որը Հիսուսը օգտագործում է
աշակերտներին ուսուցանելու համար:

Ըստ այդ հատվածի՝ ի՞նչ էին զգալու աշակերտները, երբ Հիսուսը
հեռանար: Իսկ Նա ինչ խոստացավ, որ նրանք կզգան, երբ կրկին տեսնեն
նրան:

Հիսուսը գիտեր, որ Իր հարությունից հետո, աշակերտները կրկին
տեսնելու են Նրան: Չնայած որ նրանց տրտմությունը մեծ էր լինելու Նրա
մահվան համար, Հարությունից հետո նրանց ապրած ուրախությունը
հարատև էր լինելու:

Հովհաննես 16.23–32 հատվածներում կարդում ենք, որ Հիսուսն իր
աշակերտներին ուսուցանեց աղոթել անմիջապես Երկնային Հորը՝ Իր
(Հիսուս Քրիստոսի) անունով (տես Հովհաննես 16.23) և հավաստիացրեց,
որ Հայրը սիրում է նրանց և՛ հանուն իրենց, և՛ հանուն Հիսուսի: Նա կրկին
վստահեցրեց նրանց, որ Երկնային Հայրը կպատասխանի իրենց
աղոթքներին:

Կարդացեք Հովհաննես 16.33 հատվածը, պարզելով, թե Փրկիչը ինչ բառեր
ու արտահայտություններ է օգտագործել Իր աշակերտներին մխիթարելու
համար: Դուք կարող եք նշագրել այն, ինչ կգտնեք:

Ինչպե՞ս է հնարավոր երջանիկ լինել և խաղաղություն ունենալ
աշխարհում, որտեղ գերիշխում է նեղությունը, մեղքը և մահը:

Հովհաննես 16.33 հատվածից մենք սովորում ենք, որ քանի որ Հիսուս
Քրիստոսը հաղթել է աշխարհը, մենք կարող ենք ուրախ լինել և
խաղաղություն ունենալ: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում՝ Հիսուս
Քրիստոսը հաղթել է աշխարհը:

Որպես Հոր Միածին՝ Հիսուս Քրիստոսը ապրել է անմեղ կյանքով,
հաղթահարելով ամեն աշխարհիկ գայթակղություն: Նա նաև տարավ
ամեն տեսակի ցավ ու տառապանք և քավեց Երկնային Հոր բոլոր
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զավակների մեղքերը: Իր կյանքի, իր տառապանքների ու մահվան և Իր
Հարության շնորհիվ Նա հաղթահարեց բոլոր արգելքները, որոնք մեզ
խոչընդոտում են դառնալ մաքուր, գտնել խաղաղություն և ապրել կրկին
մեր Երկնային Հոր և մեր հարազատների հետ:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչպես կարող է

գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսը հաղթել է աշխարհը, օգնել ձեզ, որ
քաջալերվեք և խաղաղություն ունենաք:

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ հայտարարությունը,
պարզելով, թե ինչու պետք է ուրախ ապրենք, անկախ աշխարհի
փորձություններից ու դժվարություններից.

«Եկեք ուրախությամբ անցնենք կյանքի մեր ճանապարհը: Թեև մենք ապրում
ենք ավելի ու ավելի վտանգավոր ժամանակներում, Տերը սիրում է մեզ և
մտածում է մեր մասին: Նա միշտ մեր կողմում է, երբ մենք ճիշտն ենք անում:
Նա կօգնի մեզ կարիքի ժամանակ: … Մեր կյանքը կարող է նաև լցվել
ուրախությամբ, եթե մենք հետևենք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի
ուսմունքներին:

Տերը հորդորել է. «Քաջացեք. ես հաղթել եմ աշխարհքին» [Հովհաննես 16.33]: Ինչպիսի մեծ
երջանկություն պետք է մեզ պարգևի այս գիտելիքը: Նա ապրել է մեզ համար և մահացել
մեզ համար: Նա վճարել է մեր մեղքերի գինը: Թող որ մենք հետևենք Նրա օրինակին: Թող
որ մենք ցույց տանք մեր խորին երախտագիտությունը Նրան, ընդունելով Նրա
զոհաբերությունը և ապրելով այնպիսի կյանքով, որ արժանի լինենք վերադառնալ և մի օր
ապրել Նրա հետ» («Տեր ընդ ձեզ մինչև նոր հանդիպում»,Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2012, 111):

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ե՞րբ է գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսը
հաղթել է աշխարհը, օգնել ձեզ, որ քաջալերվեք և խաղաղություն ունենաք:

Ձգտեք ապրել ուրախ և համաձայն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի:
Այդպես ապրելով՝ դուք կզգաք խաղաղություն և հույս, որը հասանելի է
Տիրոջ քավիչ զոհաբերության և Հարության շնորհիվ:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 16 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  16 ,  ՕՐ  1

380



ՄԱՍ 16 ՕՐ 2

Հովհաննես 17
Նախաբան
Նախքան Գեթսեմանիի չարչարանքները, Փրկիչն ասաց Իր
Միջնորդական Աղոթքը: Նա աղոթեց, որպեսզի իր աշակերտները և Իր
բոլոր հետևորդները ճանաչեն Երկնային Հորը և հավերժական կյանք
ունենան և աղոթեց, որ նրանք Իր և Իր Հոր հետ մեկ լինեն:

Հովհաննես 17․1–8
Հիսուս Քրիստոսը աղոթքով դիմում է Երկնային Հորը

Մտածեք մի քանի հանրաճանաչ մարդկանց մասին, որոնց վերաբերյալ
տեղեկություններ եք լսել:

Այժմ մտածեք այն մարդկանց մասին, որոնց ձեր կյանքի փորձով լավ
ճանաչում եք:

Ի՞նչ տարբերություն կա ինչ-որ մեկի մասին տեղյակ լինելու և իրականում
այդ մարդուն ճանաչելու մեջ: Հատկացված տարածքում գրեք որոշ բաներ,
որ կարող եք անել մարդուն իրապես ճանաչելու համար.
____________________

Փրկիչը ուսուցանել է Երկնային Հորը և Իրեն ճանաչելու կարևորություն
մասին: Ուսումնասիրելով Հովհաննես 17 գլուխը, գտեք
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ հետևել այն ուղուն, որը կբերի
նրան, որ ոչ միայն տեղեկանաք, այլ նաև ճանաչեք Երկնային Հորը և Հիսուս
Քրիստոսին:

Վերջին Ընթրիքից հետո Փրկիչը
Իր աշակերտների հետ գնաց
Գեթսեմանի պարտեզ: Նախքան
պարտեզին հասնելը Հիսուսը կանգ
առավ, որպեսզի աղոթի: Այդ
աղոթքը, ավանդաբար, անվանում
են Միջնորդական Աղոթք: Միջնորդ
բառի իմաստներից մեկը մեկի
մոտ մեկ ուրիշի մասին
բարեխոսելն է: Տվյալ դեպքում,
Հիսուս Քրիստոսը Երկնային Հոր
մոտ բարեխոսում էր իր
աշակերտների մասին, խնդրելով,
որ նրանք հավերժական կյանքի
արժանանան:

Կարդացեք Հովհաննես 17.1–3
հատվածները, պարզելով, թե
ինչպես էր Փրկիչը նկարագրում
հավերժական կյանքը: (Հովհաննես
17.3 հատվածը սերտման սուրբ
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գրությունների ցանկից է: Կարող եք գրքում նշագրել այն
առանձնահատուկ ձևով, որ հետագայում հեշտ գտնեք):

Հովհաննես 17.3 հատվածից սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Հավերժական կյանք ստանալու համար մենք պետք է ճանաչենք
Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչպե՞ս է Հորը և

Որդուն ճանաչելը տարբերվում նրանց մասին իմանալուց:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Բրուս Ռ.
Մակքոնկիի հետևյալ հայտարարությունը և նշագրեք, թե ըստ նրա
խոսքերի՝ ինչ է նշանակում ճանաչել Հորը և Որդուն. «Այլ բան է Աստծո
մասին իմանալը, այլ բան է նրան ճանաչելը: Մենք իմանում ենք նրա մասին,
երբ սովորում ենք, որ նա անհատականություն է, որի պատկերով մարդը
ստեղծվել է. երբ սովորում ենք, որ Որդին Հոր էության նկարագիրն է. երբ

սովորում ենք, որ թե՛ Հայրը և թե՛ Որդին որոշակի հատկանիշներ ու լիազորություններ
ունեն: Սակայն, հավերժական կյանք ձեռք բերելու իմաստով, մենք ճանաչում ենք նրանց,
երբ ապրում ենք նրանց նման և ունենում նրանց փորձառությունը: Ճանաչել Աստծուն
նշանակում է մտածել նրա պես, զգալ նրա պես, ունենալ նրա զորությունը, հասկանալ նրա
ընկալած ճշմարտությունները և անել այն, ինչ նա է անում: Աստծուն ճանաչողները
նմանվում են նրան և ապրում են նրա կյանքով, որը հավերժական կյանք է» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 1:762):

Աստծո ճանաչմանը գալը և Նրան նմանվելը մեզ համար հնարավոր է
դառնում, երբ ստանում ենք Սուրբ Հոգին և ճաշակում ենք Փրկչի
Քավության բոլոր օրհնությունները: Ինչևէ, դա մի գործընթաց է, որը
շարունակվելու է ողջ կյանքի ընթացքում և անգամ այս կյանքից հետո
(տես Մորոնի 7.48, 10.32–33):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ մարդ չի կարող հավերժական կյանք ձեռք բերել, առանց
Հայր Աստծոն և Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու:

b. Նշեք մի քանի եղանակներ, որոնք կօգնեն ձեզ ավելի լավ ճանաչել
Հորը և Որդուն:

Հովհաննես 17.4–5 հատվածներում Փրկիչը հաղորդեց Հորը, որ ավարտել
է Նրա հանձնարարարած աշխատանքը: Նա խնդրեց, որ Հայրը
փառավորի Իրեն այն նույն փառքով, որը Նա ուներ նախաերկրային
կյանքում:

Կարդացեք Հովհաննես 17.6–8 հատվածները, պարզելով, թե ինչ էին արել
Նրա աշակերտները, որպեսզի ճանաչեն Փրկչին: Կարող եք նշել
ձեր գտածը։
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Սերտման սուրբ գրություն – Հովհաննես 17․3
3. Բարցրաձայն կարդացեք Հովհաննես 17.3 սերտման սուրբ

գրության հետևյալ օրինակը.

«Եւ սա է յաւիտենական կեանքը, որ ճանաչեն քեզ ե միայն ճշմարիտ
Աստուած. և նորան, որ ուղարկեցիր՝ Յիսուսին Քրիստոսին»։

Ապա, ջնջեք ցանկացած երեք բառ, այնպես որ չկարողանաք տեսնել, և
կրկին բարցրաձայն կարդացեք, ներառյալ ջնջված բառերը: Կրկնեք
բառերը ջնջելու և հատվածը բարցրաձայն կարդալու օրինակը, մինչև
որ ջնջեք բոլոր բառերը: Ապա, մտաբերելով, անգիր գրեք այդ
հատվածը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Հովհաննես 17․9–19
Փրկիչը աղոթում է Իր աշակերտների համար

Կարդացեք Հովհաննես 17.9, 11–18 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսը
ինչի համար աղոթեց Իր աշակերտների անունից:

Նկատեք, որ Փրկիչը նշել է, որ Իր աշակերտները շարունակելու են ապրել
չար աշխարհում, որը ատում էր նրանց: Հովհաննես 17.14–16
հատվածներում սովորում ենք, որ որպես Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներ, մենք պետք է ապրենք աշխարհում, բայց չլինենք
աշխարհից: Գուցե կամենաք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում ապրել աշխարհում, բայց չլինել
աշխարհից: ____________________

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդի
հետևյալ հայտարարությունը ձեզ կարող է օգնել հասկանալ՝ ինչպես
ապրել աշխարհում, բայց չլինել աշխարհից.

«Եկեղեցում հաճախ ենք օգտագործում այս երկտողը. «Ապրել աշխարհում,
բայց չլինել աշխարհից»: …

Հավանաբար, այս երկտողը պետք է դիտենք… որպես երկու առանձին
հորդոր: Նախ՝ «Ապրել աշխարհում»: «Ներգրավված եղեք. տեղեկացված
եղեք։ Փորձեք ըմբռնող և հանդուրժող լինել և գնահատեք
բազմազանությունը»։ Ծառայելով ու ներգրավվելով՝ իմաստալից ներդրում

ունեցեք հասարակական կյանքում: Երկրորդ՝ «Աշխարհից մի եղեք»: Մի հետևեք սխալ
ուղիներին, ոչ էլ թեքվեք, որպեսզի տեղավորեք կամ ընդունեք այն, ինչ ճիշտ չէ: …

«Եկեղեցու անդամները պետք է ավելի շատ ներգործեն, քան ներգործվեն: Մենք պետք է
աշխատենք հակազդել մեղքին ու չարին, ոչ թե անգործությամբ պարուրվենք նրանով:
Յուրաքանչյուրս պետք է օգնենք լուծել խնդիրը, այլ ոչ թե խուսափենք նրանից կամ
անտեսենք այն» (“The Effects of Television,” Ensign, May 1989, 80):

Խորհեք, թե ինչու է Տերը ցանկանում, որ մենք մնանք աշխարհում, բայց
չլինենք աշխարհից:
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4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
բացատրեք, թե ինչպես մարդ կարող է ապրել աշխարհում,

բայց չլինել աշխարհից յուրաքանչյուր հետևյալ իրավիճակում՝
դպրոցում, ընկերների շրջապատում և առցանց միջավայրում:
Այնուհետև, գրեք մեկ կոնկրետ ուղի, որով կձգտեք ավելի լավ հետևել
Փրկչին՝ ապրելով աշխարհում, բայց չլինելով աշխարհից:

Հովհաննես 17.20–26
Փրկիչն աղոթում է բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ընդունում են Նրա
ավետարանը

Չնայած մեր լավագույն ջանքերին, մենք ամբողջությամբ մաքուր չենք
մնում մեղքերից և աշխարհում գոյություն ունեցող չարից: Եթե
չկարողանայինք մաքրվել մեր մեղքերից, մենք պետք է ընդմիշտ դուրս
մնայինք Աստծո ներկայությունից, քանի որ ոչ մի անմաքուր բան չի
կարող բնակվել Նրա ներկայությամբ (տես 1 Նեփի 15.33–34):

Կարդացեք Հովհաննես 17.20–23 հատվածները, պարզելով, թե ինչի
համար էր աղոթում Հիսուս Քրիստոսը: Գուցե կամենաք նշել մեկ բառն
ամեն անգամ, երբ հանդիպում եք այդ հատվածներում:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փրկիչն աղոթեց ոչ միայն Իր Առաքյալների
համար, այլ նաև նրանց համար, ովքեր կհավատան նրանց խոսքին, որ
նրանք բոլորը կարողանան մեկ լինել, ինչպես Հիսուսը և Հայրն են մեկ:
Այս հատվածները պարզ են դարձնում, որ Հայրը և Որդին երկու առանձին
անձնավորություններ են: Հիսուսն աղոթում էր ոչ թե ֆիզիկական
միության, այլ հոգևոր միության համար:

Ի՞նչն է հնարավոր դարձնում, որ մենք մեկ դառնանք Հոր և Որդու հետ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը
բացատրել է, թե ինչպես կարող ենք Հոր և Որդու հետ մեկ դառնալ:
«Անգլերեն Քավություն բառի արմատում (at-one-ment) առկա է
առանձնացված կամ օտարացված բաները միացնելու գաղափարը» (“The
Atonement of Jesus Christ,” Ensign, Mar. 2008, 34–35):

Մեկ կարևոր ճշմարտություն, որ կարող ենք սովորել Հովհաննես 17.20–23
հատվածից, սա է. գալով Հիսուս Քրիստոսի մոտ և ստանալով Նրա
Քավության օրհնությունները, մենք կարող ենք Հոր և Որդու հետ
մեկ դառնալ:

Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի մասին ի՞նչ գիտելիքներ են ձեզ մոտ
ցանկություն առաջացնում, որ մեկ դառնաք նրանց հետ:
____________________

Կարդացեք Առաջին Նախագահության անդամ՝ Նախագահ Ջեյմս Ե.
Ֆաուստի հետևյալ հայտարարությունը, պարզելով, թե ինչ
օրհնություններ կգան նրանց, ովքեր ջանում են Երկնային Հոր և Հիսուս
Քրիստոսի հետ մեկ լինել:
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Մենք պետք է ոչ միայն լրջորեն ձգտենք իմանալ Տիրոջ մասին, այլ ջանանք,
ինչպես Նա է ասել՝ մեկ լինել Նրա հետ (տես Հովհաննես 17.21), որ ««որ
զորությամբ հաստատվիք իր Հոգու ձեռովը ներսի մարդումը» (Եփես.
3.16): …

Ես վկայում եմ, որ մենք ապրում ենք դժվար ժամանակներում: Մենք պետք է
քաջաբար հնազանդվենք: Իմ վկայությունն է, որ մենք կկանչվենք

հաստատելու մեր հոգևոր դիմացկունությունը, քանզի գալիք օրերը լի կլինեն
չարչարանքներով ու դժվարություններով: Սակայն, Աստծո հետ անձնական
հաղորդակցության ամուր մխիթարության շնորհիվ՝ մենք հանգստացնող քաջություն
կստանանք (“That We Might Know Thee,” Ensign, Jan. 1999, 2, 5):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչ կանեք դուք,

որպեսզի ավելի լավ ճանաչեք Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին, և
ամրապնդեք նրանց հետ ձեր հարաբերությունները:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 17 գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 16. ՕՐ 3

Հովհաննես 18–19
Նախաբան
Հիսուսին ձերբակալելուց և հարցաքննելուց հետո, հրեա առաջնորդները
տարան Նրան Պիղատոսի մոտ, որ դատվի ու դատապարտվի:
Պիղատոսը համաձայնվեց, որ Հիսուսը խաչվի, չնայած որ համոզվեց, որ
Նա անմեղ է: Խաչի վրա Հիսուսը Հովհաննես Առաքյալին հրահանգեց
հոգալ Իր մոր՝ Մարիամի մասին: Մահանալուց հետո Հիսուսի մարմինը
դրվեց գերեզմանը:

Հովհաննես 18․1–32
Հրեա առաջնորդները ձերբակալում և հարցաքննում են Հիսուսին, այնուհետև
Նրան տանում են Պիղատոսի մոտ

Երբ է առավել դժվար, որ դուք մտածեք ուրիշների բարեկեցության մասին:
____________________

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի մի
էջը բաժանեք երկու սյունակի՝ գիծը իջեցնելով մինչև էջի

կեսը: Մի սյունակը վերնագրեք Հիսուս Քրիստոսի մտահոգությունները,
իսկ մյուսը՝ Պիղատոսի մտահոգությունները: Փրկչի ձերբակալման,
դատավարության և Խաչելության ժամանակ, Հիսուսը և հռոմեական
կուսակալ Պիղատոսը ընտրեցին տարբեր արժեքներ կամ
առաջնահերթություններ: Հովհաննես 18–19 գլուխներն
ուսումնասիրելիս պարզեք, թե ինչ ճշմարտություններ կարող եք
սովորել Հիսուսի և Պիղատոսի օրինակից, որոնք կօգնեն ձեզ ճիշտ
առաջնահերթություն տալ կյանքի մտահոգություններին: Դասի
ընթացքում ձեր հայտնաբերած ճշմարտությունները գրեք սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի համապատասխան
սյունակում:

Հովհաննես 18.1–3 հատվածներում կարդում ենք, որ Հիսուսի
տվայտանքներից հետո Գեթսեմանիի պարտեզ եկավ Հուդա
Իսկարիովտացին, մի խումբ պաշտոնյաների հետ, որոնք եկել էին
Հիսուսին ձերբակալելու: Եթե դուք գիտենայիք, որ զինված զինվորների
մի խումբ մոտենում է, որ ձեզ ձերբակալի և, ի վերջո, ձեզ մահվան
դատապարտի, ի՞նչ կանեիք դուք:

Կարդացեք Հովհաննես 18.4–11 և Ղուկաս 22.50–51 հատվածները,
պարզելով, թե Հիսուսն ինչպես արձագանքեց, երբ այս խումբը ժամանեց:

Դրանց խոսքը Հովհաննես 18.8 հատվածում և Նրանց խոսքը Հովհաննես
18.9 հատվածում վերաբերում է Առաքյալներին, որ Հիսուսի հետ էին: Ըստ
այդ հատվածների՝ որն էր Հիսուս Քրիստոսի մտահոգությունը:

Կարդալով Հովհաննես 18.4–11 և Ղուկաս 22.50–51 հատվածները՝ սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի այն սյունակում, որ
վերնագրել էիք «Հիսուս Քրիստոսի մտահոգությունները», գրեք, թե ինչ էր
մտահոգում Հիսուսին:
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Հովհաննես 18.12–32
հատվածներում կարդում ենք, որ
Հիսուսը թույլ տվեց, որ
պաշտոնյաները իրեն ձերբակալեն:
Նրան տարան Աննայի՝ նախկին
քահանայապետի մոտ, որը
Հիսուսին ուղարկեց
հարցաքննության Կայափայի մոտ,
որը Աննայի փեսան էր (տես
Հովհաննես 18.13): Կայափան այդ
ժամանակի նշանակված քահանայապետն էր, և նա մտադրված էր
Հիսուսին մահվան ենթարկել (տես Հովհաննես 18.14): Պետրոսը մեկ այլ
աշակերտի հետ գնաց Հիսուսի ետևից և դիտում էր, թե ինչպես էր
Կայափան Նրան հարցաքննում (տես Հովհաննես 18.15–16): Երբ երեք
տարբեր մարդ Պետրոսին հարցրեց, թե արդյոք նա Հիսուսի
աշակերտներից է, ամեն անգամ Պետրոսն ասաց, թե չի ճանաչում Նրան
(տես Հովհաննես 18.17, 25, 26–27): Կայափայի մոտ Հիսուսին
հարցաքննելուց հետո, հրաների առաջնորդները վաղ առավոտյան
Հիսուսին տարան հրեաստանի վրա հռոմեական կուսակալ՝ Պիղատոսի
մոտ, որպեսզի դատեն ու դատապարտեն նրան (տես Հովհաննես
18.28–30): Երուսաղեմում միայն հռոմեական իշխանավորները իրավունք
ունեին մարդուն մահվան դատապարտելու (տես Հովհաննես 18.31):

Հովհաննես 18.33–19.16
Հիսուսը դատվում է Պիղատոսի առաջ

Կարդացեք Հովհաննես 18.33–35 հատվածները, պարզելով, թե Պիղատոսը
ինչ էր ուզում իմանալ Հիսուսի մասին:

Հրեա առաջնորդները մեղադրում էին Հիսուսին, թե պնդում է, որ
հրեաների թագավորն է, քանի որ եթե Հիսուսի պնդեր, որ թագավոր է,
Նրան կարող էին խռովարար և դավաճան համարել ընդդեմ հռոմեական
կառավարության (տես Հովհաննես 19.12) և մահվան դատապարտել:

Կարդացեք Հովհաննես 18.36–37 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսը ինչ
բացատրեց Պիղատոսին:

Կարդացեք Հովհաննես 18.38 հատվածը, պարզելով, թե Պիղատոսը ինչ
եզրակացրեց Հիսուսի մասին:

Հովհաննես 18.39–19.5 հատվածներից տեղեկանում ենք, որ Պիղատոսը
առաջարկեց Հիսուսին ազատ արձակել, ըստ հրեաների սովորության, որ
Զատկի տոնին մեկ բանտարկյալի ազատ էին արձակում (Հովհաննես
18.39): Քահանայապետերն ու պաշտոնյաները ընտրեցին ազատել
Բարաբբային, որ ավազակ էր (տես Հովհաննես 18.40) և պահանջեցին, որ
Հիսուսը խաչվի (տես Հովհաննես 19.6): Պիղատոսը ծեծեց (մտրակեց)
Հիսուսին, իսկ հռոմեական զինվորները փշերից պսակ դրին գլխին ու
ծաղրեցին Նրան (տես Հովհաննես 19.1–2), այնուհետև Պիղատոսը բերեց
Հիսուսին ժողովրդի առաջ:
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Կարդացեք Հովհաննես 19.4, 6 հատվածները, պարզելով, թե Պիղատոսը
ինչ ասաց հրեաներին մի քանի անգամ:

Պիղատոսը, ամենայն հավանականությամբ, ինչպե՞ս էր կարծում ճիշտ
կլինի վարվել:

Ըստ Հովհաննես 19.7 հատվածի՝ հրեա առաջնորդները Պիղատոսին
ասացին՝ Հիսուսը պնդում է, որ Աստծո Որդին է: Կարդացեք Հովհաննես
19.8–11 հատվածները, պարզելով Պիղատոսի արձագանքը, երբ լսեց, թե
Հիսուսն ասել է, որ Աստծո Որդին է: Նաև պարզեք, թե Հիսուսը ինչ ասաց
Պիղատոսին որպես կուսակալ Պիղատոսի ունեցած իշխանության մասին:

Եթե դուք Պիղատոսի դիրքում լինեիք, ի՞նչ կարող է կզգայիք, երբ Հիսուսն
ասեր, որ դուք Նրա վրա իշխանություն չէիք ունենա, «եթէ վերեւիցը
[իշխանություն] տրուած չ’լինէր քեզ» (տես Հովհաննես 19.11):

Հովհաննես 19.11 Հիսուսի հայտարարությունը, որ հրեա առաջնորդների
«մեղքն աւելի մեծ է», ցույց է տալիս, որ Պիղատոսը մեղավոր էր, որ
զիջում էր ամբոխի պահանջին և հրամայում Հիսուսին խաչել, սակայն նրա
մեղքն այնքան մեծ չէր, որքան նրանցը, ովքեր եռանդուն ձևով Հիսուսի
մահն էին փնտրում:

Կարդացեք Մատթեոս 27.19, նկատելով, թե Պիղատոսի կինն ինչ
խորհուրդ տվեց նրան անել: Ապա կարդացեք Հովհաննես 19.12–15
հատվածները, պարզելով, թե Պիղատոսը ինչ էր փորձում անել Հիսուսի
հետ և թե ինչպես արձագանքեցին հրեաները, որոնք ջանում էին սպանել
Հիսուսին:

Հովհաննես 19.12-ում նկատեք, թե հրեա առաջնորդներն ինչպես
սպառնացին Պիղատոսին, երբ հասկացան, որ նա ցանկանում է ազատ
արձակել Հիսուսին:

Պիղատոսի վրա ճնշում գործադրելու համար հրեաները նրան հիշեցրին,
որ եթե նա ազատի Հիսուսին, ապա անհավատարմություն կցուցաբերի
կայսրի հանդեպ: Եթե հրեաները զեկուցեին այդ մասին, հնարավոր է, որ
կայսրը Պիղատոսից վերցներ կուսակալի նրա պաշտոնն ու
իշխանությունը: Այդ պահին Պիղատոսը պետք է ընտրեր սեփական շահի
և Հիսուսին ազատելու միջև, որի մասին գիտեր, որ անմեղ է:

Կարդացեք Հովհաննես 19.16 հատվածը, պարզելով, թե ինչ ընտրություն
կատարեց Պիղատոսը:

Պիղատոսի քայլերն ինչ են հուշում
նրա առաջնային
մտահոգությունների մասին:

Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այն սյունակում, որ վերնագրել էիք
«Պիղատոսի մտահոգությունները»,
գրեք, թե ինչ էր մտահոգում
Պիղատոսին:
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Հովհաննեսի 18–19 գլուխներում Պիղատոսի մտահոգությունների մասին
ուսումնասիրելով, մենք սովորում ենք, որ ճիշտը գործելու դիմաց մեր
սեփական շահերը դնելը մեզ կհանգեցնի մեղք գործելու: Գրեք այդ
սկզբունքը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
«Պիղատոսի մտահոգությունները» սյունակում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Թվարկեք մի քանի իրավիճակներ, երբ կարող ենք գայթակղվել
ճիշտը գործելու առջևում դնել մեր սեփական շահերը:

b. Գրեք ընտրությունները, որ կարող եք կատարել, որպեսզի
հաղթահարեք ճիշտը գործելու առջևում սեփական շահերը դնելու
գայթակղությունը, նույնիսկ, եթե ձեր ընտրությունները
ժողովրդականություն չեն վայելում:

Հովհաննես 19.17–42
Հիսուսը խաչվում է և Նրա մարմինը դնում են գերեզմանում

Հովհաննես 19.17–24 հատվածներում կարդում ենք, Հիսուսը կրեց Իր խաչը
և գնաց Գողգոթա, որտեղ նա խաչվեց երրորդ ժամին (տես Մարկոս 15.25):
Կարդացեք Հովհաննես 19.25–27 հատվածները, պարզելով, թե ով կար
խաչի մոտ, երբ Հիսուսը խաչվեց:

Խաչի վրա գամված՝ ում մասին էր մտահոգվում Հիսուսը:

«Աշակերտը, որ [Հիսուսը] սիրում էր» արտահայտությունը Հովհաննես
19.26 հատվածում, ակնարկում է Հովհաննես Առաքյալին, որը հայտնի էր
նաև Հովհաննես Սիրեցյալը անունով: Երբ Հիսուսն ասաց Հովհաննեսին՝
«Ահա քո մայրը», նա հրահանգեց Հովհաննեսին մոր պես հոգալ
Մարիամի՝ Իր մոր մասին: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրի այն սյունակում, որ վերնագրել էիք «Հիսուս Քրիստոսի
մտահոգությունները», գրեք, թե ինչ էր մտահոգում Հիսուսին:

Հիմնվելով Հովհաննես 18–19 գլուխների ձեր ուսումնասիրության վրա,
ի՞նչպես կբնութագրեիք Հիսուս Քրիստոսի և Պիղատոսի
տարբերությունները: ____________________

Հովհաննես 18–19 գլուխների Փրկչի բնութագրի ուսումնասիրությունից
մենք սովորում ենք, որ կարող ենք հետևել Փրկչի օրինակին, ընտրելով
օգնել մարդկանց, նույնիսկ երբ ինքներս ենք կարիքի մեջ: Գրեք
վերոհիշյալ սկզբունքը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրի «Հիսուս Քրիստոսի մտահոգությունները» սյունակում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարն
ուսուցանել է. «Բնավորությունը երևում է… մեր տառապանքների ժամանակ
ուրիշների տառապանքները կիսելիս. սոված ժամանակ ուրիշներին
կերակրելու կարողություն դրսևորելիս. և սեփական հոգևոր նեղությունների
մեջ ուրիշների տվայտանքները նշմարելու և կարեկցանքի ձեռք մեկնելու ուժ
գտնելիս: Այդպիսով, բնավորությունը դրսևորվում է, երբ դեպի ներս նայելու
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և ինքնամփոփման բնական ու բնազդային արձագանքը փոխարինվում է դեպի դուրս
նայելով և ուրիշին ձեռք մեկնելով: Եթե նման կարողությունն իսկապես բարոյական
բնավորության բացարձակ չափանիշ է, ապա աշխարհի Փրկիչը նման հետևողական և
գթառատ բնավորության կատարյալ օրինակ է» (“The Character of Christ” [Brigham Young
University–Idaho Religion Symposium, Jan. 25, 2003], byui.edu/devotionalsandspeeches):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Գրեք մի դեպք, երբ տեսել եք ինչ-որ մեկին Փրկչի օրինակին
հետևելիս, ով կարիքի մեջ լինելով, ընտրել է օգնել կարիք ունեցող
մեկ այլ մարդու:

b. Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս կարող ենք քրիստոսանման այդպիսի
հատկանիշ զարգացնել և ջանալ օգնել ուրիշներին, անգամ երբ
ինքներս ենք կարիքի մեջ:

c. Գրեք, թե ինչ եք պատրաստվում անել, որ հետևեք Փրկչի
օրինակին, ընտրելով օգնել մարդկանց, անգամ երբ ինքներդ
կարիք ունեք:

Հովհաննես 19.28–42 հատվածներում տեղեկանում ենք, որ իններորդ
ժամին Հիսուսի մահից հետո (տես Մարկոս 15.34), Հովսեփ
Արիմաթիացին Պիղատոսից խնդրեց Հիսուսի մարմինը: Այնուհետև,
Հովսեփը և Նիկոդեմոսը պատրաստեցին Փրկչի մարմինը և դրեցին
Հովսեփի նվիրաբերած գերեզմանում:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 18–19 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 16. ՕՐ 4

Հովհաննես 20–21
Նախաբան
Խաչելության հաջորդող կիրակի օրը Մարիամ Մագդաղենացին
հայտնաբերեց, որ գերեզմանը, որտեղ Հիսուսի մարմինը դրվել էր,
դատարկ է, և գնաց ու պատմեց Պետրոսին ու Հովհաննեսին, ովքեր
վազեցին դեպի գերեզմանը: Հարություն առած Քրիստոսը հայտնվեց
Մարիամին, իսկ ավելի ուշ, Իր աշակերտներին: Գալիլեայի ծովի ափին
Հիսուսը հրավիրեց Պետրոսին Իր հանդեպ սերը ցուցաբերել կերակրելով
Իր ոչխարներին:

Հովհաննես 20․1–10
Մարիամ Մագդաղենացին հայտնաբերում է, որ Հիսուսի գերեզմանը դատարկ է
և պատմում է Պետրոսին ու Հովհաննեսին, ովքեր վազում են դեպի գերեզմանը:
Պատկերացրեք, թե ինչպես
կզգայիք, եթե ներկա լինեիք, երբ
Հիսուսի մարմինը դրվեց
գերեզմանը: Ուրբաթ օր էր և Նրա
թաղումը պետք է ավարտվեր
նախքան հրեաների
Հանգստության օրը կսկսվեր
մայրամուտին և կշարունակվեր
մինչև շաբաթ օրվա մայրամուտը:
Երբ կարդաք Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց
Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինի
հայտարարությունը,
պատկերացրեք, թե ինչ էին զգում
Հիսուսի աշակերտները.

«Ես պատկերացնում եմ, թե որքան խավար էր այդ ուրբաթ օրը, երբ
Քրիստոսին խաչը բարձրացրեցին:

Այդ զարհուրելի ուրբաթ օրը երկիրը ցնցվեց ու խավարի մեջ հայտնվեց:
Սարսափելի փոթորիկները ուժգին հարվածեցին երկրին:

Նրա կյանքը որոնող չարակամ մարդիկ ուրախացան: Այժմ, երբ Հիսուսն
այլևս չկար, Նրա հետևորդները, անկասկած, կցրվեին: Նրանք հաղթանակ

էին տոնում:

Այդ օրը տաճարի վարագույրը պատռվեց երկու մասի:

Մարիամ Մագդաղենացին և Հիսուսի մայր Մարիամը երկուսն էլ վշտի և հուսահատության
մեջ էին: Այն հզոր մարդը, ում նրանք սիրում ու պատվում էին, այժմ անշունչ գամված
էր խաչին:

Այդ ուրբաթ օրը Առաքյալները փշրված էին: Հիսուսը՝ նրանց Փրկիչը, այն մարդը, ով քայլում
էր ջրի վրա և կենդանացնում էր մահացածներին, այժմ չարակամ մարդկանց
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ողորմությանն էր թողնված: Նրանք անօգնական դիտում էին, մինչ Հիսուսի թշնամիները
հաղթել էին Նրան:

Այդ ուրբաթ օրը մարդկության Փրկիչը նվաստացած ու ջախջախված էր՝ տուժված և
նախատված:

Դա մի ուրբաթ էր, քայքայիչ ու սպառիչ վշտով լի, որը կրծում էր նրանց հոգին, ովքեր
սիրում ու պատվում էին Աստծո Որդուն:

Կարծում եմ, որ աշխարհի պատմության սկզբից ի վեր ամենախավար օրն այդ ուրբաթն
էր» (“Sunday Will Come,” Ensign or Liahona, Nov. 2006, 29–30):

1. Պատկերացրեք, որ դուք լրագրող եք եղել Հիսուսի մահվան
և Հարության ժամանակ, և որ ձեզ խնդրել են գրել մի շարք

հոդվածներ այդ իրադարձությունների վերաբերյալ: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում նորությունների մի
թողարկում գրեք, իբրև թե դուք հարցազրույց եք ունեցել Հիսուսի
աշակերտների հետ նրա մահվան և թաղման ժամանակ: Կարող եք
նշել, թե նրանք ինչ մտքեր ու զգացումներ ունեցան, երբ տեսնում էին
Հիսուսի գերեզմանը կնքվելիս:

Փրկչի մահվան և թաղման ողբերգությունից բացի, Երեց Վիրթլինը ասել է.
«Սակայն այդ օրվա մռայլությունը երկար չտևեց» (“Sunday Will Come,” 30):

Հովհաննես 20 գլուխն ուսումնասիրելիս պարզեք, թե ինչու «այդ օրվա
մռայլությունը երկար չտևեց»:

Կարդացեք Հովհաննես 20.1–2 հատվածները, պարզելով թե Մարիամ
Մագդաղենացին ինչ հայտնաբերեց, երբ կիրակի օրը՝ վաղ առավոտյան,
եկավ Հիսուսի գերեզմանը:

Ի՞նչ արեց Մարիամը, երբ հայտնաբերեց, որ գերեզմանի մուտքի քարը
տեղափոխվել է: Ի՞նչ էր կարծում Մարիամը, որ տեղի է ունեցել:

Կարդացեք Հովհաննես 20.3–10 հատվածները, պարզելով, թե ինչ արեցին
Պետրոսը և Հովհաննեսը, որին կոչում են «միւս աշակերտը» 3-րդ
հատվածում և կրկին՝ «միւս աշակերտը» 4-րդ հատվածում, երբ լսեցին
Մարիամի նորությունը:

Ինչպե՞ս արձագանքեց Հովհաննեսը, տեսնելով դատարկ գերեզմանը: Ի՞նչ
էր նա հավատացած:

Քանի դեռ չէր տեսել դատարկ գերեզմանը, նա լիովին չէր ըմբռնել Փրկչի
հայտարարությունը, որ երրորդ օրը մեռելներից հարություն կառնի:
Տեսնելով դատարկ գերեզմանը, Հովհաննեսը հիշեց և հավատաց (տես
Հովհաննես 20.8–9):

Հովհաննես 20.11–31
Հարություն առած Փրկիչը հայտնվում է Մարիամ Մագդաղենացուն, իսկ ավելի
ուշ՝ Իր աշակերտներին:
Կարդացեք Հովհաննես 20.11–15, պարզելով, թե Պետրոսի և Հովհաննեսի
գնալուց հետո ով խոսեց Մարիամի հետ:
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Հարություն առած Հիսուսը հայտնվեց

Մարիամ Մագդաղենացուն:

Մտովի պատկերացրեք սուրբ գրությունների իրադարձությունները

Սուրբ գրությունների ձեր ուսումնասիրությունն ավելի իմաստալից կդառնա, եթե մտովի
պատկերացնեք սուրբ գրություններում արձանագրված իրադարձությունները: Օրինակ`
պատկերացրեք, թե ինչ կզգայիք ու կանեիք, եթե ներկա լինեիք Հովհաննես 20-ում
նկարագրված իրադարձություններին: Պատկերացնելը ձեզ կարող է օգնել նաև նկատել
սուրբ գրությունների իրադարձությունների նմանությունները ձեր կյանքի հետ և ձեզ
նախապատրաստել կիրառելու սուրբ գրություններում ուսուցանվող ճշմարտությունները:

Կարդացեք Հովհաննես 20.16–18 հատվածները, պարզելով, թե Հիսուսը ինչ
ասաց Մերիին անել:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ Մակքոնկին բացատրել
է «Մի դպչիր ինձ» արտահայտության իմաստը Հովհաննես 20.17
հատվածում: «Աստվածաշնչի Հակոբ թագավորի թարգմանությունը
վկայակոչում է «Մի դպչիր ինձ» Հիսուսի խոսքերը: Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունում ասվում է. «Մի բռնիր ինձ»: Հունարենից արված
տարբեր թարգմանություններում օգտագործվում է «Մի կառչիր ինձանից»

կամ «Մի բռնիր ինձ»: Ոմանք այս արտահայտությանը տալիս են «Այլևս մի կառչիր
ինձանից» կամ «Այլևս մի բռնիր ինձ» իմաստը: Դադարել բռնել նրան կամ կառչել նրանից
արտահայտությունները հետևություն են թողնում, որ Մարիամը արդեն բռնել էր նրա
ձեռքը: Հիմնավոր պատճառ կա ենթադրելու, որ Մարիամին փոխանցած Տիրոջ միտքը եղել
է հետևյալը. «Դու չես կարող պահել ինձ այստեղ, որովհետև ես պետք է բարձրանամ իմ
Հոր մոտ»» (The Mortal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979–81], 4:264):

Ըստ Հովհաննես 20.17 հատվածի՝
Հիսուսն ուրիշ ինչ հրահանգեց
Մարիամին:

2. Շարունակեք
պատկերացնել, որ

դուք լրագրող եք եղել այդ
միջոցառումների ժամանակ:
Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր
օրագրում նորությունների մի
թողարկում գրեք, իբրև թե դուք
հարցազրույց եք ունեցել
Մարիամ Մագդաղենացու հետ:
Դուք կարող եք գրել նրա
վկայությունը հարություն առած
Տիրոջ մասին և նրա
պատասխանները հետևյալ
հարցերին: Ի՞նչ էիք մտածում,
երբ տեսաք, որ գերեզմանը
դատարկ է: Ի՞նչ արեցիք դուք
հետո: Ե՞րբ գիտակցեցիք, որ Հիսուս Քրիստոսը կենդանի է: Ձեր
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թողարկման մեջ գրեք, թե արդյոք դուք հավատում եք Մարիամի
պատմածին և ինչու:

Հիշեք, որ աշակերտներից ոմանք դժվարանում էին հավատալ Մարիամի
վկայությունը (տես Մարկոս 16.11): Կարդացեք Հովհաննես 20.19–20
հատվածները, պարզելով, թե ինչ պատահեց այդ երեկոյան:

Այդ պատմությունից մենք տեղեկանում ենք, որ Իր հարության շնորհիվ
Հիսուս Քրիստոսը հաղթեց մահը:

Ըստ Հովհաննես 20.20 հատվածի՝ ի՞նչ զգացին աշակերտները, երբ տեսան
հարություն առած Տիրոջը:

Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը բացատրել է, թե ինչու «այդ [ուրբաթ օրվա]
մռայլությունը երկար չտևեց».

«Հուսահատությունը երկար չտևեց, որովհետև կիրակի օրը, հարություն
առած Տերը քանդեց մահվան կապանքները: Նա բարձրացավ գերեզմանից
և փառավոր հանդիսությամբ հայտնվեց որպես ողջ մարդկության Փրկիչ: …

Մեզանից յուրաքանչյուրը կունենա իր ուրբաթ օրերը, այն օրերը, երբ ինքը
տիեզերքը կարծես քանդվում է և մեր իսկ աշխարհի փշուրները թափվում են
մեր շուրջը: Բոլորս էլ կզգանք նման կոտրված պահեր, երբ թվում է

բեկորներն այլևս հնարավոր չէ միմյանց կպցնել: Մենք բոլորս կունենանք մեր
ուրբաթ օրերը:

Բայց ես վկայում եմ՝ Նրա անունով, ով հաղթել է մահը, որ կիրակին կգա: Մեր վշտի
խավարում ևս կիրակի կգա:

Անկախ հուսահատությունից, անկախ մեր վշտից, կիրակին կգա: Այս կյանքում, թե հաջորդ
կյանքում, կիրակին կգա» (“Sunday Will Come,” 30):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող է գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է
առել, օգնել մեզ, երբ վիշտ ենք ապրում հարազատի
մահվան համար:

b. Ինչպե՞ս կարող է Հարության խոստումը օգնել մեզ կյանքի
փորձառության այլ դժվարությունների ժամանակ:

Հովհաննես 20.21–23 հատվածները արձանագրում են, որ նրանից հետո,
երբ Հիսուսն իր աշակերտներին ցույց տվեց Իր ձեռքերի ու կողերի
խոցերը, նա նրանց հանձնարարություն տվեց անել Իր աշխատանքը: Նա
ասաց նրանց. «Առէք Սուրբ Հոգին» (Հովհաննես 20.22), որը կարող է
նշանակել, որ Նա օրհնեց նրանց ստանալու Սուրբ Հոգու պարգևը, որի
օրհնությունները, սակայն, նրանք վայելելու էին որոշ ժամանակ անց: Նա
նաև ուսուցանեց նրանց իրենց պատասխանատվության մասին՝ օգնելու
մարդկանց իրենց մեղքերին թողություն ստանալ:

Կարդացեք Հովհաննես 20.24–25 հատվածները, պարզելով այն Առաքյալի
անունը, ով ներկա չէր այդ սրբազան իրադարձությանը:
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Նկատեք 25 հատվածում, թե Թովմասն ինչ ասաց, որ պետք է իրեն,
որպեսզի հավատա: Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ էր իր համար դժվար
հավատալ, որ Հիսուսը հարություն էր առել:

Հիսուսի մահկանացու կյանքի ժամանակ հարության գաղափարը դժվար
էր հասկանալ աշակերտներից մեծ մասի կամ բոլորի համար: Մյուս
աշակերտների նման, Թովմասը դեռևս չէր հասկանում, թե ինչ է
հարությունը և ֆիզիկական վկայություն էր փնտրում:

Կարդացեք Հովհաննես 20.26–29 հատվածները, պարզելով, թե ութ օր անց
ինչ փորձառություն ունեցավ Թովմասը:

Նկատեք, որ Հիսուսը Թովմասին ասաց. «մի լինիր անհաւատ՝ այլ
հաւատացեալ» (Հովհաննես 20.27): Թովմասի փորձից մենք սովորում ենք,
որ մենք կօրհնվենք, եթե ընտրենք հավատալ Հիսուս Քրիստոսին,
նույնիսկ երբ չենք կարողանում տեսնել նրան:

Յոթանասունի անդամ՝ Երեց Ջերիթ Վ Գոնգն ուսուցանել է․

«Հավատքը ընտրություն է: …

Երբ ընտրում ենք հավատալ, մենք հասկանում ու տեսնում ենք իրերը մեկ
այլ ձևով: Երբ տեսնում ու ապրում ենք մեկ այլ ձևով, մենք երջանիկ ենք
լինում մի ձևով, որը միայն ավետարանը կարող է պարգևել» (“Choose
Goodness and Joy,” New Era, Aug. 2011, 44):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ եք ընտրում հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, չնայած որ չեք
տեսել նրան ձեր մահկանացու աչքերով:

b. Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ցույց տանք, որ ընտրում ենք
հավատալ Հիսուս Քրիստոսին:

c. Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել՝ ընտրելով Հիսուս Քրիստոսին
հավատալը:

Կարդացեք Հովհաննես 20.30–31 հատվածները, պարզելով, թե
Հովհաննեսը ինչու է արձանագրել այդ իրադարձությունները:

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքները.
Առաքյալներն ու մարգարեները վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մասին,
որպեսզի մենք հավատանք, որ նա է Աստծու Որդին: Ընտրելով
հավատալ առաքյալների և մարգարեների կողմից տրված Հիսուս
Քրիստոսի մասին վկայությանը և հետո ապրելով ճշմարիտ այդ
վկայությանը, մենք կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք առնվազն երկու պարբերություն, պատասխանելով

հետևյալ հարցերին. Փրկչի մահկանացու ծառայության մասին այն
ամենից, ինչ գրվել է Մատթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի
Ավետարաններում, ինչ պատմություն, իրադարձություն կամ ուսուցում
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է ձեզ օգնել հավատալ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է՝ Աստծո Որդին: Ինչո՞ւ
է այն ձեզ օգնել: Պատրաստվեք դասարանի հետ կիսվել ձեր գրածով:

Հովհաննես 21․1–17
Տիբերիա ծովի եզրին հարություն առած Տերը հայտնվում է Իր աշակերտներից
մի քանիսին:
Հովհաննես 21․1–17 հատվածներում արձանագրվել է, որ հարություն առած
Տերը կրկին հայտնվեց Իր աշակերտներից մի քանիսին, երբ նրան ձուկ
էին որսում: Երբ նրանք տեսան Հիսուսին, նրանք արագ վերադարձան ափ
և Նրա հետ ձուկ ու հաց կերան: Ճաշի ընթացքում Հիսուսը հրավիրեց
Պետրոսին ցույց տալ իր սերը Նրա հանդեպ, թողնելով իր ձկնորսի
կյանքը և ծառայելով Տիրոջ ժողովրդին:

Հովհաննես 21.18–25
Հիսուսը կանխապատմում է Պետրոսի նահատակությունը և Հովհաննեսի
փոխակերպումը

Հովհաննես 21.18–19 հատվածներում կարդում ենք, որ Հիսուսը
կանխապատմեց, որ երբ Պետրոսը ծերանա, նա «ձեռքերը կ’մեկնի»
(Հովհաննես 21.18) և կտարվի այնտեղ, որտեղ չէր կամենա գնալ: Ըստ
ավանդության՝ համոզմունք կա, որ Պետրոսը մահացել է խաչվելով:
Սակայն, ասվում է, որ Պետրոսը խնդրել է, որ իրեն գլխիվայր խաչեն,
քանի որ, խոնարհաբար, նա իրեն անարժան է համարել մահանալ նույն
ձևով, ինչպես Փրկիչը (տես Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp.
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:151–52):

Լսելով այդ մարգարեության մասին՝ Պետրոսը հարցրեց, թե ինչ
կպատահի Հովհաննես Առաքյալի, կամ Հովհաննես Սիրեցյալի հետ (տես
Հովհաննես 21.20–21): Կարդացեք Հովհաննես 21.22–23 հատվածները,
պարզելով, թե Փրկիչը ինչպես պատասխանեց Պետրոսին:

Կենալ բառը 22 հատվածում նշանակում է կենդանի մնալ երկրի վրա:
Այդպիսով, Հովհաննեսը պիտի մնար երկրի վրա որպես փոխակերպած
էակ, մինչև Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ գալուստը: Փոխակերպված
էակները «անձինք են, որոնք այնպիսի փոփոխության են ենթարկվում, որ
չտանեն ցավ կամ մահ, մինչև որ հարություն առնեն դեպի անմահություն»
(Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Փոխակերպված էակներ», scriptures.lds.org):

Ըստ Հովհաննես 21.22 հատվածի՝ Հիսուսը ինչի վրա էր ցանկանում, որ
Պետրոսը կենտրոնանա, Հովհաննեսի մասին մտահոգվելու փոխարեն:

Կարդացեք Հովհաննես 21.24–25 հատվածները, պարզելով, թե
Հովհաննեսը ինչ էր ցանկանում, որ բոլորն իմանան, երբ ավարտում էր իր
հիշատակարանը:

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 20–21 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և կռահումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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Գործք Առաքելոց
գրքի նախաբան
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Գործք Առաքելոց գիրքը կապ է հանդիսանում Հիսուս Քրիստոսի կյանքի
գրանցման ու չորս ավետարաններում գտնվող ուսմունքների և Նրա
Առաքյալների գրվածքների ու աշխատանքների միջև։ Գործք գիրքը ցույց
է տալիս, թե ինչպես Փրկիչը շարունակեց ղեկավարել Իր Եկեղեցին Սուրբ
Հոգու ներշնչմամբ նրանց համար, ովքեր կրում էին քահանայության
բանալիները։ Սուրբ Հոգին հայտնում էր ճշմարտությունը Առաքյալներին,
ովքեր այդ ժամանակ առաջնորդում և ուսուցանում էին Եկեղեցին։
Առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի անունով նաև հրաշքներ էին գործում:
Այս գրքի ուսումնասիրությամբ դուք կիմանաք, թե ինչպես Հիսուս
Քրիստոսի Եկեղեցին սկսեց տարածվել Երուսաղեմից «մինչեւ երկրի
ծայրերը» (Գործք 1.8)։ Այս գրքի ուսումնասիրությունը կարող է նաև օգնել
ձեզ տեսնել հաջորդող ժամանակակից մարգարեների և առաքյալների
իմաստությունը և ոգեշնչել ձեզ համարձակ կանգնել որպես Հիսուս
Քրիստոսի վկա։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ղուկասը գրել է Գործք Առաքելոց գիրքը` որպես «երկու մասից
բաղկացած աշխատության երկրորդ [մասը]: … Առաջին մասը հայտնի է
որպես Ավետարան ըստ Ղուկասի» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Գործք
Առաքելոց», scriptures.lds.org, տես նաև Ղուկաս 1.1–4, Գործք 1.1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Գործք գիրքը գրվել է Ղուկասի ավետարանից հետո (տես Գործք 1.1), որը
հավանաբար գրվել է մ.թ. առաջին դարի երկրորդ կեսին: Մենք չգիտենք,
թե որտեղ է այն գրվել:

Ո՞ւմ համար է գրվել այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Ղուկասն ուղղեց Գործք գիրքը Թեոփիլե անունով մի մարդու (տես Գործք
1.1)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Գործք գիրքը պատմում է քրիստոնեության ծագման և տարածման
մասին,որը սկսվել է Երուսաղեմում՝ հրեաների գավառական
մայրաքաղաքում, և վերջացել Հռոմում` կայսրության մեծ
մայրաքաղաքում։ Գործք գրքում նկարագրված իրադարձությունները
տեղի են ունեցել ավելի քան 30 տարում (շուրջ մ.թ. 30–62 թթ.) և
կենտրոնանում են հիմնականում Պետրոսի (տես Գործք 1–12) և Պողոսի
(տես Գործք 13–28) ծառայությունների վրա։ Առանց Գործք գրքի, Եկեղեցու
վաղ պատմության վերաբերյալ մեր գիտելիքը կսահմանափակվեր այն
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փոքր չափով, որը Նոր Կտակարանի թղթերն են ապահովում։ Բացի այդ,
Գործք գիրքը ներկայացնում է արժեքավոր պատմական համատեքստ
Պողոսի թղթերի առնչությամբ։

Պողոսի դարձի գալը (տես Գործք 9) և նրա հետագա առաքելությունները,
Պետրոսին տրված տեսիլքը՝ նախապես Հուդայիզմ դարձի չեկած
հեթանոսներին Եկեղեցու մեջ ընդունելու վերաբերյալ (տես Գործք
10.9–16, 34–35), և Երուսաղեմի համաժողովում ուսուցանված
վարդապետությունները շատ կարևոր էին վաղ Եկեղեցու աճի համար
(տես Գործք 15)։

Ինչպես արձանագրված է Ղուկաս 24.49-ում, Փրկիչը հրահանգեց
Առաքյալներին չսկսել իրենց ծառայությունները, մինչև «վերեւիցը
զօրութիւն [չ]հագնիք»։ Գործք գիրքն արձանագրում է զորության օժտումը
Սուրբ Հոգու կողմից և պատմում է դրա տպավորիչ արդյունքների մասին՝
սկսած Պենտեկոստեի օրը հազարավորների դարձի գալուց (տես Գործք
2): Ամբողջ Գործք գրքում Ղուկասը շեշտադրել է Սուրբ Հոգու
ներգործությունը անհատների և համայնքների վրա։ «Վերեւիցը զօրութիւն
հագնիք» արտահայտությունը նաև հավանաբար նշանակում էր, որ
Առաքյալները «ստացել են որոշակի գիտելիք, զորություններ և հատուկ
օրհնություններ, որոնք սովորաբար շնորհվում են միայն Տիրոջ
Տաճարում» (Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 1:859)։

Համառոտ շարադրանք
Գործք 1–2։ Իր Հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոսը 40 օր
սպասավորում է Իր Առաքյալներին և ապա համբարձվում երկինք։
Առաքյալները ոգեշնչմամբ ընտրում են Մատաթիային՝ լրացնելու
Տասներկու Առաքյալների Քվորումում առաջացած թափուր պաշտոնը:
Սուրբ Հոգին հեղվում է Պենտեկոստեի օրը: Պետրոսը համարձակ վկայում
է հարություն առած Փրկիչի մասին, և շուրջ 3000 մարդ դարձի են գալիս։

Գործք 3–8։ Պետրոսն ու Հովհաննեսը բժշկում են մի մարդու, ով ի ծնե կաղ
էր։ Պետրոսն ու Հովհաննեսը ձերբակալվում են Հիսուսի անունով բժշկելու
և քարոզելու համար և ազատվում են բանտից։ Առաքյալները կանչում են
յոթ մարդկանց, որ օգնեն իրենց ծառայության մեջ. նրանցից մեկը՝
Ստեփանոսը, վկայություն է բերում հրեական խորհուրդի առաջ և
խորհուրդի անդամները դատապարտում են նրան մահվան։ Փիլիպպոսը
քարոզում է ողջ Սամարիայում։

Գործք 9–12: Սողոսը դարձի է գալիս և սկսում իր ծառայությունը։
Պետրոսն իմանում է տեսիլքից, որ ավետարանը պետք է քարոզվի
հեթանոսներին։ Հերովդես Ագրիպպաս Ա մահվան է դատապարտում
Հակոբոս Առաքյալին (Հովհաննեսի եղբորը) և բանտարկում Պետրոսին։

Գործք 13–15։ Սողոսն ու Բառնաբասը կանչվում են որպես միսիոներներ։
Նրանք հանդիպում են հրեաների դիմադրությանը և ընդունվում որոշ
հեթանոսների կողմից։ Եկեղեցու ղեկավարներ հանդիպում են
Երուսաղեմում և որոշում, որ հեթանոս նորադարձները կարիք չունեն
թլփատվելու կամ պահելու Մովսեսի օրենքը, երբ նրանք միանում են
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Եկեղեցուն։ Պողոսը (ինչպես հիմա կոչվում է Սողոսը) Շիղայի հետ
մեկնում է երկրորդ միսիոներական ճամփորդության։

Գործք 16–20: Պողոսն ու Շիղան ամրապնդում են տարբեր եկեղեցիներ
(համայնքներ), որոնք կազմավորվել էին ավելի վաղ։ Աթենքի
Արիսպագոսում Պողոսը քարոզում է, որ մենք «Աստուծոյ ազգիցն ենք»
(Գործք 17․29)։ Պողոսն ավարտում է իր երկրորդ առաքելությունը և
մեկնում երրորդ առաքելության` Փոքր Ասիայով։ Պողոսը որոշում է
վերադառնալ Երուսաղեմ։

Գործք 21–28: Երուսաղեմում Պողոսը ձերբակալվում է և շարունակում
վկայել Հիսուս Քրիստոսի մասին: Տերը կրկին հայտնվում է Պողոսին։
Շատ հրեաներ որոշում են դավադրաբար սպանել Պողոսին։
Կեսարիայում նա վկայություն է բերում Ֆելիքսի, Փեստոսի և
Ագրիպպասի առաջ։ Պողոսը նավաբեկության է ենթարկվում դեպի Հռոմ
տանող ճանապարհին։ Հռոմում գտնվելով տնային կալանքի տակ,
Պողոսը ուսուցանում է ավետարանը:
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 1

Գործք 1.1–8
Նախաբան
Իր Հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոսը 40 օր ծառայեց Իր
Առաքյալներին ։ Նա պատրաստեց նրանց լինել Իր վկաները
աշխարհով մեկ։

Գործք 1.1–8
Հիսուս Քրիստոսը ծառայում է Իր աշակերտներին 40 օր
Պատկերացրեք, որ մեկ այլ հավատի մի ընկեր մոտենում է ձեզ ձեր
Եկեղեցու մասին ավելի շատ իմանալու ցանկությամբ և հարցնում. «Ո՞վ է
առաջնորդում ձեր Եկեղեցին»։ Ինչպե՞ս դուք կպատասխանեիք:
____________________

Գործք 1.1–8 հատվածներն ուսումնասիրելիս ուշադրություն դարձրեք
ճշմարտությունների վրա, որոնք կարող են օգնել ձեզ պատասխանել այդ
հարցին և հասկանալ, որ Առաքյալները, ովքեր հնում ղեկավարել են
Եկեղեցին, եղել են Հիսուս Քրիստոսի վկաներ և ունեցել այդ վկայությամբ
աշխարհով մեկ կիսվելու պարտականությունը։ Առաքյալները, ովքեր
այսօր առաջնորդում են Եկեղեցին, ունեն նույն օրհնությունն ու
պատասխանատվությունը։

Օգտվեք Գործք Առաքելոց գրքից ձեր սուրբ գրություններում և պարզեք
այս գրքի լրիվ անունը:

Գործք Առաքելոց գիրքը կարևոր անցում է Նոր Կտակարանում:
Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասի և Հովհաննեսի Ավետարանները
պարունակում են Փրկիչի մահկանացու ծառայության և Քավության
մասին պատմություններ։ Ի տարբերություն սրանց Գործք Առաքելոց
գիրքը պատմում է Առաքյալների ծառայության մասին Փրկիչի երկինք
համբարձվելուց հետո։

Կարդացեք Գործք 1.1–2 հատվածները, պարզելով, թե ում համար է գրվել
այս գիրքը։

Գործք Առաքելոց գրքի հեղինակը Ղուկասն է, իսկ 1-ին հատվածում
«առաջին պատմութիւնը» ակնարկը վերաբերում է Ղուկասի
Ավետարանին, որը նույնպես գրվել է Թէոփիլէ անվամբ մի անհայտ
մարդու։ Ղուկասի գրելու նպատակն էր օգնել Թէոփիլէին` ստանալ
Հիսուս Քրիստոսի մասին իր սեփական վկայությունը (տես Ղուկաս
1.1–4)։

Կարդացեք Գործք 1.2 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե Հիսուս
Քրիստոսը ինչպես շարունակեց առաջնորդել Իր Եկեղեցին Իր
Հարությունից հետո։

Ըստ 2-րդ հատվածի, ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը ղեկավարել Իր
Եկեղեցին մահկանացու կյանքից հետո։
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Գործք 1.2 հատվածից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը
ղեկավարում է Իր Եկեղեցին` Իր կամքը հայտնելով Իր Առաքյալներին
Սուրբ Հոգու միջոցով։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը
ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիսոտոսը շարունակեց առաջնորդել Իր
Եկեղեցին Իր Հարությունից հետո.

«Գործք գրքի առաջին հատվածի … հայտարարությունն այն է, որ Եկեղեցին
շարունակելու է առաջնորդվել Աստծո, այլ ոչ թե մարդու կողմից։ …
Արդարև, Գործք Առաքելոց գրքի համար ավելի լիարժեք ու պատշաճ
վերնագիր կարող է լինել «Գործք հարություն առած Քրիստոսի՝ Սուրբ Հոգու
միջոցով Իր Կարգված Առաքյալների կյանքում և ծառայություններում»։ …

«Եկեղեցու ուղղությունը եղել է նույնը։ Փրկիչի գտնվելու վայրը փոխվել էր,
սակայն Եկեղեցու ուղղությունն ու ղեկավարումը եղել են նույնը» (“Teaching, Preaching,
Healing,” Ensign, Jan. 2003, 37)։

Մտածեք, թե ինչու է կարևոր իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր
շարունակում է ղեկավարել Իր Եկեղեցին հայտնության միջոցով։

1. Խորհեք այն փորձառությունների մասին, որոնք ամրացրել
են ձեր վկայությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր

ղեկավարում է Իր Եկեղեցին հայտնության միջոցով։ Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք ձեր
փորձառությունները: Եթե չեք զգում, որ ունեք այսպիսի
փորձառություն, խնդրեք Եկեղեցու մի հավատարիմ անդամի կիսվել
ձեզ հետ, թե նա որտեղից գիտի, որ Տերը առաջնորդում է Իր Եկեղեցին
հայտնության միջոցով։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրանցեք այն, ինչ սովորում եք ձեր զրույցից:

Հիսուսը 40 օր իր Առաքյալներին անձնական ցուցումներ տվեց մինչև Իր
Համբարձումը երկինք, և Առաքյալները սկսեցին առաջնորդել Եկեղեցին
այստեղ` երկրի վրա, Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ընթերցեք Գործք 1.3
հատվածը` փնտրելով, թե Առաքյալներն ինչ զգացին և սովորեցին այդ 40
օրվա ընթացքում։

3-րդ հատվածում չարչարանք բառը վերաբերում է Փրկիչի քավիչ
զոհաբերությանը և Նրա տառապանքներին (տես Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Գործք 1.3 [ Գործք 1.3, ծանոթագրություն բ]):
«Անսխալական ապացույցներ» արտահայտությունը վերաբերում է
Հիսուսի ներկայացրած անժխտելի փաստերին, որ Ինքը հարություն է
առել։

Ընթերցեք Գործք 1.4–5 հատվածները` փնտրելով, թե Հիսուսը ինչ
պատվիրեց անել Առաքյալներին։ Գուցե կամենաք նշագրել ձեր գտածը։

Հիսուսը պատվիրեց Առաքյալներին մնալ Երուսաղեմում, մինչև նրանք
մկրտվեին Սուրբ Հոգով։ Այն վերաբերում է նրանց կողմից Սուրբ Հոգու
մշտական ընկերակցությունը ստանալուն, որի կարիքը Առաքյալները
չունեին, երբ Տերը ֆիզիկապես իրենց հետ էր։
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Ընթերցեք Գործք 1.8 հատվածը` փնտրելով, թե ինչ ասվեց Առաքյալներին,
որ անեն Սուրբ Հոգին ստանալուց հետո։

8-րդ հատվածում Փրկիչի ուսուցանածից մենք սովորում ենք, որ
Առաքյալները Հիսուս Քրիստոսի վկաներ են և վկայում են Նրա մասին
աշխարհով մեկ:

Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլին ուսուցանել է Առաքյալների՝ այսօր Հիսուս
Քրիստոսի վկաներ լինելու պարտականության վերաբերյալ. «Մեր օրերում
Տերը կանչել է 15 հատուկ վկաների` վկայելու Իր աստվածության մասին ողջ
աշխարհի առաջ։ Նրանց կոչումը յուրահատուկ է. նրանք Տեր Հիսուս
Քրիստոսի Առաքյալներ են՝ ընտրված և լիազորված Նրա կողմից։ Նրանց
պատվիրվել է բերել վկայություն Նրա կենդանի իրականության մասին

իրենց տրված սուրբ առաքելության զորությամբ և իշխանությամբ (“Special Witnesses of
Christ,” Ensign, Apr. 2001, 4):
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Կարդացեք «Կենդանի Քրիստոսը․ Առաքյալների վկայությունը»
հռչակագիրը, որը լրացնում է այս դասը։ Նշեք Առաքյալների վկայության
այն մասերը, որոնք ամենանշանակալիցն են ձեզ համար։

Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
անդամների տեսանյութերը հասանելի են “Special Witnesses of

Christ” բաժնում, LDS.org։ Դուք կարող եք դիտել այս տեսանյութերից
երկուսը կամ երեքը:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչպե՞ս է

ժամանակակից Առաքյալների վկայությունն ազդում Հիսուս
Քրիստոսի մասին ձեր անձնական վկայության վրա:
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Չնայած Գործք 1.8 հատվածը վերաբերում է կոնկրետ Առաքյալների
դերին` որպես Փրկիչի հատուկ վկաներ, այն նաև սովորեցնում է մեզ, թե
ինչը կարող է մեզ օգնել լինել Հիսուս Քրիստոսի վկաներ աշխարհով մեկ։

Համաձայն Առաքյալներին տրված Տիրոջ խոստմանը Գործք 1.8
հատվածում, մենք սովորում ենք, որ Սուրբ Հոգու զորությամբ մենք
կարող ենք դառնալ Հիսուս Քրիստոսի վկաներ։

Ի՞նչ կերպ է Սուրբ Հոգու զորությունն օգնում մեզ դառնալ Փրկիչի վկաներ։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք զգացել Սուրբ Հոգին այն ժամանակ, երբ ուրիշները կիսվել
են իրենց վկայությամբ Հիսուս Քրիստոսի մասին:

b. Ե՞րբ եք զգացել, որ Սուրբ Հոգին օգնում է ձեզ` վկայել ուրիշներին
Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Փնտրեք հնարավորություններ կիսվելու Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր
վկայությամբ ուրիշների հետ և վստահ եղեք, որ Սուրբ Հոգին կհաստատի
այն բաների ճշմարտությունը, ինչի մասին դուք վկայում եք նրանց։

Գործք - Հայտնություն. Նոր Կտակարանի երկրորդ
մասի ակնարկը
Գործք 1.8 հատվածը սովորեցնում է ոչ միայն ճշմարտություններ
Առաքյալների պարտականության մասին, այլև առաջարկում է Նոր
Կտակարանի վերջին մասի ակնարկը։ Համաձայն Գործք 1.8 հատվածի,
որտե՞ղ Փրկիչը մարգարեացավ, որ Իր աշակերտները վկայելու էին
Իր մասին։

Օգտվեք քարտեզներից Աստվածաշնչի հավելվածներում կամ Սուրբ
գրքերի ուղեցույցում, որպեսզի տեսնեք սուրբ գրություններում նշված
վայրերը, որոնք կօգնեն ձեզ պատկերացնել Առաքյալների
ճամփորդությունները և Փրկիչի մարգարեության իրականացումը։

Օգտվեք Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օժանդակ
նյութերից

Եկեղեցին պատրաստել է սուրբ գրությունների ուսումնասիրության մի շարք օժանդակ
նյութեր։ Դրանք գտնվում են սուրբ գրությունների ՎՕՍ-ի խմբագրություններում և Սուրբ
գրքերի ուղեցույցում։ Դրանք ներառում են հետևյալը՝ խաչաձև հղումներով
ծանոթագրություններ և բառերի բացատրություններ, հատվածներ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունից, թեմատիկ ցուցիչներ, Աստվածաշնչի Բառարանը, քարտեզներ և
լուսանկարներ։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ժամանակ դրանք կլինեն
ամենաարժեքավոր միջոցները ձեզ համար: Դուք կօրհնվեք, օգտվելով ուսումնասիրության
օժանդակ նյութերից, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ժամանակ։

Գործք 1–5 գլուխները նկարագրում են Առաքյալների ծառայությունը
Երուսաղեմում, Գործք 6–9 գլուխները նկարագրում են նրանց
ծառայությունը ողջ Հրեաստանում և Սամարիայում, իսկ Գործք 10–28-ը՝
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ողջ Հռոմեական Կայսրությունում կամ «երկրի ծայրերում» (Գործք 1.8)։
Գուցե կամենաք գրանցել այս համառոտ շարադրանքը ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում` Գործք 1.8 հատվածի կողքին:

Օգտվեք ձեր Աստվածաշնչի ցանկից։ Նայեք Նոր Կտակարանի գրքերին,
որոնք հետևում են Գործք Առաքելոց գրքին։ Ա Կորնթացիս մինչև
Եբրայեցիս գրքերը Պողոս Առաքյալի կողմից գրված թղթեր են
(նամակներ)։ Դուք կսովորեք Պողոսի դարձի գալու և ծառայության մասին
Գործք 9, 13–28 հատվածների ուսումասիրության ժամանակ։

Նայեք «Առաքյալների Գործքի Ակնարկ» քարտեզին, որը ցուցադրում է
քաղաքները կամ տարածքները, որոնք համապատասխանում են Պողոսի
թղթերից շատերին։ Նոր Կտակարանի թղթերի մեծ մասը գրվեց տարբեր
քաղաքներում գտնվող Եկեղեցու համայնքի համար՝ ուշադրություն
հատկացնելով նրանց հատուկ կարիքներին։ Օրինակ,
Թեսաղոնիկեցիներն ապրել են Թեսաղոնիկե քաղաքում, և Ա
Թեսաղոնիկեցիս գիրքը համարվում է Պողոսի գրած ամենավաղ թուղթը:
Սրբերի համայնքին գրելուց բացի, Պողոսը գրել է նաև անհատներին,
ինչպես օրինակ` Տիմոթեոսին, Տիտոսին և Ֆիլիմոնին։

Նայեք ցանկին, թե որ թղթերն են հետևում Եբրայեցիս թղթին։ Պողոսից
բացի, մյուս Առաքյալները և Եկեղեցու ղեկավարները ևս գրել են Եկեղեցու
անդամներին։ Այս թղթերից մի քանիսը կազմում են Հակոբոսի, Պետրոսի
և Հուդայի գրքերը։ Հայտնություն գրքում արձանագրված է Հովհաննես
Առաքյալին տրված տեսիլքը։

Երբ շարունակում եք ուսումնասիրել Նոր Կտակարանի երկրորդ մասը,
եղեք աղոթասեր, որպեսզի Սուրբ Հոգին լուսավորի ձեզ և օգնի ձեռք բերել
ավելի մեծ հասկացողություն Նոր Կտակարանի Առաքյալների
ուսմունքների մասին։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.
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Ես ուսումնասիրեցի Գործք 1.1–8 հատվածները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 2

Գործք 1.9–26
Նախաբան
Քառասուն օր Իր աշակերտներին ուսուցանելուց հետո Հիսուս Քրիստոսը
համբարձվեց երկինք։ Առաքյալները և մյուսները միավորվեցին աղոթքով
և աղերսանքով։ Ներշնչմամբ Մատաթիան կանչվեց լրացնելու Տասներկու
Առաքյալների Քվորումում առաջացած թափուր պաշտոնը, որն առաջացել
էր Հուդա Իսկարիովտացու մատնության և մահվան պատճառով։

Գործք 1.9–12
Հիսուսը համբարձվում է երկինք
Կարդացեք հետևյալ հայտարարությունները Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի մասին և հատկացված տեղում գրեք, թե արդյոք յուրաքանչյուր
հայտարարությունը ճիշտ է (Ճ), թե սխալ (Ս)։ Օգտվեք ուղեկցող սուրբ
գրություններից, որոնք կօգնեն ձեզ ճիշտ պատասխանել։

____ 1. Հիսուս Քրիստոսը կվերադառնա երկիր վերջին օրերում։ (Տես
Մովսես 7.60)։

____ 2. Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը
կհայտնվի միայն արդար մարդկանց։ (Տես ՎևՈւ 101.23, Ջոզեֆ
Սմիթ–Մատթեոս 1.26)

____ 3. Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը կլինի անտեսանելի, երբ կրկին գա
, մարդկանցից շատերը չեն գիտակցի, որ Երկրորդ Գալուստը տեղի է
ունեցել։ (Տես ՎևՈւ 49․22-23):

Իր մահկանացու ծառայության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսը
մարգարեացավ, որ վերջին օրերին որոշ մարդիկ սերմանելու են կեղծ
ուսմունքներ Իր Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ (տես Ջոզեֆ
Սմիթ–Մատթեոս 1.22–25)։ Մենք կարող ենք իմանալ, թե արդյոք տվյալ
ուսմունքը Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ ճիշտ է, թե
սխալ, եթե հետևենք Փրկիչի և Նրա մարգարեների խոսքերին։ Անելով
այդ, մենք կարող ենք խուսափել մոլորվելուց (տես Ջոզեֆ
Սմիթ–Մատթեոս 1.37)։

Գործք 1.9–12 հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրեք
ճշմարտություններ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ:

Իր Հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոսը ուսուցանեց Իր Առաքյալներին
40 օրվա ընթացքում (տես Գործք 1.3)։ Կարդացեք Գործք 1.9–12
հատվածները` փնտրելով, թե ինչ պատահեց, երբ Փրկիչը ավարտեց
ուսուցանել նրանց։

Պատկերացրեք, որ դուք այնտեղ էիք՝ վկայելու Փրկիչի երկինք
համբարձվելու մասին։ Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ մտքեր և զգացումներ
կարող էիք ունենալ:
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Հին Իսրայելում ամպը երբեմն
հանդիսացել է Աստծո
ներկայության և փառքի տեսանելի
պատկեր (տես Ելից 40.34)։ Գործք
1.9 հատվածում նշված ամպը
փառքի ամպն էր (տես
Աստվածաշնչի Բառարան, «Ամպ»)։
Գործք 1.10 հատվածում նշված
երկու տղամարդիկ
հրեշտակներ էին։

Նշեք, թե Գործք 1.11 հատվածում հրեշտակներն ինչ ասացին
Առաքյալներին։ Հրեշտակների ասածից կարող ենք սովորել մի
ճշմարտություն, որ Իր Երկրորդ Գալուստի ժամանակ Փրկիչը կիջնի
երկնքից փառքով։

Նշեք, որ Գործք 1.12 հատվածում, որ Փրկիչի Համբարձումը տեղի
ունեցավ Ձիթենյաց սարում։ Երբ Փրկիչը կրկին գա, Նա կհայտնվի և կիջնի
Ձիթենյաց սարի վրա (տես Զաքարիա 14.4, ՎևՈւ 45.47–53, 133.19–20)։ Դա
տեղի կունենա նախքան Նրա հիանալի և փառահեղ հայտնությունը
աշխարհի առաջ (տես Եսայիա 40.5)։

Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Իմացությունը, թե ինչ ձևով է Փրկիչը
վերադառնում մինչ մենք սպասում ենք Նրա Երկրորդ Գալուստին,
ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ խուսափել մոլորվելուց։

Գործք 1.13–26
Մատաթիան ընտրվել է լրացնելու Տասներկու Առաքյալների Քվորումում
առաջացած թափուր պաշտոնը:
Երբ Առաքյալները վերադարձան Երուսաղեմ Ձիթենյաց սարից, նրանք
հավաքվեցին աղոթելու և երկրպագելու մի քանի հավատարիմ
տղամարդկանց ու կանանց հետ, այդ թվում Մարիամի՝ Հիսուսի մոր հետ։
Կարդացեք Գործք 1.13 և հաշվեք նշված Առաքյալների թիվը։

Ինչո՞ւ ընդամենը 11 Առաքյալներ են եղել այդ ժամանակ։

Գործք 1.15–20 հատվածներում մենք տեղեկանում ենք, որ Պետրոսը
կանգնեց 120 աշակերտների առաջ և խոսեց Հուդա Իսկարիովտացու
մահվան մասին: Քանի որ Հուդան եղել էր Տասներկու Առաքյալներից
մեկը, աշակերտները հավաքվեցին ընտրելու նոր Առաքյալ։

Դիտարկեք տարբեր եղանակներ, որոնցով ընտրվում են հետևյալ
ղեկավարներից մի քանիսը՝ թիմի կապիտան, տեղական
կառավարության ղեկավար, թագավոր կամ թագուհի և ընկերության
նախագահ։ Ի՞նչ հատկանիշներ են հարկավոր այս ղեկավար
պաշտոնների համար։ ____________________

Խորհեք, թե ինչպես է ընտրվում Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալը, և ինչն է
դարձնում որևէ մեկին արժանի` ծառայելու որպես Առաքյալ։

Կարդացեք Գործք 1.21–26 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես նոր Առաքյալ ընտրվեց Հուդա Իսկարիովտացու մահից հետո։
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Հատված 26-ում «վիճակ գցեցին» արտահայտությունը վերաբերում է
որոշում կայացնելու հին միջոցին։ Հավատարիմների մոտ Աստծո ձեռքը
կառավարում է արդյունքը (տես Առակաց 16.33):

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին բացատրել
է. «Եթե նրանք վիճակ գցեցին, դա եղել է այն դեպքը, որում Տերը ընտրեց
արդյունքը։ Սակայն հավանաբար նրանք «վիճակ գցեցին», ենթադրաբար,
տալով իրենց «աջակցող ձայները» հաստատելու համար նրան, ում
Աստված ընտրել էր ծառայելու սուրբ առաքելությունում» (Doctrinal New
Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:32)։

Համաձայն Գործք 1.21–22 հատվածների, Պետրոսն ասաց, որ նոր
Առաքյալը ընտրվելու էր նրանցից, ովքեր անձնապես գիտեին Հիսուսին և
ականատես էին եղել Նրա ծառայությանը՝ սկզբից մինչև Նրա
Հարությունը։

Ի՞նչն է ամենաշատը տպավորում ձեզ՝ Գործք 1.24–25 հատվածներում
արձանագրված Առաքյալների աղոթքում։ ____________________

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն
է, որ Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալները կանչվում են Աստծո կողմից
հայտնության միջոցով։ Կարող եք գրել այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ
գրություններում Գործք 1.24 հատվածի կողքին։

1. Սուրբ գրությունների ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր, որ

Առաքյալը կանչվում է Աստծո կողմից հայտնության միջոցով, այլ ոչ թե
ընտրվում այն եղանակով, որը նման է աշխարհում անցկացվող այլ
ղեկավարների ընտրությանը։

Օրինակի համար, թե ինչպես է ժամանակակից Առաքյալն ընտրվել
հայտնության միջոցով, կարդացեք հետևյալ պատմությունը Նախագահ
Հեբեր Ջ. Գրանտի կյանքից.

«Որպես Եկեղեցու Նախագահ, Նախագահ [Հեբեր Ջ.] Գրանտը ստացել է
հայտնություններ` առաջնորդելու ողջ Եկեղեցին։ Մի այսպիսի հայտնություն
եկավ հենց նրա՝ որպես Եկեղեցու Նախագահ, ձեռնադրվելուց հետո, երբ
նա փնտրեց Տիրոջ կամքը Տասներկու Առաքյալների Քվորումի նոր անդամ
նշանակելու հարցում։ Այս պարտականության մասին խորհրդածելիս, նրա
մտքերը բազմիցս ուղղվեցին դեպի իր ընկերոջը՝ Վերջին Օրերի Սուրբ և

փորձված ղեկավար Ռիչարդ Վ. Յանգին։ Նախագահ Գրանտը քննարկեց այս
հնարավորությունն իր խորհրդականների հետ, ովքեր աջակցեցին նրա որոշմանը։ Երբ նա
վերջապես զգաց վստահություն այս գործընթացի նկատմամբ, նա գրեց իր ընկերոջ
անունը մի թերթիկի վրա և վերցրեց այն իր հետ Առաջին Նախագահության և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի հետ շաբաթական տաճարային ժողովին։ Սակայն, երբ նա
պատրաստվեց ներկայացնել անունը իր Եղբայրներին հաստատման համար, նա
չկարողացավ այդպես վարվել։ Ռիչարդ Վ. Յանգի անունը ներկայացնելու փոխարեն նա
ներկայացրեց Մելվին Ջ. Բալլարդի անունը՝ մի մարդու, ում նա հազիվ էր ճանաչում։
Նախագահ Գրանտն ավելի ուշ պատմել է այն ազդեցության մասին, որը նա ունեցավ այս
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փորձառությամբ։

«Ես զգացի կենդանի Աստծո ոգեշնչումը, ով ուղղորդում էր ինձ իմ գործերում։ Այդ օրվանից,
որ ես ընտրեցի համեմատաբար անծանոթ մարդու, որպեսզի լինի առաքյալներից մեկը իմ
ողջ կյանքի և սիրելի ընկերոջ փոխարեն, ես իմացել եմ, ինչպես գիտեմ նաև այն, որ
ապրում եմ, որ ես Աստծո լույսի և ոգեշնչման և առաջնորդության իրավունք ունեմ Նրա
աշխատանքը կառավարելու գործում այս երկրի վրա» (Teachings of Presidents of the Church:
Heber J. Grant [2002], 181–82)։

Խորհրդածեք, թե Գործք 1.24 հատվածում ուսուցանված ճշմարտությունն
ինչպես է լուսաբանված այս պատմության մեջ, որում նկարագրվում է
ժամանակակից Առաքյալ կանչելու գործընթացը ։

Ինչպե՞ս է Առաքյալի կոչումը ցույց տալիս, որ Փրկիչը շարունակում է
ղեկավարել Իր Եկեղեցին։ (Հիշեք Գործք 1.2 հատվածում ուսուցանված
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսը ղեկավարում է Իր Եկեղեցին` Իր
կամքը հայտնելով Իր Առաքյալներին Սուրբ Հոգու միջոցով):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին կամ մի

քանիսին.

a. Ե՞րբ եք ականատես եղել, թե ինչպես է նոր Առաքյալը կանչվում
Տասներկու Առաքյալների Քվորում և ինչպիսի՞ զգացումներ եք
ունեցել նրան այս կոչման մեջ հաստատելիս։

b. Ի՞նչ փորձառություններ են օգնել ձեզ իմանալ, որ ապրող
Առաքյալները կանչվել են Աստծո կողմից:

c. Ձեզ համար ինչո՞ւ է կարևոր ունենալ վկայություն, որ ապրող
Առաքյալները կանչվել են Աստծո կողմից:

d. Գիտե՞ք արդյոք ներկայումս Եկեղեցում ծառայող բոլոր
Առաքյալների անունները։ Թվեք ներկա Առաքյալների որքան
հնարավոր է շատ անուններ, որոնք կարող եք հիշել։ (Որպեսզի
տեղեկանաք, թե ինչքան լավ եք հիշատակել ներկա Առաքյալների
անունները, ստուգեք էջը, որը պարունակում է Բարձրագույն
Իշխանավորների նկարները և անունները վերջին գերագույն
համաժողովի Ensign կամ Լիահոնա ամսագրերի թողարկման մեջ,
կամ որոնեք LDS.org):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 1.9–26 հատվածները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 3

Գործք 2
Նախաբան
Պենտեկոստեի օրը աշակերտները լցված էին Սուրբ Հոգով և օրհնվեցին
լեզուների պարգևով, երբ քարոզում էին ավետարանը։ Պետրոսը
հայտարարեց, որ Հիսուսը «Տէր և Օծէալ» է (Գործք 2.36) և հրավիրեց
ժողովրդին ապաշխարել, մկրտվել և ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը: Այդ
օրը շուրջ 3000 հոգի դարձի եկան և մկրտվեցին, և նրանք շարունակեցին
հավատարիմ մնալ Եկեղեցուն։

Գործք 2.1–13
Պենտեկոստեի օրը Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները լցվում են Սուրբ Հոգով։
Հիշեք եկեղեցում ելույթ ունենալու, որևէ դաս ուսուցանելու կամ
ավետարանով որևէ մեկի հետ կիսվելու վերջին հնարավորություններից
մեկը: Ի՞նչ դժվարություններ եք ունենում խոսելու, ուսուցանելու կամ
ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին վկայելու հետ
կապված: ____________________

Գործք 2.1–13 հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել ձեզ, երբ անհանգիստ եք կամ
վախ եք զգում խոսելու, ուսուցանելու և ուրիշներին վերականգնված
ավետարանի մասին վկայելու համար։

Փրկիչի երկինք համբարձվելուց շուրջ մեկ շաբաթ հետո, շատ երկրներից
հրեաներ եկան Երուսաղեմ մասնակցելու Պենտեկոստեի տոնին,
երկրպագելու տաճարում և երախտագիտություն հայտնելու Տիրոջը։
«Որպես Մովսեսի օրենքի մի մաս, Պենտեկոստեի կամ երախայրիների
տոնը նշվել է Զատիկից 50 օր հետո (Ղևտ. 23.16): Պենտեկոստեի տոնը
նվիրված էր բերքահավաքին, և Հին Կտակարանում այն կոչվում է Բերքի
տոն կամ Շաբաթների տոնը» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Պենտեկոստե,»
scriptures.lds.org)։

Ընթերցեք Գործք 2.1–4 հատվածները` փնտրելով, թե Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտներն ինչ զգացին Պենտեկոստեի օրը։

Բառացիորեն ընդունված՝ «բաժանուած լեզուներ» արտահայտությունը
վերաբերում է լեզուներին, որոնք բաժանված կամ ճյուղավորված են կամ
ունեն կրակի բոցի տեսք։ Երբ Սուրբ Հոգին հեղվեց աշակերտների վրա,
«բաժանուած լեզուներ ինչպէս կրակից» (Գործք 2.3) եղել են Հոգու
ներկայության դրսևորում։

Հովհաննես Մկրտիչը Սուրբ Հոգու ընդունումը նմանեցրել էր «կրակով»
մկրտությանը (Մատթեոս 3.11, Ղուկաս 3.16)։ Հին Իսրայելում կրակը
հաճախ խորհրդանշել է Աստծո ներկայությունը։ Պենտեկոստեի օրը
աստվածային կրակը նկարագրող «բաժանուած լեզուների» պատկերը
խորհրդանշեց, որ աշակերտները ստացել էին Փրկիչի կողմից
խոստացված Սուրբ Հոգու պարգևը (տես Գործք 1.8)։
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Ընթերցեք Գործք 2.5–8 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց, երբ աշակերտները լցվեցին Սուրբ Հոգով։ Պատկերացրեք, թե
ինչ է նշանակում լինել այս իրադարձության ականատեսը։

Ուշադիր աչքի անցկացրեք Գործք 2.9–11 հատվածները և հաշվեք
մարդկանց ու ազգությունների տարբեր խմբերը, ովքեր լսեցին
աշակերտներին՝ Սուրբ Հոգու զորությամբ տարբեր լեզուներով խոսելիս։
Ուղեկցող քարտեզում գտեք նշված վայրերից մի քանիսը։

Նկատեք, որ այս խմբերից յուրաքանչյուրը լսեց իրենց սեփական լեզվով
քարոզվող «Աստուծոյ մեծամեծ բաները» (Գործք 2.11): Աշխարհի բոլոր
մարդիկ ինչպես կարող են լսել իրենց սեփական լեզվով քարոզվող
ավետարանի ճշմարտությունները։

Սուրբ Հոգով լցված լինելով,աշակերտները կարող էին կիսվել Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանի ճշմարտություններով ուրիշների հետ՝ նույնիսկ
նրանց մայրենի լեզուներով, ում աշակերտները ուսուցանում էին։ Այս
պատմությունից մենք կարող ենք սովորել մի ճշմարտություն. երբ մենք
լցվում ենք Սուրբ Հոգով, Նա կօգնի մեզ ուսուցանել և վկայել ուրիշներին։

Այս ճշմարտության մի օրինակն այն է, որ Սուրբ Հոգին օգնում է մեզ
ուսուցանել ավետարանը նրանց, ովքեր խոսում են օտար լեզուներով։

Ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում լցված լինել Սուրբ
Հոգով, նայեք հետևյալ նկարին և պատկերացրեք, որ փորձում եք լցնել
ջուրը բաժակների մեջ։ Նկատեք, թե ինչու է դժվար լինելու լցնել
բաժակներից որևէ մեկը։
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Խորհեք, թե ինչպես բաժակները
կարող են նմանվել մարդկանց և
ջուրը` Սուրբ Հոգուն։ Ի՞նչ են
ներկայացնում բաժակները լցնելու
խոչընդոտները։ Ինչպիսի՞
պահվածքը և վերաբերմունքը
կարող են խանգարել մեզ լցվել
Սուրբ Հոգով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Դուք ի՞նչ կարող եք անել, որ լցվեք Սուրբ Հոգով, որպեսզի Նա
կարողանա օգնել ձեզ ուսուցանել և վկայել ուրիշներին։

b. Ինչպե՞ս է Սուրբ Հոգին օգնել ձեզ ուսուցանել ավետարանը կամ
կիսվել ձեր վկայությամբ ուրիշների հետ։

c. Հաղորդության ընդունումը ինչպե՞ս է թույլ տալիս Սուրբ Հոգուն
լինել մեզ հետ։

Գործք 2.12–13 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ որոշ հրեաներ
զարմացան իրենց լսածից, երբ աշակերտները խոսեցին տարբեր
լեզուներով, մինչդեռ մյուսները ծաղրեցին նրանց՝ մեղադրելով չափից
շատ գինի խմելու մեջ։

Գործք 2.14–47
Պետրոսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և ուսուցանում է ժողովրդին, թե
ինչպես ձեռք բերել փրկություն

Կարդացեք Գործք 2.14, ուշադրություն դարձնելով, թե ով սկսեց
ուսուցանել բազմությանը։

Պատկերացրեք ձեզ Պետրոս Առաքյալի իրավիճակում՝ կանգնած
բազմության առջև: Ավետարանի ինչպիսի՞ ճշմարտությունների մասին
կուսուցանեիք և կվկայեիք: Ինչո՞ւ: ____________________

Ինչպես արձանագրված է Գործք 2.15–35 հատվածներում, Պետրոսը
հայտարարեց, որ լեզուների պարգևը և Հոգու այլ դրսևորումները
աշակերտների մոտ եղել են մարգարե Յովելի մարգարեության
իրականացումներից և իմաստներից առնվազն մեկը (տես Յովել 2.28–32)։
Ապա Պետրոսը ուսուցանեց և վկայեց մարդկանց՝ կիրառելով Դավիթ
թագավորի խոսքերից ու սաղմոսներից մի քանիսը։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսը ուսուցանել
է, որ Յովել 2.28–32 հատվածները սուրբ գրության մի օրինակ է, որը կարող
է ունենալ շատ իմաստներ և իրականացումներ.
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Շատ մարգարեություններ և վարդապետական հատվածներ սուրբ
գրություններում ունեն բազում իմաստներ։ …

Բազմաթիվ իմաստների [մի] օրինակ Յովելի գրքում առնչվում է
մարգարեության հետ , որ վերջին օրերին Տերը թափելու է իր հոգին ամեն
մարմնի վրա, և մեր որդիներն ու մեր դուստրերը պիտի մարգարեանան
(տես Յովել 2.28): Պենտեկոստեի օրը Պետրոս Առաքյալը հայտարարեց, որ

իրադարձությունները, որոնց նրանք ականատես էին եղել, եղել են «Յովէլ մարգարէի
ձեռովն ասուածը» (Գործք 2.16)։ Տասնութ դար հետո Մորոնի հրեշտակը մեջբերեց այս
նույն մարգարեությունը և ասաց, որ «այն դեռ չի կատարվել, բայց շուտով կկատարվի»
[Ջոզեֆ Սմիթ–Պատմություն 1.41]» (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 8)։

Թե Պետրոսը, թե Մորոնին ճիշտ ասացին, որ Յովելի մարգարեությունը
ունեցել է նշանակություն, իրականացել և կիրառվել է Պենտեկոստեի
օրվա և վերջին օրերի համար։

2. Կարդացեք Գործք 2.22–24, 29–33, 36 հատվածները և սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են այն ճշմարտություններից մի քանիսը, որոնք Պետրոսը
ուսուցանեց և որոնց մասին վկայեց։

b. Ի՞նչն է ամենաշատը ձեզ տպավորում հրեաներին ուղղված
Պետրոսի վկայության մեջ։

Խորհեք, թե Պետրոսն ինչ ասաց և արեց այն գիշերը, երբ Փրկիչը
ձերբակալվեց, երբ նրան հարցրեցին Հիսուսի հետ իր հարաբերության
մասին (տես Ղուկաս 22.54–62)։

Մտածեք այն մասին, թե Պետրոսի խոսքերն ու գործերը Պենտեկոստեի
օրը ինչպես են տարբերվում այն դեպքից, երբ նա երեք անգամ ուրացավ,
որ ճանաչում էր Հիսուսին։ Ձեր կարծիքով, ի՞նչը ազդեց Պետրոսի այդ
փոփոխության վրա:

Կարդացեք Գործք 2.37, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես Պետրոսի
խոսքերը ներգործեցին բազմության վրա։ (Գործք 2.36–38 սուրբ գրության
սերտման հատվածներ են: Դուք կարող եք առանձնակի ձևով ընդգծել այն,
որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ գտնել):

Գործք 2.37 հատվածում ուշադրություն դարձրեք «իրանց սրտերումը
զղջացին» արտահայտությանը: Զղջացին բառն այստեղ նշանակում է, որ
ժողովուրդը զգաց տրտմություն և զղջում, որովհետև հրեաները՝ որպես
ժողովուրդ և ազգ, խաչել էին իրենց Տեր Հիսուս Քրիստոսին։
Պենտեկոստեի օրը նրանց ուսուցանելիս Պետրոսը նկատի չուներ, որ
տարբեր երկրներից եկած հրեաների խումբը հենց նրանք էին, ովքեր
պատասխանատու էին Փրկիչի խաչելության համար։

Ըստ Գործք 2.37, ի՞նչ հարց տվեց ժողովուրդը: Խորհեք, թե ինչպես է այս
հարցը բացահայտում, որ ժողովուրդը սկսում էր զգալ սրտի
փոփոխություն:
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Ընթերցեք Գործք 2.38–41 հատվածները` փնտրելով, թե Պետրոսը ինչ
հորդորեց անել ժողովրդին։ Թիւր բառը նշանակում է ըմբոստ, խոտորյալ
կամ ծռված։

Ըստ Գործք 2.41 հատվածի, ինչպե՞ս ժողովուրդը արձագանքեց Պետրոսի
ուսմունքներին և ապաշխարելու ու մկրտվելու հրավերին։

Շատերը ստացան ճշմարտությունը և մկրտվեցին։

Ընթերցեք Գործք 2.42–47 հատվածները` փնտրելով, թե Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանը ընդունած նորադարձներն ինչ արեցին Սուրբ Հոգու
զորությամբ ճշմարտությունը ստանալուց և մկրտվելուց հետո։

Նրանց գործերն ինչպե՞ս ցույց տվեցին, որ իսկապես դարձի էին եկել։

«Հացի կտրելը» արտահայտությունը (Գործք 2.42) վերաբերում է
հաղորդության արարողությանը մասնակցելուն, և «ամեն բան
հասարակաց ունէին» արտահայտությունը (Գործք 2.44) վերաբերում է
նվիրաբերման օրենքով ապրող Սրբերին, որը ներառել է նրանց մոտ
աղքատների և կարիքավորների մասին հոգալը։

Հիշեք, որ նախքան նրանք կլսեին և կհետևեին Պետրոսի խոսքերին, այս
հրեաները դեռ չէին ընդունել Հիսուսին որպես իրենց Փրկիչը, ոչ էլ հետևել
էին Նրա ուսմունքներին։ Խորհեք, թե ինչքան շատ էին փոխվել
այս մարդիկ։

Գործք 2.37–47 հատվածներից մենք կարող ենք սովորել մի սկզբունք.
ստանալով Աստծո խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ, մեր սրտերը
կփոխվեն, և մենք դարձի կգանք դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ քայլերը․

a. Գրեք, թե մարդը ինչ կարող է անել, որպեսզի ստանա Աստծո
խոսքը Սուրբ Հոգու զորությամբ։

b. Տվեք հետևյալ հարցը ընտանիքի անդամին, ընկերոջը կամ
հարևանին և գրանցեք նրա պատասխանը (գուցե ցանկանաք
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գրանցել ձեր սեփական պատասխանն այս հարցին)։ Երբ դուք
ջանքեր եք գործադրում սովորել և ապրել ավետարանի
ճշմարտություններով, Հոգին ինչպե՞ս է օգնել ձեզ փոխվել և դարձի
գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

4. Մի քանի րոպե հատկացրեք խորհելու այն բանի մասին, թե
ինչ կարող եք անել, որպեսզի ավելի լավ ընդունեք Աստծո

խոսքերը և ուսմունքները Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Ի՞նչ հատուկ
փոփոխություններ կարող եք անել, երբ ձգտում եք գործել համաձայն
ստացված հուշումների: Ձեր մտքերն ու զգացումները գրի առեք սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում: Նպատակ դրեք, թե
այս շաբաթ ինչ եք անելու, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորությամբ ավելի
լավ ընդունեք Աստծո խոսքերը և ուսմունքները։

Սուրբ գրությունների սերտում—Գործք 2․36–38
Կրկին կարդացեք Գործք 2.38 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պետրոսի խոսքերի, մարդիկ ինչ օրհնություն կստանան իրենց
մեղքերից ապաշխարելու և մկրտվելու արդունքում։

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ երբ հավատ ունենք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ, ապաշխարում և մկրտվում ենք, մենք պատրաստ
ենք ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը։ Ինչպե՞ս են ապաշխարությունն ու
մկրտությունը պատրաստում մարդուն ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը:
Մորմոնի Գրքից մենք սովորում ենք, որ «սրբագործվ[ում ենք]՝ ընդունելով
Սուրբ Հոգին» (3 Նեփի 27.20), և որ Սուրբ Հոգու միջոցով մենք կարող ենք
մեր մեղքերի թողություն ստանալ (տես 2 Նեփի 31.17):

5. Համեմատեք Գործք 2.36–38 հատվածները հավատո
չորրորդ հանգանակի հետ: Գործք 2.36–39 հատվածներում

նշեք բառերն ու արտահայտությունները, որոնք ներկայացնում կամ
ուսուցանում են ավետարանի առաջին սկզբունքները և
արարողությունները։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրի առեք Գործք 2.38 հատվածի յուրաքանչյուր բառի
առաջին տառերը (օրինակ՝ Պ է ն ա. Ա և ձ ա մ …)։ Ապա օգտվեք ձեր
գրածից, որ օգնեք ձեզ մտապահել սուրբ գրության սերտման այդ
հատվածը։ Կարդացեք հատվածը բարձրաձայն` մինչև կարողանաք
այն անգիր ասել։ Պատկերացրեք, որ հրավիրում եք մեկին մկրտվել,
որ նա կարողանա վայելել Սուրբ Հոգու պարգևն իր կյանքում։

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 2 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 17. ՕՐ 4

Գործք 3–5
Նախաբան
Տաճարի դարպասների մոտ Պետրոսն ու Հովհաննեսը բուժեցին մի
մարդու, ով ի ծնե կաղ էր։ Այնուհետև Պետրոսն ուսուցանեց այն
մարդկանց, ովքեր այդ մարդու բժշկվելու ականատեսն էին եղել։
Արդյունքում Պետրոսն ու Հովհաննեսը ձերբակալվեցին և ծերակույտը
պատվիրեց նրանց դադարել ուսուցանել Հիսուսի անունով ։ Եկեղեցու
անդամներն ապրում էին նվիրաբերման օրենքով, բայց նրանցից երկուսը
մեռան՝ Պետրոսին և Աստծուն ստելու հետևանքով։ Պետրոսն ու
Հովհաննեսը շարունակեցին հրաշքներ գործել, ինչը բարկացրեց
քահանայապետերին։ Նրանք կրկին ձերբակալվեցին և բանտարկվեցին,
բայց հրեշտակի կողմից ազատ արձակվեցին։ Հրեշտակն ասաց նրանց, որ
գնան տաճար և քարոզեն ավետարանը։

Գործք 3.1–11
Պետրոսը բժշկեց մի մարդու, ով ի ծնե կաղ էր

Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ խնդրեցիք ինչ-որ հատուկ բան
(գուցե ծննդյան կամ սուրբ ծննդյան օրվա նվեր), իսկ փոխարենը ստացաք
մեկ այլ բան։ Այս փորձառությունն ինչպե՞ս կարող է նմանվել Երկնային
Հոր օրհնությունները աղոթքով փնտրելուն։

Գործք 3 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեք սկզբունք, որը կարող է օգնել
ձեզ, երբ չեք ստանում այն պատասխանները և օրհնությունները, որոնք
սպասում եք Տիրոջից։

Ընթերցեք Գործք 3.1–3 հատվածները` փնտրելով, թե Պետրոսն ու
Հովհաննեսը ում հանդիպեցին տաճարի դարպասների մոտ։

Խորհեք, թե ինչպես կզգայիք ձեզ, եթե հայտնվեիք այդ կաղ մարդու
իրավիճակում։ Ձեր փորձից ելնելով, որո՞նք են մի քանի բնորոշ ուղիները,
որոնցով մարդիկ, հնարավոր է, պատասխանեն այս մարդու
ողորմության, դրամական կամ սննդի տեսքով օգնության խնդրանքին։

Կարդացեք Գործք 3.4–7 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
Պետրոսն ինչ արեց այս մարդու համար։

Ի՞նչն է ամենից շատը գրավում ձեզ Պետրոսի ասածի և արածի մեջ։
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Պետրոսը բժշկեց կաղ մարդուն

տաճարից դուրս:

Ընթերցեք Գործք 3.8 հատվածը`
փնտրելով, թե մարդն ինչ արեց այն
բանից հետո, երբ Պետրոսը
«վերկացրեց նորան» (Գործք 3.7)։

Ի՞նչ առումով է այս մարդու
ստացած օրհնությունն ավելի մեծ
եղել, քան ողորմությունը (դրամը),
որ նա ի սկզբանե խնդրել էր։

Մենք կարող ենք նմանեցնել այս
պատմությունը մեր կյանքին։
Երկնային Հայրը կարող է
չպատասխանել մեր աղոթքներին
այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում կամ ակնկալում Նրանից, սակայն Նրա
պատասխանները միշտ գործում են մեր բարիքի համար։

Գործք 3.1–8 հատվածներում արձանագրված պատմությունից ակնհայտ է,
որ այս մարդու ստացածն ավելին մեծ էր, քան այն, ինչ նա խնդրել էր։
Սակայն այլ դեպքերում կարող է այդքան հստակ չերևալ, որ այն, ինչ մենք
ստանում ենք ավելի մեծ է, քան այն, ինչ խնդրում ենք։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի փորձառության մասին, որտեղ ձեր աղոթքներին

Տիրոջ պատասխանը տարբեր էր ձեր ուզած պատասխանից, բայց
դարձավ բարենպաստ ձեզ համար։

Պատկերացրեք, որ դուք եղել էիք տաճարի մոտ այդ ժողովրդի հետ,
ովքեր կաղ մարդու բժշկության ականատեսը եղան։ Դուք, հաճախ
մտնելով տաճարի դարպասից ներս, կտեսնեիք այդ կաղ մարդուն
մուրալիս։ Այնուհետև բժշկվելուց հետո մի օր դուք կտեսնեիք նրան
ցատկելիս և վազելիս։ Ձեր կարծիքով, Պետրոսի ու Հովհաննեսի մասին
ձեր կարծիքն ինչպե՞ս կարող էր կփոխվլ այս հրաշքին ականատես
լինելուց հետո։

Կարդացեք Գործք 3.9–11 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես ժողովուրդն արձագանքեց այդ մարդու բժշկությանը։

Գործք 3.12–26
Պետրոսը վկայում է Հիսուսը Քրիստոսի մասին և քարոզում ապաշխարություն

Ընթերցեք Գործք 3.12–18 հատվածները` փնտրելով, թե ինչպես Պետրոսը
բացատրեց ամբոխին կաղ մարդու բժշկվելըը։ Ուշադրություն դարձրեք, թե
Պետրոսն ում վերագրեց այդ մարդուն բժշկելու պատիվը։

Պետրոսի գործերից և խոսքերից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս
Քրիստոսի ծառաները կարող են Նրա անվան հանդեպ հավատով
հրաշքներ գործել։

Կարդացեք Գործք 3.19, ուշադրություն դարձնելով ժողովրդին ուղղված
Պետրոսի հրավերին։ (Գործք 3.19–21 սուրբ գրության սերտման
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հատվածներ են: Կարող եք գրքում նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որ
հետագայում հեշտ գտնեք):

Պետրոսը հույս տվեց նրանց, ում ուղղում էր իր խոսքը՝ ուսուցանելով, որ
նրանք էլ, ի վերջո, կարող են մաքրվել հավատքով առ Տեր Հիսուս
Քրիստոսը և Իր Քավությունը։

Գործք 3.20 հատվածում ուշադրություն դարձրեք «հանգստանալու
ժամանակները» արտահայտությանը: Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին բացատրել է.

«Այս նշանակված ժամանակաշրջանը, այս հանգստանալու

ժամանակները, պիտի տեղի ունենան Մարդի Որդու երկրորդ գալուստի
ժամանակ՝ այն օրը, երբ Տերը կրկին կուղարկի Քրիստոսին երկրի վրա։

«… Դա այն օրն է, երբ «երկիրը կնորանա եւ կընդունի իր դրախտային
փառքը»։ (Տասներորդ Հավատո Հանգանակ)։ Դա «նոր երկրի» օրն է, որը
տեսավ Եսայիան (Եսայ. 65.17)՝ երկիրը, որը կտիրի երբ վերանա

ամբարշտությունը, երբ դրվի հազարամյա դարաշրջանի սկիզբը» (in Conference Report,
Oct. 1967, 43)։

Կարդացեք Գործք 3.20–21
հատվածները` փնտրելով, թե էլ ինչ
է տեղի ունենալու այս
ժամանակաշրջանում։

Գործք 3․21 հատվածում՝ «ամեն
բաների հաստատուելու
ժամանակները»
արտահայտությունը վերաբերում է
վերջին օրերում ավետարանի
Վերականգնմանը: Գործք 3.20–21
հատվածներից մենք սովորում
ենք, որ մարգարեները բոլոր
դարերում կանխագուշակել են
վերջին օրերի ավետարանի այս
Վերականգնման մասին:

Ինչպես արձանագրված է Գործք
3.22–26 հատվածներում, Պետրոսը
վկայեց, որ Մովսեսը «եւ բոլոր
մարգարէները որ Սամուէլից
սկսած» (Գործք 3.24) խոսել են Հիսուս Քրիստոսի մասին և
նախազգուշացրել Նրան մերժելու հետևանքների մասին (տես Գործք
3.23)։ Մերօրյա հայտնությունում Մորոնի հրեշտակը կրկնեց այս
հատվածը Ջոզեֆ Սմիթին՝ վկայելով Հիսուս Քրիստոսին մերժելու
հետևանքների մասին (տես Ջոզեֆ Սմիթ––Պատմություն 1.41 )։
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Պետրոսն ու Հովհաննեսը ձերբակալվեցին

և բերվեցին ծերակույտի առաջ:

Սուրբ գրությունների սերտում—Գործք 3.19–21
2. Պատկերացրեք, որ դուք միսիոներ եք և որ լսողը հարցնում

է. «Որտե՞ղ է Աստվածաշնչում ասվում, որ ավետարանը
կվերականգնվի վերջին օրերում»։ Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք այս հարցին,
օգտվելով Գործք 3.19–21 հատվածներից և Աստվածաշնչի առնվազն
մեկ այլ հատվածից։ Կարող եք նայել Թեմատիկ Ուղեցույցում`
«Ավետարանի Վերականգնումը» գրառման տակ։

Գործք 4–5
Պետրոսն ու Հովհաննեսը ձերբակալվում և ազատ են արձակվում, Անանիան ու
Սափիրան սուտ խոսեցին Պետրոսին

Գործք 4.1–31 և Գործք 5.12–42
հատվածներում մենք սովորում
ենք հետևյալը. Պետրոսն ու
Հովհաննեսը ձերբակալվել էին
Հիսուսի անունով բուժելու և
քարոզելու համար։ Պետրոսը
համարձակորեն ավետարանի
մասին հայտարարեց
ծերակույտին, որը «հրեաների
խորհրդարանը և հրեական
բարձրագույն դատական մարմինն
էր թե՛ քաղաքական, թե՛ հոգևոր
հարցերի համար» (Guide to the
Scriptures, “Sanhedrin,”
scriptures.lds.org)։ Ազատ
արձակվելուց հետո Պետրոսն ու
Հովհաննեսը շարունակեցին
քարոզել Հիսուսի անունով և կրկին
ձերբակալվեցին։ Նրանց ծեծեցին,
ասացին, որ դադարեն խոսել
Հիսուսի անունով և այնուհետև
ազատ արձակվեցին։ Սակայն նրանք չդադարեցին ուսուցանել Հիսուսի
անունով։

Խորհեք հետևյալ իրավիճակի մասին. Երիտասարդը պատրաստվում է
միսիայի: Նա գիտի, որ եպիսկոպոսը հարցնելու է միսիա ծառայելու նրա
արժանավորության մասին, և նա խորհում է՝ ասել եպիսկոպոսին
անցյալում գործած մի լուրջ մեղքի մասին, թե ոչ։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 4.32–5.11 հատվածները, փնտրեք այն
սկզբունքը, որը կարող է օգնել ձեզ հասկանալ Աստծո ծառաների հետ
ազնիվ լինելու անհրաժեշտությունը։

Գործք 4.32 հատվածում մենք սովորում ենք, որ Պետրոսի
ժամանակներում, Սրբերը (Եկեղեցու անդամներ) ապրում էին
նվիրաբերման օրենքով, ինչը նշանակում է, որ նրանք ուխտ էին կապել
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Աստծո հետ՝ կիսվել իրենց նյութական ունեցվածքով, որպեսզի բոլորի
կարիքները բավարարվեն։

Կարդացեք Գործք 4.34–35 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես նրանք նվիրաբերեցին Տիրոջը իրենց ունեցվածքը։

Ընթերցեք Գործք 5.1–2 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե
Անանիա ու Սափիրա ամուսնական զույգը ինչ արեց դրամի հետ, որը
նրանք ստացան հողատարածքը վաճառելուց։ Գիտեր բառը 2-րդ
հատվածում նշանակում է, որ կինն իր ամուսնու այդ արարքին մասնակից
էր եղել։

Ի՞նչ արեցին Անանիան ու Սափիրան , որը լուրջ մեղք էր։

Կարդացեք Գործք 5.3–4 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թեՊետրոսն ինչ ասաց Անանիային։

Համաձայն հատված 4-ի, ի վերջո ու՞մ էր ստել Անանիան։

Պետրոսի պատասխանից մենք սովորում ենք, որ եթե ստում ենք Աստծո
ծառաներին, նույնն է, ինչ Նրան ստելը։

Կարդացեք Գործք 5.5–11 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց Անանիայի ու Սափիրայի հետ իրենց ուխտը խախտելու և
Պետրոսին ու Աստծուն ստելու հետևանքով։

Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլին ուսուցանել է որոշ հետևանքների մասին,
որոնք մենք կարող ենք զգալ, եթե ստենք Տիրոջը և Իր ծառաներին. «Մեր
օրերում, նրանք, ովքեր գտնվում են անազնվության մեջ, չեն մեռնում ինչպես
Անանիան ու Սափիրան, այլ նրանց մեջ մեռնում է ինչ-որ բան։ Խիղճը
խեղդում է, բնավորությունը թուլանում է, ինքնահարգանքը անհետանում է,
ազնվությունը մահանում է» (“We Believe in Being Honest,” Ensign, Oct.

1990, 4)։

3. Վերանայեք՝ իր միսիոներական հարցազրույցին
պատրաստվող երիտասարդին վերաբերող իրավիճակը։

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք նամակ
այս երիտասարդին, բացատրելով, թե նա ինչ պետք է իմանա
քահանայության ղեկավարին ստելու մասին։

Խորհեք, թե ինչ օրհնություններ են գալիս Տիրոջ ծառաների հետ լիովին
ազնիվ լինելուց։

Անանիայի ու Սափիրայի պատմությունից մենք սովորում ենք, որ պետք է
լիովին ազնիվ լինենք մեր քահանայության ղեկավարների հետ։ Բացի
այդ, մենք պետք է ազնիվ լինենք ուրիշների հետ բոլոր մեր
գործարքներում: Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար՝ լինել ազնիվ ուրիշների
հետ ձեր գործարքներում:
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Ի լրումն, նախագահ Հինքլին ուսուցանել է. «Նրանք, ովքեր ապրում են ազնվության
սկզբունքով, գիտեն, որ Տերը օրհնում է իրենց։ Նրանցն է թանկագին իրավունքը պահել
իրենց գլուխները ճշմարտության լույսի մեջ՝ չամաչելով որևէ մեկի առաջ։ Մյուս կողմից,
եթե այս Եկեղեցու որևէ անդամի բարեփոխման մեջ կարիք լինի, թող այն սկսվի մեր
կանգնած տեղից» (“We Believe in Being Honest,” 5)։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 4–5 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  17,  ՕՐ  4
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ՄԱՍ 18. ՕՐ 1

Գործք 6–7
Նախաբան
Առաքյալները կարգեցին յոթ աշակերտ, որպեսզի աջակցեն Տիրոջ
գործին: Ստեփանոսը՝ այդ ընտրվածներից մեկը, շատ հրաշքներ է գործել։
Որոշ հրեաները մեղադրեցին նրան հայհոյանքի համար և բերեցին
ծերակույտի առաջ, որտեղ նա կերպարանափոխվեց` ցույց տալու , որ
Աստված հավանում էր իրեն։ Երբ Ստեփանոսը նախատեց հրեաներին
Փրկիչին մերժելու համար, նա տեսավ Երկնային Հորը և Հիսուս
Քրիստոսին: Այնուհետև նրան վտարեցին քաղաքից և քարկոծեցին`
մինչև կմեռներ։

Գործք 6.1–8
Յոթ աշակերտներ են ընտրվում, որպեսզի աջակցեն Առաքյալների գործին

Գործք 6.1–8 հատվածներն ուսումնասիրելիս հայտնաբերեք մի
առանձնահատուկ խնդիր, որին բախվել են Եկեղեցու վաղ շրջանի
ղեկավարները:

Կարդացեք Գործք 6.1–2 հատվածները, հայտնաբերելով այն
մտահոգությունը, որը հելլենախոսները ներկայացրեցին Առաքյալների
ուշադրությունը։

«Քանի որ Եկեղեցին արագ էր աճում, Առաքյալներն այլևս չէին կարող հոգալ բոլոր
անդամների կարիքները։ «Հելլենախոսները»՝ ովքեր եղել են հունարեն խոսող հրեա
քրիստոնյաներ, զգում էին, որ իրենց այրի կանայք անտեսվում են և բողոքեցին
«Եբրայեցիների»՝ Պաղեստինի հրեա-քրիստոնյաների դեմ» (Ուսանողի Նոր Կտակարանի
Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 288):

Կարդացեք Գործք 6.3–6 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
Առաքյալներն ինչպես լուծեցին այդ խնդիրը, կապված Եկեղեցու
անդամների անհատական կարիքները հոգալու հետ. առանց շեղվելու
իրենց առաքելական պարտականությունից տանել ավետարանը «բոլոր
ազգերին» (Մատթեոս 28.19)։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել
է այդ յոթ մարդկանց պարտականությունների վերաբերյալ. «Նրանց
հանձնարարված գործը պատկանել է նյութական հարցերի ոլորտին, որոնք,
որպես կանոն, կարգավորվել են Ահարոնյան Քահանայության կողմից,
այսպիսով ազատ թողնելով Առաքյալներին իրենց Մելքիսեդեկյան
ծառայության ավելի բարդ գործերը կարգավորելու համար» (Doctrinal New

Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:65)։

Ժողովրդին ի՞նչ հատկանիշներ հանձնարարվեց փնտրել օգնողներին
ընտրելիս:
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Այս գործընթացը ինչո՞վ է նման նրան, ինչ Տերն այսօր անում է Իր
Եկեղեցում` հավաստիանալու , որ բավարարվում են անդամների
կարիքները։ ____________________

Մի ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս պատմությունից. Եկեղեցու
արժանավոր անդամները կանչվում են օգնելու ուրիշների կարիքների
սպասավորման գործում։

1. Եկեղեցու կոչումները անհատներին հատուկ
պարտականություններ են տալիս ուրիշների կարիքները

սպասավորելու համար։ Խորհեք այն մասին, թե ինչպես է անհատի
արժանավորությունն ազդում ուրիշների կարիքները սպասավորելու
նրա ունակության վրա: Ապա սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք որևէ մեկի հետ ձեր փորձի
մասին, ով սպասավորել է ձեզ կամ մեկ ուրիշին՝ արժանավայել
ծառայելով կոչման մեջ։ Արտահայտեք երախտագիտության մտքեր
կամ զգացումներ, որ դուք կարող եք ունենալ այս
ծառայության հանդեպ:

Կարդացեք Գործք 6.7–8 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով այն
դրական արդյունքներին, որոնք ի հայտ եկան, երբ այս յոթ արժանավոր
աշակերտները կանչվեցին ուրիշների կարիքները
սպասավորելու համար։

Գործք 6.9–7.53
Ստեփանոսին բերում են ծերակույտի առաջ և նա վկայում է, որ նրանք մերժել
են Մեսիային

Արդյո՞ք դուք երբևէ մերժել եք որևէ մեկին, ով փորձում էր օգնել ձեզ, կամ
արդյո՞ք որևէ մեկը մերժել է ձեզ, երբ դուք փորձել եք օգնել նրան։
Ինչպիսի՞ն էր այն մարդու վերաբերմունքը, ով փորձում էր օգնել, և այն
մարդու վերաբերմունքը, ով մերժում էր այդ օգնությունը։

Ինչո՞ւ ենք մենք երբեմն մերժում ուրիշների օգնությունը։ Խորհեք, թե ինչ
հետևանքներ կարող են գալ ուրիշների օգնությունը մերժելուց հետևյալ
իրավիճակներում. տնային աշխատանք կատարելիս, սնունդ
պատրաստելիս, մեր կյանքում կարևոր խնդիր լուծելիս և լիաժամկետ
միսիա ծառայելու որոշումը կայացնելիս։

Ուղիներից մեկը, որով Երկնային Հայրը ցանկանում է օգնել մեզ, Սուրբ
Հոգու միջոցով է։ Գործք 6.9–7.53 հատվածներն ուսումնասիրելիս,
հայտնաբերեք Սուրբ Հոգուն մերժելու հետևանքները։

Ինչպես արձանագրված է Գործք 6.9 հատվածում, շատ մարդիկ, ովքեր
չէին հավատում Հիսուսի Քրիստոսին, վիճում էին Ստեփանոսի հետ, երբ
նա ուսուցանում էր ավետարանը։ Կարդացեք Գործք 6.10–11
հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեցին այս մարդիկ,
երբ նրանք անկարող էին դիմադրել Ստեփանոսի ուսուցման
իմաստությանն ու հոգուն։ (Հրապուրեցին բառը 11-րդ հատվածում
նշանակում է կաշառել)։

ՄԱՍ  18 ,  ՕՐ  1
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Գործք 6.12–14 հատվածներն արձանագրում են, որ Ստեփանոսը բերվեց
հրեական կառավարող խորհուրդի (ծերակույտի) առաջ և սուտ վկաներ
մեղադրեցին նրան հայհոյանքի համար, ինչը նշանակում է խոսել
ատելություն սերմանող ձևով Աստծո կամ «սրբազան բաների
վերաբերյալ», ինչպիսիք են` Նրա տաճարը, Նրա օրենքը կամ Նրա
մարգարեն» (Աստվածաշնչի Բառարան, «Հայհոյել, Հայհոյանք»):
Ստեփանոսի դեպքում ծերակույտը նրա դեմ հարուցել է կեղծ
մեղադրանք տաճարի և Մովսեսի օրենքի դեմ խոսելու համար (տես
Գործք 6.13–14)։ Ծերակույտի անդամները և մերժեցին, և դիմադրեցին
Ստեփանոսին և, ի վերջո, փորձեցին սպանել նրան։

Կարդացեք Գործք 6.15 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչն էր
անսովոր Ստեփանոսի արտաքինի առումով, մինչ նա կանգնած էր
խորհուրդի առաջ։

Ստեփանոսը կերպարանափոխվեց խորհուրդի առաջ։
Կերպարանափոխումը դա «այն մարդկանց վիճակն է, որոնք
ժամանակավորապես վերափոխվում են արտաքինով և ներքինով,
այսինքն՝ բարձրացվում են հոգևոր ավելի բարձր աստիճանի, որպեսզի
կարողանան դիմանալ երկնային էակների ներկայությանն ու փառքին»
(Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Կերպարանափոխում», scriptures.lds.org)։ Այս
սուրբ կերպարանափոխումը մի միջոց էր, որն Աստված ցույց տվեց
ժողովրդին, որ Ինքը հավանում էր Ստեփանոսին և նրա ուղերձը (տես
Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 2:67)։

Գործք 7.1–50 հատվածները պարզաբանում են, որ ի պատասխան իր դեմ
հարուցված մեղադրանքի, Ստեփանոսը խոսեց Իսրայելի պատմության,
հատկապես իսրայելացիների՝ Մովսեսի և Սինայ սարի վրա Տիրոջ
կողմից տրված օրենքի կրկնվող մերժման մասին։ Ընթերցեք Գործք 7.37
հատվածը` հայտնաբերելով, թե ում մասին մարգարեացավ Մովսեսը, ում
մի օր լսելու էին Իսրայելի զավակները։

Այդ «մարգարեն», ում մասին խոսվում է այս հատվածում, Հիսուս
Քրիստոսն է։

Ընթերցեք Գործք 7.51–53 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է Ստեփանոսը համեմատել իր օրերի հրեա ղեկավարներին այն
հին իսրայելացիների հետ, ում մասին նա խոսել է։
«Խստապարանոցներ» և «սրտերով չթլփատուածներ»
արտահայտությունները վերաբերում են հրեաների մեղսավոր
հպարտությանը և ամբարիշտ սրտերին։

Գործք 7.52 հատվածն արձանագրում է, որ Ստեփանոսը մեղադրել է
հրեա ղեկավարներին՝ «այն Արդարին», այսինքն Փրկիչին
մերժելու համար։

Մի ճշմարտություն կարող ենք սովորել այս հատվածից. Սուրբ Հոգուն
դիմադրելը կարող է տանել Փրկիչին և Նրա մարգարեներին մերժելուն:

Սուրբ Հոգին վկայում է Հիսուս Քրիստոսի մասին և Նրա խոսքերի ու Նրա
մարգարեների խոսքերի ճշմարտության մասին։ Այսպիսով, Սուրբ Հոգուն
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դիմադրելը կթուլացնի մարդու վկայությունը և Փրկչին ու Նրա
մարգարեներին հետևելու վճռականությունը։

Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարող է մարդը գայթակղվել դիմադրելու
Սուրբ Հոգուն հետևյալ իրավիճակներում.

• Ժամանցի ձևեր և տեսալսողական նյութեր ընտրելիս

• Ժամադրության վերաբերյալ մարգարեների խորհրդին հետևելու կամ
չհետևելու ընտրություն կատարելիս

• Հիսուս Քրիստոսի և Նրա մարգարեների ուսուցանած
ապաշխարության սկզբունքները գործածելու վերաբերյալ որոշում
կայացնելիս

2. Խորհեք այն մասին, որ ընդունեք Սուրբ Հոգու հուշումները։
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրում գրեք

այն դեպքի մասին, երբ Սուրբ Հոգու հուշումներին հետևելը բերեց ձեզ
ճիշտ որոշման կամ մարգարեներին և նրանց ուսմունքներն
ընդունելուն։ Խորհեք այն մասին, թե ինչ կարող եք անել Սուրբ Հոգու
ազդեցությունը ողջունելու համար։

Խորհրդածեք մի բանի մասին, որ կարող եք անել գալիք շաբաթ՝ Սուրբ
Հոգու ազդեցությունը ձեր կյանք ակտիվորեն հրավիրելու համար: Կարող
եք թերթիկի վրա գրել ձեր նպատակը, և թե ինչպես դուք
կիրականացնեք այն:

Գործք 7.54–60
Ստեփանոսը քարկոծվում է մինչև կմեռներ

Դժվարություններ բառը նշանակում է անախորժություն կամ տառապանք։
Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները կարող են
ակնկալել, որ կզգան որոշ դժվարություններ:

Բացահայտեք վարդապետություններն ու սկզբունքները
Սուրբ գրություններում գտնվող ավետարանի վարդապետությունների ու սկզբունքների
բացահայտումը պահանջում է փորձ և խոհուն ջանքեր: Երբ ուսումնասիրեք սուրբ
գրությունները, փնտրեք ուսուցանվող հիմնական ճշմարտությունները։ Տվեք հարցեր,
ինչպես օրինակ՝ «Ի՞նչ կարող եմ սովորել այս հատվածներից» կամ «Ո՞րն է այս
պատմության բարոյախոսությունը կամ իմաստը»:

Գործք 7.54–60 հատվածներն ուսումնասիրելիս, հայտարարեք մի
սկզբունք, որը կարող է օգնել ձեզ, երբ կրեք դժվարություններ։

Երբ Ստեփանոսը կշտամբեց ամբարիշտ հրեա ղեկավարներին, նրանք
պատասխանեցին բարկությամբ։ Կարդացեք Գործք 7.54–56 հատվածները,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ կրեց Ստեփանոսը նրանց կողմից
հալածվելու ժամանակ։ «Ատամները կրճտացնում էին նորա վերայ»
(Գործք 7.54) արտահայտության մի իմաստն այն է, որ նրանք լցված էին
կատաղի բարկությամբ Ստեփանոսի դեմ և ուզում էին սպանել նրան։
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Ստեփանոսը տեսավ Երկնային Հորը և
Հիսուս Քրիստոսին։

Աստվածագլխի մասին մենք ի՞նչ հիմնարար վարդապետություն կարող
ենք սովորել Ստեփանոսի տեսիլքի պատմությունից։

Կարող եք գրել հետևյալ
վարդապետությունը Գործք 7.55–56
հատվածների կողքին: Երկնային
Հայրը, Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ
Հոգին առանձին և անհատական
էակներ են:

Կարդացեք Գործք 7.57–60
հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ արեց
ժողովուրդը Ստեփանոսի հետ։

Ի՞նչն է ամենաշատը տպավորում
ձեզ Ստեփանոսի աղոթքի մեջ։
____________________

Ղուկասը նկարագրել է
Ստեփանոսի ողբերգական մահը
«ննջեց» բառով (Գործք 7.59)։ Այս
բառը կարող է վերաբերել արդար
հոգու մահկանացու
անախորժություններից
հանգստանալուն և այն
խաղաղությանը, որով այդպիսի մարդը անցնում է այս կյանքից մյուսը
(տես ՎևՈւ 42.46)։

Անդրադարձեք այն բանին, թե ինչ ապրեց Ստեփանոսը, երբ կանգնած էր
ծերակույտի առաջ, մինչև նրան տարան և սպանեցին։

Ինչպե՞ս Աստված ամրացրեց Ստեփանոսին հրեա ղեկավարների հետ
նրա ողջ փորձառությունների ընթացքում։

Հիմնվելով ձեր սովորածի վրա, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե
հավատարիմ մնանք Հիսուս Քրիստոսին դժվարությունների ժամանակ,
____________________•

Խորհեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Տերն ինչպե՞ս կարող է մեզ հետ լինել,
երբ հանդիպում ենք դժվարությունների: Չնայած Ստեփանոսը կորցրեց
իր կյանքը, նա ի՞նչ ձեռք բերեց։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ստեփանոսի համար հավատարիմ մնալու պարտականությունը
կայանում էր իր կյանքի զոհաբերության մեջ։ Անհավանական է, որ
ներկայումս մենք ստիպված լինենք այդպիսի զոհ մատուցել, բայց
ի՞նչ զոհաբերություններ կարող են պահանջվել մեզանից կատարել։

b. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ձեռք կբերեք, եթե հավատարիմ լինեք Տիրոջը
դժվարությունների ժամանակ և անեք զոհաբերությունները, որոնք
պետք է անեք։
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c. Ի՞նչ եք արդեն ձեռք բերել։

Ստեփանոսն ընդհանուր առմամբ համարվում է առաջին քրիստոնյա
նահատակը։ Բացի այդ, նրան կարելի դիտել որպես Քրիստոսի
նախատիպ։ Եվ նա, և Փրկիչը կանգնել են խորհուրդի առաջ, որ դատվեն,
հայտարարել են ճշմարտություններ իրենց թշնամիների մոտ, տվել են
իրենց կյանքն արդար գործի համար և նույնիսկ արտասանել են
նմանատիպ արտահայտություններ իրենց մահվան պահին (տես Ղուկաս
23.33–34, 46, Գործք 7.59–60)։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 6–7 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և ներշնչումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 18. ՕՐ 2

Գործք 8
Նախաբան
Եկեղեցու դեմ հալածանքը Երուսաղեմում հանգեցրեց նրան, որ Եկեղեցու
անդամները ցրվեցին ողջ Հրեաստանով և Սամարիայով։ Փիլիպպոսը
ծառայեց Սամարիայում, որտեղ շատ մարդիկ ընդունեցին Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը։ Երբ Պետրոսն ու Հովհաննեսը շնորհեցին Սուրբ
Հոգու պարգևը նորադարձներին, Սիմոն անունով մի մոգ փորձեց գնել
քահանայությունը։ Աստված ավելի ուշ ուղղորդեց Փիլիպպոսին
Էթովպացի մի պաշտոնյայի մոտ, ում Փիլիպպոսն ուսուցանեց Հիսուս
Քրիստոսի մասին և մկրտեց։

Այս դասի ընթացքում դուք գուցե կամենաք անդրադառնալ
Աստվածաշնչյան քարտեզներին. հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի
միսիոներական ճամփորդությունները» և գտնել տարբեր քաղաքներ և
վայրեր, որոնց մասին կարդում եք։

Ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու հիմունքները
Սեմինարիայում սուրբ գրության վրա հիմնված յուրաքանչյուր դաս կենտրոնանում է սուրբ
գրության որևէ մասի վրա, ոչ թե որոշակի գաղափարի, թեմայի, վարդապետության կամ
սկզբունքի վրա: Այս դասերը պարունակում են ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու
հիմունքներ, որոնք ներառում են սուրբ գրության տվյալ մասի ենթատեքստի և
բովանդակության ըմբռնումը , ավետարանի վարդապետությունների և սկզբունքների
ճշմարտության ու կարևորության բացահայտումը, ըմբռնումն ու զգացողությունը և
վարդապետությունների ու սկզբունքների կիրառումը։ Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրությունն այս նպատակները մտապահելով կարող է օգնել ձեզ մեծացնել սուրբ
գրությունների և այնտեղ ուսուցանված ճշմարտությունների մասին ձեր հասկացողությունը
և վկայությունը։

Գործք 8.1–25
Փիլիպպոսը ծառայում է Սամարիայում, որտեղ Սիմոն մոգը փորձում է գնել
քահանայությունը

Եթե ստանայիք մի խոշոր գումար, ի՞նչ կգնեիք։ ____________________

Որոշ մարդիկ համարում են, որ դրամով կարելի է գնել ամեն ինչ։ Սակայն
կյանքի որոշ արժեքավոր բաներ չեն կարող գնվել: Գործք 8 գլուխն
ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք Աստծո մի պարգևի վրա, որը
չի կարող գնվել։

Գործք 7 գլխից դուք տեղեկացել եք, որ աշակերտ Ստեփանոսը
ենթարկվել է մահվան իրեն հալածողների կողմից։ Ընթերցեք Գործք 8.1–5
հատվածները` փնտրելով, թե ինչ արեցին Երուսաղեմում Եկեղեցու
անդամները Եկեղեցու դեմ ձեռնարկված հալածանքի հետևանքով։
Քաշում բառը 3-րդ հատվածում նշանակում է՝ բռնի ուժ գործադրելով
շարժել մեկին։

430



Ուշադրություն դարձրեք Փիլիպպոս անվան վրա 5-րդ հատվածում։
Փիլիպպոսը յոթ աշակերտներից մեկն էր, ով կարգվեց աջակցելու
Տասներկու Առաքյալներին Եկեղեցու անդամների կարիքների
սպասավորման գործում (տես Գործք 6.5)։

Անդրադարձեք «Գործք Առաքելոց գրքի ակնարկ» պատկերին Մաս 17. Օր
1 դասում և կարդացեք Գործք 1.8 հատվածում արձանագրված Փրկիչի
առաջադրանքն Իր Առաքյալներին։ Ըստ Գործք 8.5 հատվածի, ինչպե՞ս
Փիլիպպոսն օգնեց այս առաջադրանքը կատարելիս։

Կարդացեք Գործք 8.6–8 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Սամարացիներն արձագանքեցին Փիլիպպոսի քարոզին և նրա
գործած հրաշքներին։

Կարդացեք Գործք 8.9–11 հատվածները և ուշադրություն դարձրեք, թե
ինչպես է նկարագրվում այդ քաղաքի մարդկանցից մեկը`Սիմոնը։

Ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել Սիմոնը մարդկանց վրա:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին բնորոշել է
մոգությունը` որպես «չար հոգիների աջակցությունից կամ
վերահսկողությունից ստացած իշխանության կիրառում» (Mormon Doctrine,
2nd ed. [1966], 747)։

Մոգություններով ապշեցնել արտահայտությունը, ինչպես այն օգտագործված
է Գործք 8.11 հատվածում, նշանակում է զարմացնել։

Կարդացեք Գործք 8.12–13 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Սիմոնը արձագանքեց Փիլիպպոսի քարոզին։

Համաձայն 13-րդ հատվածի, այն «նշանները եւ մեծ մեծ զօրութիւները»,
որոնք նա տեսավ, ինչպե՞ս ազդեցին Սիմոնի վրա:

Գործք 8.14–16 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Պետրոսն ու
Հովհաննեսն եկան Սամարիա այն բանից հետ, երբ լսեցին, որ մարդիկ
այնտեղ ընդունել էին Աստծո խոսքը։ Նրանք աղոթեցին, որ նորադարձ
սամարացիները ստանային Սուրբ Հոգու պարգևը:

Ընթերցեք Գործք 8.17 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
արեցին Պետրոսն ու Հովհաննեսը Սամարիա քաղաքում նոր Եկեղեցու
անդամների համար։

Այս պատմությունը նկարագրում է հետևյալ վարդապետությունը. Սուրբ
Հոգու պարգևը շնորհվում է մկրտությունից հետո՝ լիազորված
քահանայության կրողների ձեռնադրմամբ:

Կարդացեք Գործք 8.18–19 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ առաջարկեց Սիմոնը Պետրոսին:

Եթե լինեիք Պետրոսի իրավիճակում, ինչպե՞ս կպատասխանեիք
Սիմոնին։ ____________________
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Կարդացեք Գործք 8.20–24 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ ուսուցանեց Պետրոսը Սիմոնին քահանայություն ստանալու
վերաբերյալ։

Քահանայությունը չի կարելի գնել
դրամով: Քանի որ
քահանայությունը պատկանում է
Աստծուն, այն կարող է շնորհվել
միայն Նրա կամքի համաձայն։
Աստված սահմանում է այն ձևը,
որի համաձայն քահանայությունը կարող է ձեռք բերվել (տես Հավատո
հանգանակներ 1.5)։

Համաձայն Գործք 8.21–23 հատվածների, ինչո՞ւ Սիմոնը դեռևս չէր կարող
ստանալ քահանայությունը։ Ձեր կարծիքով, ի՞նչ կերպ Սիմոնի սիրտը
«ուղիղ չէր Աստուծոյ առաջին» (Գործք 8.21)։ Տեսեք Ալմա 41.11 հատվածը
հասկանալու համար, թե ինչ է նշանակում «դառն մաղձի մէջ» լինել (Գործք
8.23)։

Այս պատմությունը սովորեցնում է հետևյալ ճշմարտությունը.
Քահանայությունը շնորհվում է Աստծո կամքի և արժանավորության
չափանիշների համաձայն։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ քահանայությունը
շնորհվում է անհատներին միայն Աստծո կամքի և
արժանավորության չափանիշների համաձայն։

b. Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 121.36–42 հատվածները:
Որո՞նք են այն սկզբունքները, որոնցով քահանայությունը պետք է
գործադրվի։ Ի՞նչ է պատահում մարդկանց հետ, ովքեր փորձում են
օգտագործել քահանայությունը «անիրավության որևէ
աստիճանով» (ՎևՈւ 121.37)։

Գործք 8.25 հատվածից մենք սովորում ենք, որ Պետրոսն ու Հովհաննեսը
քարոզել են ավետարանը սամարացիների շատ գյուղերում։

Գործք 8.26–40
Փիլիպպոսը ուսուցանում և մկրտում է մի եթովպացի պաշտոնյայի

2. Մտածեք այն իրավիճակների մասին, երբ դուք ունեցել եք
կամ կունենայիք մեկի կարիքը, որ նա առաջնորդեր ձեզ։

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում նշեք մի քանի
իրավիճակներ, որոնցում դուք կարող եք ուղեկից լինել մեկ ուրիշի
համար։ (Մտածեք ձեզ քաջատեղյակ նպատակակետերի կամ
առարկաների մասին կամ ձեր զարգացրած տաղանդների մասին)։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 8 գլխի մնացած մասը, հայտնաբերեք մի
կարևոր եղանակ, որով դուք կարող եք ուղեկից լինել ուրիշների համար։
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Կարդացեք Գործք 8.26 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ով
հանձնարարեց Փիլիպպոսին ճամփորդել Գազա։ (Գուցե կամենաք գտնել
Գազա քաղաքը Աստվածաշնչյան քարտեզներ բաժնում, հմր․ 11, «Սուրբ
Երկիրը նոր կտակարանի ժամանակ»։)

Կարդացեք Գործք 8.26–28 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
ճանապարհին Փիլիպպոսի հանդիպած մարդու վրա։

Ի՞նչ էր անում այս եթովպացի պաշտոնյան իր կառքում։ (Օգտակար կլինի
իմանալ, որ Եսային հունարենում Եսայիան է:)

Կարդացեք Գործք 8.29–35 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ տեղի ունեցավ Պետրոսի և եթովպացի պաշտոնյայի միջև։

Կարող եք նշել 29-րդ հատվածում, թե ով հուշեց Փիլիպպոսին գնալ
եթովպացի պաշտոնյայի կառքի մոտ։ Կարող եք նաև նշել 31-րդ
հատվածում, թե ըստեթովպացու, նրան ինչ էր պետք, որպեսզի
հասկանար Եսայիայի գրվածքները։ Կարող եք գրել Եսայիա 53.7–8
հատվածները որպես խաչաձև հղում ձեր սուրբ գրություններում՝ Գործք
8.32–33 հատվածների կողքին։

Օգտագործեք ուղեկից, հուշումներ և հնարավորություններ բառերը, որպեսզի
ավարտեք հետևյալ սկզբունքը, որը մենք կարող ենք սովորել
Փիլիպպոսի փորձառությունից. Երբ ականջ դնենք ____________________
Աստծուց, մենք կարող ենք ստանալ ____________________ օգնել
____________________ ուրիշներին Հիսուս Քրիստոսի մոտ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն ուսուցանել է
ուրիշներին դեպի Փրկիչն ուղղորդելու կարևորության մասին. «Մեզանից
յուրաքանչյուրի համար «գալ Քրիստոսի մոտ» [ՎևՈւ 20.59, պահել Նրա
պատվիրանները և դեպի Հայրը տանող ճանապարհին հետևել Նրա
օրինակին` այս ամենը անշուշտ մարդկային գոյության բարձրագույն և
սրբագույն նպատակն է։ Օգնել ուրիշներին ևս անել այդ. ուսուցանել,

համոզել և աղոթքով առաջնորդել նրանց, որպեսզի քայլեն նաև այդ փրկության ուղիով,
անշուշտ դա պետք է լինի երկրորդ ամենանշանակալից աշխատանքը մեր կյանքում։
Միգուցե այդ պատճառով նախագահ Դեյվիդ Օ. Մակքեյը մի անգամ ասել է. «Չկա ավելի
մեծ պարտականություն, որը կարող է տրվել որևէ տղամարդու [կամ կնոջ], քան Աստծո
զավակների ուսուցիչ լինելը» [in Conference Report, Oct. 1916, 57]” (“A Teacher Come from
God,” Ensign, May 1998, 25)։

3. Ընտրեք հետևյալ իրավիճակներից մեկը կամ մի քանիսը.

Իրավիճակ 1. Մի երիտասարդ տղա, ով ձեր ընկերն է, պատկանում է
մեկ այլ քրիստոնյա եկեղեցու։ Մի օր ճաշի ժամանակ դուք հուշում եք
ստանում խոսել նրա հետ Եկեղեցու մասին։

Իրավիճակ 2. Դպրոցից տուն վերադառնալիս դուք տեսնում եք, որ մի
երիտասարդ կին լաց է լինում։ Դուք ճանաչում եք նրան որպես ձեր
ծխի անդամ, ով մի քանի տարի չի հաճախել Եկեղեցու ժողովներին։
Դուք հուշում եք ստանում խոսել նրա հետ։ Մինչ դուք փորձում եք
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սփոփել նրան, նա պատմում է իր դժվարությունների մասին և
հարցնում. «Ինչո՞ւ ես պարզապես չեմ կարող երջանիկ լինել»։

Իրավիճակ 3. Սոցիալական կայքում իմ մի երիտասարդ ընկերոջ մայրը
վերջերս մահացել է։ Դուք հուշում եք ստանում խոսել նրա հետ. «Հենց
հիմա միայնակ եմ զգում։ Կցանկանայի, որ մեկը հասկանա ինձ»։

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչ
կասեիք և կանեիք այս անձին դեպի Հիսուս Քրիստոսն ուղղորդելու
համար: Ձեր նկարագրությամբ ներառեք հետևյալ հարցերի
պատասխանները.

a. Ավետարանի ո՞ր ճշմարտություններով կկիսվեիք` այս մարդուն
դեպի Հիսուս Քրիստոսն ուղղորդելու համար:

b. Ո՞ր սուրբ գրությունը կհրավիրեիք այս անձին ուսումնասիրել:

c. Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք անել այս մարդուն։

Կարդացեք Գործք 8.36–40 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Փիլիպպոսն ուսուցանեց
եթովպացի պաշտոնյային Հիսուսի մասին։

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

a. Ե՞րբ և ինչպե՞ս եք օգնել որևէ մեկին ուղղորդվել դեպի Հիսուս
Քրիստոսը:

b. Ե՞րբ և ինչպե՞ս է որևէ մեկն օգնել ձեզ ուղղորդվել դեպի Հիսուս
Քրիստոսը:

Երբ դուք սկսում եք ձեր օրը անձնական աղոթքով, փնտրեք Սուրբ Հոգու
առաջնորդությունը հուշումներ ստանալու համար։ Ապա, երբ զբաղվեք
ձեր առօրյա գործերով, ականջ դրեք Աստծո հուշումներին, որոնք կօգնեն
ձեզ ուղղորդել ուրիշներին դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 8 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 18. ՕՐ 3

Գործք 9
Նախաբան
Հիսուսը հայտնվեց Սողոսին (ով հետո կոչվելու էր Պողոս), երբ նա
ճամփորդում էր Դամասկոս, որից հետո Սողոսը կուրացավ։ Անանիայի
կողմից բժշկվելուց հետո Սողոսը մկրտվեց և սկսեց քարոզել
Դամասկոսում: Սողոսը հետագայում գնաց Երուսաղեմ և այնտեղ
միացավ աշակերտներին, բայց երբ Երուսաղեմի հույն հրեաները
սպառնացին Սողոսի կյանքին, Առաքյալներն ուղարկեցին նրան Տարսոն։
Պետրոսը հրաշքներ գործեց Լիվդիայում և Յոպպեում։

Գործք 9.1–9
Հիսուսը հայտնվում է Սողոսին դեպի Դամասկոս տանող ճանապարհին

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն
ուսուցանել է, որ մենք պետք է ներենք.

«Մեզանից շատերի մեջ կա ինչ-որ բան, որը չի թողնում ներել կամ մոռանալ
կյանքում նախկինում կատարած մեր և ուրիշի սխալները։ Դա լավ չէ։ Դա
քրիստոնյային վայել չէ։ Այն գտնվում է սաստիկ հակադրության մեջ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության վեհության և փառահեղության հետ։ …

«Թող մարդիկ ապաշխարեն։ Թող մարդիկ աճեն։ Հավատացեք, որ մարդիկ
կարող են փոխվել և ավելի լավը դառնալ։ Սա հավա՞տք է: Այո՜: Սա հո՞ւյս է:

Այո՜: Սա գթությո՞ւն Է: Այո՜: Նախ և առաջ, դա գթությունն է` Քրիստոսի մաքուր սերը» (“The
Best Is Yet to Be,” Ensign, Jan. 2010, 25–26)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են մի քանի իրավիճակները, որոնցում ձեզ համար կարևոր
կլիներ թույլ տալ ուրիշներին փոխվել և ավելի լավը դառնալ և
հավատալ, որ նրանք կարող են անել այդպես։

b. Ինչո՞ւ է ձեզ համար կարևոր հավատալ, որ կարող եք փոխվել և
ավելի լավը դառնալ:

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 9 գլուխը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
մենք կարող ենք սովորել` փոխված և ավելի լավը դարձած մարդու
փորձառությունից։

Գործք 9 գլխի մեծ մասը կենտրոնանում է Սողոս անունով մարդու
փորձառությունների վրա։ «Սողոսը ծնվել է Տարսոնում՝ Կիլիկիայի
հունական քաղաքում (տես Գործք 21.39): Նա ծնունդով Հռոմի քաղաքացի
էր (տես Գործք 16.37) և խոսել է «Եբրայեցիների լեզուով» (հավանաբար՝
արամերեն) և հունարեն (Գործք 21.37–40)։ Նա Բենիամինի ցեղի հրեա
(տես Հռովմեացիս 11.1) և բարեպաշտ փարիսեցի էր (տես Գործք 23.6), ով
եռանդուն հետապնդեց և չարչարեց Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներին
(տես Գործք 9.1–2)։ Նա ավելի ուշ հայտնի դարձավ իր լատինական Պողոս
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անունով [տես Գործք 13.9]» (Ուսանողի Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ
[Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 294)։ Սողոսը
կրթություն է ստացել Երուսաղեմում Գամաղիէլից (տես Գործք 22.3), ով
եղել է հայտնի փարիսեցի և հրեական օրենքի հարգված ուսուցիչ (տես
Գործք 5.34–40)։

Սողոսի մասին մենք առաջին անգամ կարդում ենք Գործք 7 գլխում, որը
պատմում է Ստեփանոս աշակերտի քարկոծման մասին։ Կարող եք
վերհիշել, որ նրանք ովքեր քարկոծեցին Ստեփանոսին, դրեցին իրենց
վերնազգեստը Սողոսի ոտքերի մոտ (տես Գործք 7.58–59)։

Կարդացեք Գործք 8.1–3, 9.1–2 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես էր Սողոսը վարվում Հիսուս Քրիստոսի հետևորդների հետ։
Կարող է օգտակար լինել իմանալ, որ քաշել բառը, ինչպես այն
օգտագործված է այս հատվածում (Գործք 8.3), նշանակում է տեղաշարժել
բռնությամբ։

Ընթերցեք Գործք 9.3–6 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
զգաց Սողոսը Դամասկոս ճամփորդելիս՝ այնտեղ ապրող Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներին ձերբակալելու համար։

Ուշադրություն դարձրեք «խթանին քացի տալ» արտահայտությանը 9-րդ
հատվածում: «Խթանը վերաբերում է սուր նիզակին կամ փայտին, որն
օգտագործվել է կենդանիներին հրելու համար, որպեսզի նրանք գնան
առաջ։ Առաջ գնալու փոխարեն, համառ կենդանիները երբեմն քացի են
տալիս հակահարված հասցնելու համար, բառացիորեն քացի տալով
«խթանին»։ Այդպիսի արձագանքը միայն ավելացնում է տառապանքը,
քանի որ կենդանին իր տիրոջ կողմից ենթարկվում է ավելի ցավոտ
խթանի։ Փրկիչը հստակեցնում է, որ եթե Սողոսը շարունակի պայքարել
Իր դեմ, ինքը միայն տառապանք է պատճառելու նրան։ Հունական
գրականության մեջ «խթանին քացի տալ» արտահայտությունը եղել է
աստծուն ընդդիմանալու համար հայտնի փոխաբերություն» (Ուսանողի
Նոր Կտակարանի Ձեռնարկ, 295)։

Գործք 9.6 հատվածում ուշադրություն դարձրեք Սողոսի հարցին։ Ի՞նչ
կարող է այդ հարցն ուսուցանել ձեզ Սողոսի մասին։

Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության Գործք 9.7 հատվածի, Սողոսի
հետ ճամփորդողները տեսան լույսը, բայց չլսեցին Հիսուսի ձայնը, երբ Նա
խոսեց Սողոսի հետ (տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Գործք 9.7
[Գործք 9.7 հատվածում, ծանոթագրություն ա], տես նաև Գործք 22.9)։

Տեսիլքից հետո Սողոսը ֆիզիկապես կուրացավ։ Նրան տարան
Դամասկոս, և նա երեք օր չէր ուտում ու խմում։
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Պատկերացրեք ձեզ Սողոսի իրավիճակում։ Եթե դուք հանդգնաբար
հետապնդել էիք Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներին, ի՞նչ կարող էիք այդ
ժամանակ մտածել և զգալ։

Գործք 9.10–22
Սողոսը բժշկվում է Դամասկոսցի Անանիայի կողմից, մկրտվում և քարոզում է
Հիսուս Քրիստոսի մասին

Կարդացեք Գործք 9.10–12 հատվածները, հայտնաբերելով, թե Տերն ինչ
հանձնարարեց Անանիային կատարել, ով Դամասկոսի Եկեղեցու արդար
անդամ էր:

Հիշեք, որ Սողոսի Դամասկոս գնալու սկզբնական մտադրությունը
կայանում էր Անանիայի պես մարդկանց ձերբակալման մեջ։ Եթե լինեիք
Անանիայի փոխարեն և իմանայիք Սողոսի համբավը, դուք ի՞նչ
կմտածեիք Տիրոջից այս հանձնարարությունը ստանալուց հետո։

Կարդացեք Գործք 9.13–16 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ սովորեցրեց Տերը Անանիային Սողոսի վերաբերյալ:

Ինչո՞վ էր Տիրոջ տեսակետը Սողոսի մասին տարբերվում Անանիայի
տեսակետից ։ ____________________

Գործք 9.15 հատվածում ուշադրություն դարձրեք այն հատուկ
աշխատանքի վրա, որը Տերն ընտրել էր Սողոսի համար։ Սողոսի մասին
ձեզ հայտնի պատմությունից ի՞նչը կպատրաստեր նրան քարոզել
«հեթանոսների, թագաւորների եւ Իսրայէլի որդկանց» առաջ»։ (Կարող եք
անդրադառնալ Սողոսի նկարագրությանը, որ դուք այս դասին քիչ առաջ
կարդացիք)։

Համաձայն Գործք 9.16 հատվածի, ըստ Տիրոջ, ուրիշ ի՞նչ էր պատահելու
Պողոսի հետ, չնայած որ նա դառնալու էր ընտրյալ անոթ հեթանոսների և
թագավորների առաջ։

Գործք 9.13–16 հատվածներից մենք կարող ենք սովորել երկու
ճշմարտություն. Տերը տեսնում է մեզ այնպես, ինչպիսին մենք կարող ենք
դառնալ և Տերը տեսնում է մեր ներուժը Իր գործում Նրան
օգնելու համար։

2. Երբ դուք մտածեք այս ճշմարտությունների շուրջ,
պատկերացրեք, թե ինչպես է Աստված տեսնում ձեզ: Սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում նկարեք ձեր անձի
մի հասարակ պատկեր և նշեք ձեր մի քանի ունակություններ և
բնավորության գծեր, որոնք, ձեր կարծիքով, Տերը կարող է
օգտագործել, որ Իր գործում օգնեն Իրեն։
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Անանիան օրհնեց Սողոսին իր
տեսողությունը վերականգնելու համար։

Ուշադրություն դարձրեք Գործք 9.17
հատվածին, որում Անանիան
օրհնեց Սողոսին, որպեսզի նրա
տեսողությունը վերականգնվեր և
նա լցվեր Սուրբ Հոգով։ Համաձայն
Գործք 9.18–20 հատվածների, երբ
Աստված վերականգնեց Սողոսի
տեսողությունը, ինչպե՞ս էր Տիրոջ
հանդեպ Սողոսի տեսակետը
տարբերվում Նրա հանդեպ իր
նախկին տեսակետից։

Սողոսի ապաշխարությունը,
մկրտությունը և քարոզը ցույց
տվեցին նրա հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը և նրա խոնարհությունը
Տիրոջ կամքի հանդեպ։

Կարդացեք Գործք 9.21–22 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես արձագանքեց ժողովուրդը Սողոսի քարոզին։

Գործք 9.6 հատվածում Տիրոջը տրված Սողոսի հարցը ցույց տվեց նրա
խոնարհությունը և ցանկությունը` հնազանդվել Տիրոջ կամքին։ Սողոսի
նման, եթե մենք հնազանդվենք Տիրոջ կամքին, ապա կարող ենք փոխվել
և իրականացնել այն ներուժը, որը Նա տեսնում է մեր մեջ։

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչ է նշանակում լինել Տիրոջ կամքին հնազանդ,
պատկերացրեք, որ ունեք մի գունդ փափուկ և մի գունդ արդեն քարացած
կավ։ Ինչպե՞ս փափուկ կավով որևէ բան քանդակելու փորձառությունը
կտարբերվեր քարացած կավով քանդակելու փորձառությունից։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող են կավի երկու տարբեր տեսակները նմանվել
մարդու հնազանդությանը Տիրոջ կամքին։

b. Տիրոջը ենթարկվելը ինչպե՞ս օգնեց ձեզ կամ ուրիշներին փոխվել և
իրագործել այն ներուժը, որը Տերը տեսնում է ձեր կամ նրանց մեջ։

Խորհեք այն մասին, թե ինչպես է Սողոսի հարցը. «Տեր, ի՞նչ ես
ցանկանում, որ անեմ» (Գործք 9.6), կիրառվում ձեր կյանքում։

Նախագահ Էզրա Թավտ Բենսոնն ուսուցանել է. «[Մարդն] իր կյանքում չի
կարող տալ ավելի կարևոր հարց, քան այն, որը տվեց Պողոսը. «… Տեր, ի՞նչ
ես ցանկանում, որ անեմ»։ [Մարդը] չի կարող անցնել ավելի մեծ գործի,
բացի այն, որ հետամուտ լինի մի ուղու, որը կբերի նրան այդ հարցի
պատասխանը և ապա կիրականացնի այդ պատասխանը» (“Listen to a
Prophet’s Voice,” Ensign, Jan. 1973, 57)։

Շարունակեք լուրջ աղոթել և ձգտել ստանալ այս հարցի պատասխանը և
գործի կոչել ցանկացած հուշումներ, որոնք դուք ստանում եք:
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Գործք 9.23–31
Սողոսի կյանքին սպառնում են Դամասկոսում և ապա Երուսաղեմում, և
Առաքյալներն ուղարկում են նրան Տարսոն

Գործք 9.23–26 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Դամասկոսի
հրեաները որոշեցին դավադրաբար սպանել Սողոսին, բայց Եկեղեցու
անդամներն օգնեցին նրան փախչել քաղաքից։ Մենք նաև կարդում ենք,
որ Սողոսը գնաց Երուսաղեմ, որտեղ նա «ջանք էր անում, որ
աշակերտներին յարի. Եւ ամենքը նորանից վախենում էին, եւ չէին
հավատում՝ թե աշակերտ է» (Գործք 9.26)։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ էին Եկեղեցու անդամները դժկամությամբ
հավատում, որ Սողոսը դարձել էր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ։

Գործք 9.27–31 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Եկեղեցու անդամ
Բառնաբասը (տես Գործք 4.36–37) բերեց Սողոսին Առաքյալների մոտ և
պատմեց նրանց Սողոսի տեսիլքի և Դամասկոսում նրա համարձակ
քարոզի մասին։ Եկեղեցու անդամներն ապա գրկաբաց ընդունեցին
Սողոսին իրենց ընկերակցության մեջ։ Երբ Երուսաղեմում հույն
հրեաները փորձեցին սպանել Սողոսին, Եկեղեցու ղեկավարները
ուղարկեցին նրան Տարսոն։ Գործք 9.31 հատվածում մենք նաև սովորում
ենք, որ Հրեաստանում, Գալիլեայում և Սամարիայում Եկեղեցին ապրեց
խաղաղություն և աճ։

Գործք 9.32–43
Պետրոսը հրաշքներ է գործում Լիվդիայում և Յոպպեում

Մտածեք մեկի մասին, ում կցանկանայիք օգնել ապավինել Տիրոջը և
հավատալ Նրան։ Գործք 9 գլխի մնացած մասն ուսումնասիրելիս,
փնտրեք մի միջոց, որով դուք կարող եք օգնել այս մարդուն և ուրիշներին
ապավինել Տիրոջը։

Գործք 9.32–35 և Գործք 9.36–42 հատվածները պատմում են Լիվդիայում և
Յոպպեում Պետրոսի գործած հրաշքների մասին։ Այս հատվածներն
ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ հրաշքները գործեց
Պետրոսը և ինչպես արձագանքեց ժողովուրդը։ Հետևյալ
բացատրությունները կարող են օգտակար լինել․ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության, Գործք 9.32 հատվածում ասվում է «երբ որ Պետրոսը
ման էր գալիս ամեն երկրամասում» (շեղագիրն ավելացված է)։
Ողորմություններ անելը (Գործք 9.36) աղքատներին նվիրատվություններ
տալու սովորույթ է։ Մոտ բառը հատված 38-ում նշանակում է մոտիկ, իսկ
ցույց տալ բառը հատված 39-ում նշանակում է ցուցադրել:

Ինչպե՞ս արձագանքեց Լիվդիայի և Յոպպեի ժողովուրդը Պետրոսի
ծառայությանը: Մի սկզբունք, որ մենք կարող ենք սովորել Պետրոսի
օրինակից, այն է, որ ծառայելով ուրիշներին, մենք կարող ենք օգնել
մարդկանց ապավինել Տիրոջը և հավատալ Նրան։

Քահանայական օրհնություններ տալը մի միջոց է ուրիշներին
սպասավորելու համար։ Տաբիթայի (Այծեմնիկի) օրինակը Գործք 9.36, 39
հատվածներում ցույց է տալիս մեկ այլ միջոց, որով մենք կարող ենք

ՄԱՍ  18 ,  ՕՐ  3
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սպասավորել ուրիշներին։ «Լիքը բարի գործերով» լինելը (Գործք 9.36) և
ուրիշներին ծառայելը կարող է օգնել ուրիշներին ապավինել Տիրոջը։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ են մեկ ուրիշի բարի գործերն օգնել ձեզ կամ ուրիշներին
ապավինել Տիրոջը և հավատալ Նրան։

b. Ի՞նչպես կարող եք սպասավորել ուրիշներին: (Եղեք հստակ, և
արձանագրեք երկու կամ երեք մտքեր)։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 9 գլուխը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  18 ,  ՕՐ  3
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ՄԱՍ 18. ՕՐ 4

Գործք 10–12
Նախաբան
Աստված տեսիլքում հայտնեց Պետրոսին, որ ավետարանը պետք է
քարոզվի հեթանոսներին։ Պետրոսն ուսուցանեց ավետարանը
Կոռնելիոսին և նրա ընտանիքին, իսկ ավելի ուշ լուծեց հրեա սրբերի մոտ
առաջացած ավետարանը հեթանոսներին քարոզելու վեճը։ Տիրոջ
աշխատանքը շարունակում էր առաջ գնալ` չնայած հալածանքին։
Հերովդես Ագրիպպաս Բ-ն՝ Հերովդես Մեծի թոռը, սպանեց Հակոբոս
Առաքյալին, ապա ձերբակալեց և բանտարկեց Պետրոսին։ Մահապատժի
ենթարկվելու նախորդ գիշերը հրեշտակն օգնեց Պետրոսին փախչել
բանտից։ Հերովդեսը զարկվեց Աստծո հրեշտակի կողմից, և ավետարանը
շարունակեց տարածվել։

Գործք 10
Աստված տեսիլքում հայտնեց Պետրոսին, որ ավետարանը պետք է քարոզվի
հեթանոսներին։

Ի՞նչն է ձեզ վստահություն տալիս հետևել որևէ մեկին:

Պատկերացրեք, որ դուք գտնվում եք մի խումբ մոլորված մարդկանց հետ։
Խմբի մի քանի անդամներ առաջարկում են բոլորին հետ տանել` դեպի
ապահովություն, ըստ որում յուրաքանչյուրն առաջարկում է տարբեր
երթուղիներ։ Ի՞նչը կորոշի կամ կազդի ձեր վճռի վրա, թե դուք ում
կհետևեք։ ____________________

Գործք 10–12 հատվածներն ուսումնասիրելիս հայտնաբերեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել ձեզ ստանալ վստահություն՝
հետևելու նրանց, ում Տերը կանչեց առաջնորդելու Իր Եկեղեցին:

Մինչև այս կետը Նոր Կտակարանի ժամանակներում ավետարանը,
բացառությամբ մի քանի դեպքերի, քարոզվել էր բացառապես
հրեաներին։ Նույնիսկ Հիսուսը քարոզել է միայն «Իսրայէլի տան կորած
ոչխարների[ն]» և պատվիրել է Իր Առաքյալներին անել նույնը (տես
Մատթեոս 10.5–6)։ Սակայն Փրկիչն ասաց Իր աշակերտներին, որ երբ
Սուրբ Հոգին իջներ նրանց վրա, նրանք քարոզելու էին ավետարանը
«մինչեւ երկրի ծայրերը» (Գործք 1.8): Գործք 10 գլխում մենք կարդում ենք
Եկեղեցու գործելակերպում կատարված նշանակալի փոփոխության
մասին, որը կնպաստեր, որ այն տեղի ունենար։

Կարդացեք Գործք 10.1–2 հատվածները, պարզելով մանրամասներ
Կոռնելիոս անունով հեթանոսի մասին։

Կոռնելիոսը հարյուրապետ էր։ Հարյուրապետը «հռոմեական բանակի
սպա էր, ում ենթակայության տակ կային 50-100 մարդ: Այդ զորախումբը
կազմում էր Հռոմեական լեգեոնի մեկ վաթսուներորդ մասը» (Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Հարյուրապետ»,scriptures.lds.org):

Եկեղեցում այդ ժամանակ ընդունված ընթացակարգի համաձայն, որպես
հեթանոս` Կոռնելիոսը չէր կարող միանալ Քրիստոսի Եկեղեցուն` առանց

441



նախապես դեպի Հուդաիզմ դարձի գալու։ Չնայած Կոռնելիոսը չէր կարող
միանալ Եկեղեցուն որպես հեթանոս, նա ինչպե՞ս ցույց տվեց իր հավատն
առ Աստված։

Ինչպես արձանագրված է Գործք
10.3–48 հատվածներում, Պետրոսն
ունեցավ մի տեսիլք, որը նա
սկզբում չհասկացավ։ Սակայն,
հետևելով Հոգուն, Պետրոսը
ծանոթացավ Կոռնելիոսի հետ, ով
տեսիլք էր տեսել, որում
հրեշտակը հայտնել էր, որ Տերը
լսել էր Կոռնելիոսի աղոթքները։
Պետրոսը մտավ Կոռնելիոսի
տունը և ուսուցանեց ավետարանը
նրան և նրա ընտանիքին: Սուրբ Հոգին տան մեջ իջավ բոլորի վրա։
Պետրոսը հասկացավ, որ իր տեսիլքը, որում նրան պատվիրվեց ուտել
անմաքուր համարվող կենդանիներին, եղել է աստվածային ցուցում՝
քարոզել ավետարանը հեթանոսներին և թողնել նրանց մկրտվել` առանց
նախապես դեպի Հուդաիզմ դարձի գալու։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալը.

a. Կարդացեք Գործք 10.34–35 հատվածները, և արձանագրեք ձեր
ցանկացած մտքերը կամ զգացումները, թե Պետրոսն ի՞նչ իմացավ
համաձայն այս երկու հատվածի։

b. Կարդացեք 2 Նեփի 26.33 և ապա պատասխանեք հետևյալ հարցին.
Ի՞նչ է նշանակում այն, որ «Աստուած աչառ չէ» (Գործք 10.34)։

Խորհեք, թե ինչ է ասում հետևյալ հայտարարությունը՝ «Աստված աչառ չէ»
արտահայտության վերաբերյալ.

«Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը բոլորի համար է: Մորմոնի Գիրքն ասում է, «բոլորը նույնն
են Աստծո համար, … սև և սպիտակ, ստրուկ և ազատ, այր թե կին» (2 Նեփի 26․33)։ Սա է
Եկեղեցու պաշտոնական ուսմունքը:

«Բոլոր ռասաների մարդիկ միշտ գրկաբաց ընդունվել են Եկեղեցում իր սկզբից ի վեր։ …

«Եկեղեցին միանշանակ դատապարտում է ռասիզմը, այդ թվում՝ Եկեղեցու ներսում և
դրանից դուրս անհատների կողմից նախկինում` մասամբ և ամբողջությամբ դրսևորված
ռասիզմը։ 2006 թվականին Գորդոն Բ. Հինքլին դեռ Եկեղեցու Նախագահ եղած ժամանակ
հայտարարեց, որ «ոչ ոք չի կարող իրեն համարել Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ,ով
անում է արհամարհական դիտողություններ ուրիշ ռասայի ներկայացուցիչների մասին։ Ոչ
էլ նա կարող է իրեն ներդաշնակ համարել Եկեղեցու ուսմունքներին: … Մենք բոլորս պետք
է ընդունենք, որ մեզանից յուրաքանչյուրը որդին կամ դուստրն է մեր Երկնային Հոր, ով
սիրում է Իր բոլոր զավակներին» [“The Need for Greater Kindness,” Ensign or Liahona, May
2006, 58]” (“Race and the Church: Բոլորը հավասար են Աստծո համար»,
mormonnewsroom.org/article/race-church)։
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Գործք 11.1–18
Պետրոսը լուծում է հրեա Սրբերի մոտ առաջացած վեճը՝ ավետարանը
հեթանոսներին քարոզելու վերաբերյալ

Գործք 10.28 հատվածում ձեր կարդացածից, ըստ ձեզ, հրեա Սրբերն
ինչպե՞ս կարող էին զգալ,, երբ լսեցին հեթանոսի հետ Պետրոսի
փոխհարաբերության մասին։

Կարդացեք Գործք 11.1–3 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես աշակերտներն արձագանքեցին Պետրոսի արարքին։

Ինչպես արձանագրված է Գործք 11.4–15 հատվածներում, Պետրոսը
պատմեց աշակերտներին իր և Կոռնելիոսի ստացած տեսիլքների
մասին։ Նա ասաց նրանց, որ Կոռնելիոսը և նրա ընտանիքը ստացել էին
Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքները և ապա նույն կերպ զգացել Սուրբ Հոգու
զորությունը , ինչպես Պետրոսը և մյուս աշակերտները։

Կարդացեք Գործք 11.16–17 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով
աշակերտներին ուղղված Պետրոսի ամփոփիչ դիտողություններին։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ նկատի ուներ Պետրոսը, ասելով. «Ես ո՞վ էի որ
կարողանայի Աստուծուն արգելել» (Գործք 11.17)։ ____________________

Կարդացեք Գործք 11.18 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես
աշակերտներն արձագանքեցին Պետրոսի բացատրությանը։

Երբ աշակերտներն իմացան, որ Պետրոսն առաջնորդվել էր Աստծո
կողմից, ինչպիսի՞ն էր նրանց արձագանքը։

Հետևյալ սկզբունքըմենք կարող ենք սովորել այս պատմությունից. Երբ
մենք գիտենք, որ նրանք, ովքեր նախագահում են Եկեղեցում,
առաջնորդվում են Աստծո կողմից, կարող ենք վստահ հաստատել և
հետևել նրանց։ Այս սկզբունքը հաստատվել է վերջին օրերի սուրբ
գրությունում, որն արձանագրում է, որ Աստված հայտնել է Իր կամքը
նրանց, ովքեր կրում են քահանայության բանալիները Եկեղեցին
նախագահելու համար (տես ՎևՈւ 1.38, 28.2, 7, 42.11, 107.65–66)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որտեղի՞ց եք իմացել, որ նրանք, ովքեր նախագահում են
Եկեղեցին, առաջնորդվում են Աստծո կողմից։

b. Մարգարեների ո՞ր խորհուրդն եք ընտրում հետևելու համար, քանի
որ գիտեք, որ նրանք առաջնորդվում են Աստծո կողմից։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի նպատակ, որը կօգնի ձեզ ստանալ ավելի ուժեղ

վկայություն այն մասին, որ նրանք, ովքեր նախագահում են Եկեղեցում
առաջնորդվում են Աստծո կողմից։
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Գործք 11.19–30
Տիրոջ աշխատանքն առաջ էգնում` չնայած հալածանքին

Գործք 11.19–26 հատվածներն արձանագրում են, որ հալածանքի
պատճառով, աշակերտներից մի քանիսը ցրվեցին ողջ տարածաշրջանով,
բայց հավատարմությամբ քարոզեցին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն
ամեն տեղ, ուր գնում էին։ Գործք 11.27–30 հատվածներն արձանագրում
են, որ «Երուսաղէմիցը մարգարէներ իջան Անտիոք», և մարգարեներից
մեկը՝ Ագաբոսը, վկայեց, որ լինելու էր սով։ Ապա ջանքեր գործադրվեցին
Հրեաստանի ժողովրդին օգնություն տրամադրելու համար։

Գործք 12.1–17
Հերովդեսը սպանում է Հակոբոսին և ձերբակալում Պետրոսին, ով հրաշքով
փախչում է բանտից

Կողմնացույցը ցույց է տալիս
հյուսիս, որովհետև երկրի
մագնիսական Հյուսիսային բևեռը
ձգում է կողմնացույցի մագնիսի
հյուսիսային ծայրը։ Գծեք X նշանը
որևէ տեղ կողմնացույցի մոտ (բայց
ոչ կողմնացույցի հյուսիսային
կետի մոտ), և պատկերացրեք, որ
X-ը ներկայացնում է ձեռքի մագնիս։

Ինչպե՞ս այս մագնիսը կազդի
կողմնացույցի սլաքի
արձագանքի վրա:

Ինչպե՞ս դա կազդի ճիշտ
ընտրություն կատարելու մեր
ունակության վրա` թե մենք որ ուղղությամբ պետք է գնանք։

Գործք 12 գլուխն ուսումնասիրելիս, ուշադրություն դարձրեք այն
ազդեցությանը, որը կարող է խանգարել ճիշտ որոշումներ կայացնելու
մեր ունակությանը։

Ստեփանոսի նահատակությունից ի վեր Եկեղեցու անդամները
Երուսաղեմում և դրա մոտակայքում ենթարկվել էին ուժգնացող
հալածանքի։ Կարդացեք Գործք 12.1–4 հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպես Հերովդես Ագրիպպաս թագավորը նպաստեց այս
հալածանքին։

Ո՞ւմ սպանեց Հերովդեսը։

Երկրորդ հատվածում նշված Հակոբոսը` Հակոբոս Առաքյալն էր,
Հովհաննես Առաքյալի եղբայրը և Զեբեդեոսի որդին։ Համաձայն
գրառումների, Հակոբոսը վաղ քրիստոնեական Եկեղեցու առաջին
նահատակված Առաքյալն էր։ Նա եղել է նաև Առաջին Նախագահության
անդամ Պետրոսի և Հովհաննեսի հետ։

Ըստ Գործք 12.3 հատվածի, ո՞վ էր գոհ Հակոբոսի մահից։
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«Հրեաները» բառը 3-րդ հատվածում վերաբերում է Երուսաղեմի ազդեցիկ
հրեա ղեկավարներին, ովքեր հրահրել են Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու
հալածանքը։ Հերովդես Ագրիպպասը «ոգևորված էր համարվել
ուղղափառ հրեա» (Աստվածաշնչի Բառարան, «Հերովդես») և ձգտում էր
գոհացնել այս հրեա ղեկավարներին։ Կողմնացույցի X-ի կողքին գրեք.
Եթե մենք ձգտում ենք գոհացնել ուրիշներին, այլ ոչ թե Աստծուն, ապա …

Ի՞նչ արեց Հերովդեսը, երբ տեսավ, որ Հակոբոսի սպանությունը
գոհացրեց հրեա ղեկավարներին։ (Ուշադրություն դարձրեք, որ մի
քառյակը կազմված էր չորս զինվորից)։

Հաշվի առնելով կողմնացույցի պատկերը և X-ը, Հերովդեսի ցանկությունը
գոհացնել ուրիշներին Աստծո փոխարեն ինչպե՞ս ազդեց նրա կյանքի
ուղղության վրա։

Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչ կարող ենք մենք սովորել Հերովդեսի
օրինակից, լրացրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե մենք ձգտում ենք գոհացնել
ուրիշներին, այլ ոչ Աստծուն, ապա ____________________:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Բացի Հերովդեսի օրինակից, որո՞նք են այն մի քանի օրինակները,
որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարող է Աստծո փոխարեն
ուրիշներին գոհացնելը մարդուն տանել դեպի մեղքը։

b. Ի՞նչ կերպ կարող է ուրիշներին գոհացնելու ցանկությունը շեղել ձեզ
դեպի Երկնային Հոր տանող ուղուց։ Ի՞նչ կանեք, որպեսզի
դիմակայեք մեղքի մեջ ընկնելուն։

Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարող եք դուք թույլ տալ, որ ուրիշներին
գոհացնելու ձեր ցանկությունը շեղի ձեզ դեպի Երկնային Հայրը
տանող ուղուց։

Կարդացեք Գործք 12.5–6։ Ի՞նչ էին անում Եկեղեցու անդամներն այդ
ժամանակ։ ____________________

Կարդացեք Գործք 12.7–10։ Ի՞նչ արգելքների միջով անցավ Պետրոսն իր
փախուստի ժամանակ։ ____________________
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Աստծո հրեշտակը փրկեց Պետրոսին

բանտից։

Կարդացեք Գործք 12.11–15
հատվածները։ Ե՞րբ Պետրոսը
հասկացավ, որ տեղի ունեցածն
իրականություն էր, այլ ոչ տեսիլք։
____________________

Ի՞նչ պատահեց, երբ Պետրոսը
թակեց Մարիամի տան դարպասը։

Կարդացեք Գործք 12.16–17
հատվածները։ Պետրոսը ո՞ւմ
երախտիքի խոսք հղեց բանտից իր
փախուստի համար։
____________________

Կրկին նայեք Գործք 12.5
հատվածին, և մտածեք, թե այս
հատվածն ինչպես է առնչվում
բանտից Պետրոսի
փախուստի հետ։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է ենթադրում
«անդադար աղօթք էր լինում»
արտահայտությունը (Գործք 12.5)
Եկեղեցու անդամների աղոթքների
անկեղծության և եռանդի վերաբերյալ:

Այս պատմությունը պարզաբանում է այն ճշմարտությունը, որ մեր անկեղծ
և ջերմեռանդ աղոթքները մեր և մյուսների կյանք հրավիրում են Աստծո
հրաշքները և օրհնությունները։

Ի՞նչ է նշանակում աղոթել անկեղծ և ջերմեռանդ: ____________________

Այս սկզբունքը չի նշանակում, որ եթե մեր աղոթքներն անկեղծ և
ջերմեռանդ են, մենք ինքնաբերաբար կստանանք այն, ինչի համար
աղոթում ենք։ Աստծո հրաշքները և օրհնությունները ստանալու այլ
նպաստող գործոնները ներառում են Աստծո կամքը և Նրա ժամանակը,
ինչպես նաև անհատական ազատ կամքը։

Կարդացեք հետևյալ շարադրանքը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչքանով է կարևոր
աղոթքը. «Աղոթքը այն գործողությունն է, որի միջոցով Հոր և զավակի կամքերը համահունչ
են միմյանց հետ: Աղոթքի նպատակն է ոչ թե փոխել Աստծո կամքը, այլ ապահովել մեր և
ուրիշների օրհնությունները, որոնք Աստված արդեն պատրաստ է տալ միայն այն
պայմանով, եթե մենք խնդրենք դրանք Նրանից: Մեզանից պահանջվում է կատարել
որոշակի աշխատանք կամ ջանքեր գործադրել, նախքան մենք կկարողանանք ստանալ
օրհնություններ: Աղոթքը աշխատանքի ձև և նշանակված միջոց է, որ ստանանք մեծագույն
օրհնությունը» (Աստվածաշնչյան Բառարան, «Աղոթք»):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

ՄԱՍ  18 ,  ՕՐ  4
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a. Համաձայն Աստվածաշնչի Բառարանի այս շարադրանքի, ո՞րն է
աղոթքի կարևոր նպատակը։

b. Ինչո՞ւ է կարևոր հիշել, որ աղոթքի նպատակն է չփոխել
Աստծո կամքը։

c. Ե՞րբ է աղոթքը հրավիրել Աստծո հրաշքներին և օրհնություններին
դեպի ձեր և ուրիշների կյանք, ում համար դուք աղոթել եք։

Խորհեք այն մասին, թե ում կամ ինչի համար կարող եք աղոթել։ Մտածեք,
թե ինչպես կարող եք ավելի անկեղծ և ջերմեռանդ աղոթել, որպեսզի
հրավիրեք այն օրհնությունները և հրաշքները, որոնք Աստված կամենում
է շնորհել ձեզ և ուրիշներին։

Գործք 12.18–25
Հերովդեսը զարկվում է Աստծո հրեշտակի կողմից, և ավետարանը
շարունակում է տարածվել

Գործք 12.18–25 հատվածներն արձանագրում են, որ Հերովդեսն իմացավ
Պետրոսի փախուստի մասին և մահապատժի ենթարկեց այն
պահակներին, ովքեր, նրա կարծիքով, պատասխանատու էին Պետրոսի
փախուստի համար։ Այս հատվածներից մենք տեղեկանում ենք նաև, որ
Հերովդեսը ելույթ ունեցավ ժողովրդի առաջ, որը գովասանք էր թափում
նրա վրա և ասում, որ նա Աստծո պես էր խոսում։ Քանի որ Հերովդեսը
փառք չտվեց Աստծուն, հրեշտակը զարկեց նրան հիվանդությամբ և նա
մահացավ։

Կարևոր է հասկանալ, որ ամբարիշտների պատիժն Աստծո ձեռքով տեղի
է ունենում Նրա կամքի և ժամանակի համաձայն։ Ոչ բոլոր ամբարիշտ
մարդիկ են պատժվում անմիջապես (տես Ալմա 14.10–11)։

Ըստ Գործք 12.24 հատվածի, ի՞նչ է պատահել Եկեղեցու միսիոներական
աշխատանքի հետ, չնայած այն հալածանքին, որին դիմակայել են
Եկեղեցու անդամները։ ____________________

Վերընթերցեք այս դասին սովորած ճշմարտությունները և խորհրդածեք,
թե ինչպես կկիրառեք դրանք ձեր կյանքում։

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 10–12 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  18 ,  ՕՐ  4
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ՄԱՍ 19. ՕՐ 1

Գործք 13–14
Նախաբան
Պողոսը (նախկինում` Սողոսը) մեկնեց իր առաջին միսիոներական
ճանապարհորդությանը իր ընկերակից Բառնաբասի հետ։ Նրանք
քարոզեցին ավետարանը և հիմնադրեցին Եկեղեցու ճյուղեր
շարունակվող հալածանքի մեջ։ Երբ հրեաները հրաժարվեցին ընդունել
Աստծո խոսքը , Պողոսն ու Բառնաբասը կենտրոնացան հեթանոսներին
քարոզելու վրա։

Գործք 13.1–13
Պողոսն ու Բառնաբասը մեկնում են միսիոներական ճանապարհորդության և
կշտամբում կեղծ մարգարեին

Հետևյալ սանդղակը ներկայացնում է դիմադրության այն չափը, որին
մարդը կարող է բախվել՝ փորձելով ապրել ավետարանով։ Սանդղակի մի
ծայրը ներկայանում է առանց ընդդիմության, իսկ մյուսը՝ ներկայացնում է
հարատև ընդդիմություն։

Գրեք Մովսես անունը սանդղակի այն հատվածում, որը, ձեր կարծիքով,
ներկայացնում է հակադրության այն մակարդակը, որին բախվեց
Մովսեսը։ Արեք նույնը Ջոզեֆ Սմիթի և Նեփիի համար։ Հիմնվելով այն
ընդդիմության վրա, որին հանդիպել եք, երբ ճիգ եք գործադրել
ավետարանով ապրելու համար, որտե՞ղ կգրեիք ձեր անունը այդ
սանդղակի վրա։

Հիսուս Քրիստոսի բոլոր աշակերտները բախվելու են ընդդիմության
իրենց կյանքի տարբեր ժամանակներում և տարբեր մակարդակներում։
Գործք 13–14 գլուխներն ուսումնասիրելիս, փնտրեք սկզբունքներ, որոնք
կօգնեն ուղղորդել ձեզ, երբ բախվեեք ընդդիմության արդարակյաց
ապրելու ձեր ջանքերում։

Գործք 13.1–2 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ երբ որոշ
մարգարեներ և ուսուցիչներ հավաքվեցին Անտիոքում, նրանք Սուրբ
Հոգուց առաջնորդություն ստացան, որ Սողոսը և Բառնաբասը պետք է
կանչվեն միասին քարոզելու ավետարանը։

Նախքան այս առաքելության կանչը, Պողոսը իր դարձի գալուց ի վեր
սովորել էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը (տես Գաղատացիս 1.17–18) և
ապա ուսուցանել և քարոզել ավետարանը Դամասկոսում, Երուսաղեմում,
Տարսոնում, Կիլիկիայում և Անտիոքում (տես Աստվածաշնչի
Բառարան,«Պողոս»)։ Բառնաբասը մի հրեա էր Կիպրոսից, ով դարձի էր
եկել դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը (տես Գործք 4.36)։
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Գործք 13.3–6 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ իրենց միսիայի
համար ձեռնադրվելուց հետո, Սողոսն ու Բառնաբասը Անտիոքից
ճամփորդեցին Կիպրոս կղզի և քարոզեցին Սաղամինա քաղաքի
ժողովարանում։ Այնտեղից նրանք ճամփորդեցին կղզու մյուս կողմը՝
դեպի Պափոս քաղաքը։

Պողոսի առաջին միսիոներական ճամփորդությունը (տես Գործք 13–14)։

Ընթերցեք Գործք 13.6–8 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց, երբ Սողոսն ու Բառնաբասը ժամանեցին Պափոս։

Կարդացեք Գործք 13.9–12, հայտնաբերելով, թե ինչ պատահեց մոգ և կեղծ
մարգարե Եղիմայի հետ (ում անունը Բարեյեսու էր Գործք 13.6)։ Կարող
եք նշել 12-րդ հատվածում, թե Աստծո զորությանը ականատես լինելը
ինչպիսի ազդեցություն ունեցավ հռոմեական փոխանորդ բդեշխ Սերգիոս
Պողոսի վրա։

Մի սկզբունք կարող ենք սովորել Գործք 13.9–12 հատվածներից, որ
Աստծո զորությունը շատ ավելի մեծ է, քան դևի զորությունը։ Կարող եք
գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում այս
հատվածների կողքին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալին.

a. Աստծո զորությունը շատ ավելի մեծ է, քան դևի զորությունը. սա
ինչպես կարող է օգնել ձեզ, երբ ընդդիմության եք բախվում ձեր
կյանքում։
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b. Նշեք երկու կամ երեք իրավիճակներ, որոնցում այս սկզբունքի
հիշեցումը կարող է օգնել ձեզ։

Ուշադրություն դարձրեք, որ Գործք 13.9 հատվածը ցույց է տալիս այն
անցումը, երբ Սողոսը սկսեց կոչվել Պողոս սուրբ գրություններում (տես
Գործք 13.13)։

Գործք 13.14–43
Պողոսը պատմում է իսրայելացիների պատմությունը և վկայում, որ Հիսուս
Քրիստոսը եկավ Աստծո խոստումներն ի կատար ածելու։

Մտածեք ձեր կատարած որևէ
սխալի մասին, որը կցանկանայիք
ջնջել, եթե կարողանայիք հետ
գնալ։ Երբեմն այն դիմադրությունը,
որին մենք բախվում ենք, ի հայտ է
գալիս մեր իսկ մեղսավոր
ընտրությունների պատճառով։
Գործք 13.14–43 հատվածներն
ուսումնասիրելիս հայտնաբերեք
մի սկզբունք, որը կարող է օգնել
ձեզ հաղթահարել հակադրության
այս տեսակը։

Գործք 13.14–37 հատվածներն արձանագրում են, որ Պողոսն ու
Բառնաբասը մեկնեցին Կիպրոսից և նավարկեցին դեպի Պամփիլիա, որը
գտնվել է մերօրյա Թուրքիայի հարավային ծովափին։ Ինչ-որ անորոշ
պատճառով նրանց ուղեկիցներից մեկը՝ Հովհաննես Մարկոսը, որոշեց
լքել նրանց և վերադառնալ տուն։ Շաբաթ օրը Պիսիդիայի Անտիոքում,
Պողոսը կանգնեց ժողովարանում մարդկանց առաջ և խոսեց
իսրայելացիների պատմության մասին, այդ թվում անդրադառնալով
Եգիպտոսի գերությանը, խոստացված երկիրը ստանալուն, Աստծո
կողմից Դավիթ թագավորին կանչելուն և Փրկիչի գալուստին՝ Դավիթի
սերնդի միջոցով։ Հետո Պողոսն ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի կյանքի և
առաքելության մասին։

Կարդացեք Գործք 13.32–33 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ է ուսուցանել Պողոսը Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Կարող եք նշել ձեր
սուրբ գրություններում, թե ինչ է նա ուսուցանել Փրկիչի վերաբերյալ:

Կարդացեք Գործք 13.38–39 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պողոսի, ինչօրհնություն կարող ենք ստանալ Հիսուս Քրիստոսի
Քավությամբ։

Գործք 13.38–39 հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը.
Մեր մեղքերը կարող են ներվել և մենք կարող ենք արդարանալ Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ:

Արդարանալ բառը, ինչպես այն օգտագործված է 39-րդ հատվածում,
նշանակում է «ազատվել մեղքի համար տրվող պատժից և ճանաչվել
անմեղ» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Արդարացում,
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Արդարացնել»,scriptures.lds.org): Երբ մարդն արդարանում է Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ, նրա հարաբերությունը Աստծո հետ կրկին
նորոգվում է։

Երբ կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ. Թոդ
Քրիստոֆերսոնի ուսուցանածը, թե ինչ է նշանակում արդարանալ Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ, նշեք այն օրհնությունները, որոնք, ըստ նրա, գալիս
են ապաշխարությամբ. «Հիսուս Քրիստոսը տառապանք կրեց և զոհեց Իր
կյանքը մեղքը քավելու համար։ Նրա Քավության զորությունը մեր միջից
կարող է ջնջել մեղքի ազդեցությունը: Երբ մենք ապաշխարում ենք, Նրա

քավիչ ողորմածությունը արդարացնում և մաքրագործում է մեզ (տես 3 Նեփի 27.16–20):
Դա նման է նրան, որ մենք դիմադրություն ցույց տանք, անձնատուր չլինենք փորձությանը»
(“That They May Be One in Us,” Ensign or Liahona, Nov. 2002, 71)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Մենք ի՞նչ պետք է անենք, որպեսզի ներվեն մեր մեղքերը և
արդարանանք Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ:

b. Ովքե՞ր են սուրբ գրություններում Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ
արդարացված և իրենց մեղքերը ներված մի քանի մարդիկ։

Եթե դուք ունեք Եկեղեցու օրհներգերի գիրքը, երգեք կամ կարդացեք «Ես
մնում եմ զարմացած» օրհներգի առաջին երկու տունը (Օրհներգեր,
հմր. 20)։ Երբ երգեք կամ կարդաք, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է
օրհներգի գրողն արտահայտել իր երախտագիտությունը Փրկիչի
Քավության և ներման համար:

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

ունենում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, երբ մտածում եք, թե Նրա
Քավությունն ինչպե՞ս է հնարավոր է դարձնում, որ ձեր
մեղքերը ներվեն։

Խնդրում ենք հետևել այնհուշումների, որոնք դուք, հնարավոր է, ստացել
եք Սուրբ Հոգուց՝ օգնելու ձեզ ներում և արդարացում ստանալ Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ։

Գործք 13.40–43 հատվածները պարզաբանում են, որ Պողոսի քարոզից
հետո, շատ հեթանոսներ խնդրեցին նրան կրկին ուսուցանել հաջորդ
Հանգստության օրը։

Գործք 13.44–52
Պողոսն ու Բառնաբասը համարձակ ուսուցանում են` չնայած ավելի մեծ
հալածանքին

Հաջորդ Հանգստության օրը համարյա ողջ քաղաքը եկավ լսելու Պողոսի ու
Բառնաբասի ուսուցումը։

Կարդացեք Գործք 13.44–52 հատվածները, համեմատելով հրեաների և
հեթանոսների վերաբերմունքը և արարքները, երբ նրանք եկան լսելու
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Պողոսի ու Բառնաբասի խոսքերը։ Այն «բարեպաշտ եւ պատուաւոր
կանայք», որոնք նշված են 50-րդ հատվածում, եղել են շատ հարգված
անձինք իրենց համայնքում։

Ուշադրություն դարձրեք, որ Գործք 13.48 հատվածի՝ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը հստակեցնում է, որ «բոլորը, ովքեր հավատացին,
կարգվեցին դեպի հավերժական կյանք» (Joseph Smith Translation, Acts 13:48
[in Acts 13:48, footnote a])։ Կարգվեցին բառն այս հատվածում կարող է
նշանակել, որ նրանք դարձի եկան և արեցին անհրաժեշտ քայլերը
հավերժական կյանք ստանալու համար։ Այդ քայլերը ներառում են
մկրտություն, Սուրբ Հոգու պարգևի ստացում, հնազանդություն և
համբերություն հավատքով մինչև վերջ։

Գործք 14
Պողոսն ու Բառնաբասը հրաշքներ են գործում անընդհատ հալածանքի մեջ
ավետարանը քարոզելիս

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է Տերը թույլ
տալիս, որ լավ մարդիկ
ենթարկվեն դժվար
փորձությունների։
____________________

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 14
գլուխը, փնտրեք այն սկզբունքը,
որը կօգնի ձեզ հասկանալ, թե
ինչպես պատասխանել
այս հարցին։

Գործք 14.1–21 հատվածները
նկարագրում են Պողոսի ու
Բառնաբասի ձախորդություններից
մի քանիսը, որոնք նրանք
համբերությամբ տարել են՝
շարունակելով քարոզել։
Կարդացեք հետևյալ
հատվածները, հայտնաբերելով, թե
ինչպիսի ձախորդությունների են բախվել միսիոներները և նշեք դրանք
ձեր սուրբ գրություններում.

• Գործք 14.1–2

• Գործք 14.8–18

• Գործք 14.19–20

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Եթե դուք լինեիք Պողոսի

ու Բառնաբասի հետ այս դժվարությունների ժամանակ, ի՞նչ մտքեր
կունենայիք։

Կարդացեք Գործք 14.22 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
ուսուցանեց Պողոսը նեղությունների վերաբերյալ։
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Այս հատվածից մենք սովորում ենք հետևյալ սկզբունքը. Եթե
հավատարմությամբ անցնենք ձախորդությունների միջով, մենք
պատրաստ կլինենք մտնելու սելեստիալ արքայությունը:

Խորհրդածեք այն օրհնությունների մասին, որոնք եկել են ձեզ և ձեր
ծանոթ մարդկանց, երբ հավատարմությամբ անցնել եք նեղությունների
միջով։ Ձեր կարծիքով, փորձությունները հավատարմությամբ տանելն
ինչպե՞ս կարող է պատրաստել մեզ երկնքի արքայության համար։

Եթե ունեք ինտերնետ, դիտեք Մորմոնական ուղերձների “The
Refiner’s Fire” (5:02) տեսանյութը, որը մատչելի է LDS.org կայքում։

Տեսանյութը դիտելիս փնտրեք օրհնությունների տեսակները, որոնք
կարող են գալ ձախորդություններըհավատարմությամբտանելուց։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 13–14 գլուխները, ձեր սովորածի համաձայն
ընտրեք մի սկզբունք, որն ամենից շատ կօգնի ձեզ դժվարությունների
ժամանակ։ Գրեք ձեր ընտրած սկզբունքը փոքր նշումների քարտի կամ
թերթիկի վրա։ Կարող եք տեղադրել այն հաճախ աչքի ընկնող տեղում
(հայելի, ձեր դպրոցի պահարան կամ մի այլ տեղ, որը հաճախ տեսնում
եք), որպեսզի ստանաք ուժ և ոգեշնչում ձախորդությունների
հանդիպելիս։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 13–14 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 19. ՕՐ 2

Գործք 15
Նախաբան
Հրեաստանի Եկեղեցու անդամները ճամփորդեցին Անտիոք և
սովորեցրին դարձի եկած հեթանոսներին, որ փրկվելու համար նրանք
պետք է թլփատվեին։ Պողոսն ու Բառնաբասը այդ հարցը բարձրացրեցին
Երուսաղեմում՝ Առաքյալների մոտ։ Այս իրադարձությունը, որը երբեմն
կոչվում է Երուսաղեմի համաժողովը, անցկացվեց Ք.հ. մոտ 49–50թթ.: Այս
համաժողովին Պետրոսը վկայեց, որ Աստված փրկելու էր հավատարիմ
հրեաներին և հեթանոսներին, անկախ նրանց թլփատված լինելուց։
Հակոբոսը հաստատեց Պետրոսի խոսքերը՝ օգտագործելով սուրբ
գրությունները։ Առաքյալները նամակներ ուղարկեցին Անտիոքի,
Սիրիայի և Կիլիկիայի Եկեղեցու անդամներին՝ բացատրելով, որ
թլփատությունը անհրաժեշտ չէր փրկության համար։ Պողոսն ընտրեց
Շիղային որպես իր միսիոներական ընկերակիցը և սկսեց իր երկրորդ
առաքելությունը։

Գործք 15.1–29
Ոգեշնչված խորհրդի միջոցով, Պետրոսը և մյուս Առաքյալները որոշում են, որ
թլփատություն այլևս չի պահանջվում

Գրի առեք առնվազն հինգ կարևոր որոշումներ, որոնք դուք պետք է
կայացնեք այժմ և ապագայում. ____________________

Խորհեք այն մասին, թե դուք ինչպես կպատասխանեիք հետևյալ
հարցերին.

• Ինչո՞վ է իմաստուն փնտրել Աստծո օգնությունը կարևոր որոշումներ
կայացնելիս։

• Ի՞նչ կարող եք անել, որ իմանաք Աստծո կամքը ձեզ համար։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 15 գլուխը, հայտնաբերեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են ուղղորդել ձեզ, երբ ցանկանաք իմանալ Աստծո կամքը
ձեզ համար:

Գործք 15 գլուխն ավելի լավ հասկանալու համար կարևոր է իմանալ, որ
երբ Պողոսն ու Բառնաբասը այցելում էին Անտիոքի Սրբերին, որոշ դարձի
եկած քրիստոնյա հրեաներ Հրեաստանից առաջ քաշեցին որոշակի
պնդումներ այն բանի վերաբերյալ, թե ինչ պետք է անեին հեթանոս
նորադարձները փրկվելու համար։ Այս և նմանատիպ այլ մարդիկ հայտնի
են որպես «Հուդայականացնողներ», որովհետև նրանք պնդում էին, որ
հեթանոս նորադարձները պետք է նաև դարձի գային դեպի Հուդաիզմ։

Ընթերցեք Գործք 15.1 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ
Հրեաստանի մարդկանց պնդման,բոլոր հեթանոս նորադարձներն ինչ
պիտի անեին փրկվելու համար։

Որպես Աբրահամի հետ կնքված ուխտի մաս, Աստված պատվիրել է, որ
Իր հետ ուխտի մեջ մտած բոլոր տղամարդիկ թլփատվեն։
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Թլփատությունը «կատարվում էր ինչպես տղա երեխաների և այնպես էլ
մեծերի «անթլփատության մարմնից» կտրելով։ Նրանք, ովքեր ընդունում
էին այն, վայելում էին ուխտի արտոնությունները և ստանձնում էին դրա
պատասխանատվությունները» (տես Սուրբ Գրությունների Ուղեցույց,
«Թլպատություն», scriptures.lds.org)։ Թլփատությունը դարձավ ժողովրդի և
Աստծո միջև կապված ուխտի խորհրդանիշ կամ հիշեցում։ Այդ
սովորույթը վերականգնվեց Մովսեսի օրերին և շարունակվեց կիրառվել
Իսրայելի հավատացյալ տան մեջ մինչև Փրկիչի ժամանակները։

Ընթերցեք Գործք 15.2–3 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց այն բանից հետո, երբ Պողոսն ու Բառնաբասը լսեցին այս
մարդկանց պնդումները, որ հեթանոս նորադարձները պետք է
թլփատվեին։ «Նորանց հետ բաւական հակառակութիւն եւ վէճ»
արտահայտությունը (Գործք 15.2) նշանակում է, որ Եկեղեցու անդամները
վիճեցին Պողոսի ու Բառնաբասի հետ՝ պնդելով, որ հեթանոսները պետք
է թլփատվեին։

Ըստ 2-րդ հատվածի, ի՞նչ որոշեցին նրանք, որ պետք է արվեր:

Ընթերցեք Գործք 15.4–6 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
պատահեց, երբ Պողոսը և մյուսները ժամանեցին Երուսաղեմ։
«Ժողովուեցան, որ տեսնեն այս բանի համար» արտահայտությունը 6-րդ
հատվածում վերաբերում է միասին խորհրդակցելուն։

Կարդացեք Գործք 15.7–11 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ ասաց Պողոսը խորհրդին։ «Շատ քննութիւն լինելուց յետոյ»
արտահայտությունը 7-րդ հատվածում նշանակում է, որ Առաքյալները
եռանդուն քննարկել էին թլփատության հարցը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ

նկատի ուներ Պետրոսը, ասելով, որ Աստված «ոչինչ խտրութիւն չառաւ
նորանց [նորադարձ հեթանոսների] եւ մեր [դարձի եկած հրեաների]
մէջ» (Գործք 15.9)։

Պետրոսը եղել է ավագ Առաքյալը երկրի վրա և ուստի լիազորված էր
խոսելու Տիրոջ անունից։ Պետրոսի ոգեշնչված հայտարարությունը, թե
հեթանոսները չպետք է թլփատվեին, մի օրինակ է այն բանի, թե ինչպես է
Տերը ուղղորդում Իր Եկեղեցին՝ հայտնելով Իր կամքը Իր Առաքյալներին
(տես Գործք 1.2):

Փնտրեք վերջին օրերի մարգարեների և առաքյալների խոսքերը

Վերջին օրերի մարգարեների և առաքյալների խոսքերը կարող են օգնել մեզ հասկանալ
սուրբ գրությունները և դրանց մեջ պարունակվող վարդապետություններն ու սկզբունքները։
Տիրոջ ավագ Առաքյալը՝ մարգարեն, խոսում է Աստծո անունից (տես ՎևՈւ1.37–38)։

Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը.
Մենք կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը Նրա ապրող մարգարեների և
առաքյալների միջոցով։ Կարող եք գրել կամ նշել այս ճշմարտությունը
ձեր սուրբ գրություններում Գործք 15.6–7 հատվածների կողքին։
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Մեր օրերում ինչպե՞ս են ապրող Առաքյալներն օգնում մեզ իմանալ իրենց
ստացած հայտնությունները։ ____________________

Կարդացեք Գործք 15.12–15 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես բազմությունն արձագանքեց Պետրոսի հայտարարությանը, որ
թլփատությունն անհրաժեշտ չէր փրկության համար։

Պետրոսը նախագահում էր այս համաժողովը, և պարզվում է, որ
Հակոբոսը վարում էր ժողովը։ Հակոբոսը եղել է Հիսուս Քրիստոսի
մասնակի եղբայրը և Երուսաղեմի Եկեղեցու համայնքի առաջին
եպիսկոպոսը։ Ինչպես արձանագրված է Գործք 15.16–18 հատվածներում,
Հակոբոսը մեջբերեց մարգարե Ամովսի գրվածքներից (տես Ամովս
9.11–12)՝ ցույց տալու, որ Պետրոսի հայտարարությունը
համապատասխանել է սուրբ գրություններում արձանագրված
մարգարեների խոսքերին։

Հիմնվելով Հակոբոսի ուսուցանածի վրա, մենք սովորում ենք հետևյալ
ճշմարտությունը. Մենք կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրությամբ։ Կարող եք գրել կամ նշել այս
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում Գործք 15.15–18
հատվածների կողքին։

Կարդացեք Գործք 15.19–20 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ խորհուրդ տվեց անել Հակոբոսը Եկեղեցու ղեկավարներին։

Յարմար եմ համարում արտահայտությունը 19-րդ հատվածում նշանակում է
առաջարկել կամ խորհուրդ տալ: Հակոբոսը աջակցուում էր այն
քաղաքականությունը, որը Պետրոսը, ով նախագահում էր Եկեղեցին,
հայտարարել էր Գործք 15.7–11 հատվածներում (տես Bruce R. McConkie,
Doctrinal New Testament Commentary, 3. vols. [1965–73], 2:143)։ Գործք 15.20
հատվածում ուշադրություն դարձրեք, թե ըստ Հակոբոսի, Մովսեսի
օրենքի ո՞ր մասերը նորադարձներն այնուամենայնիվ պետք է պահեին։

Կարդացեք Գործք 15.22–27 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով
խորհուրդի որոշմանը։

Խորհուրդը որոշեց նամակներ ուղարկել Եկեղեցու անդամներին՝
հայտարարելով, որ թլփատությունը պարտադիր չէր փրկության համար և
որ սա Առաքյալների միասնական որոշումն էր։ Մեր օրերում Առաջին
Նախագահությունը և Տասներկու Առաքյալների Քվորումը հետևում են
այս նույն գործելակերպին՝ Եկեղեցու անդամներին ոգեշնչված
առաջնորդություն տալու համար։

Գործք 15 գլխի այս պատմությունից մենք սովորում ենք հետևյալ
ճշմարտությունը. Խորհրդակցելով միասին և փնտրելով հայտնություն
Աստծուց, Եկեղեցու ղեկավարները ստանում են ոգեշնչում դժվար
խնդիրների վերաբերյալ։
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Որպեսզի ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես է այս ճշմարտությունը
վերաբերում Եկեղեցուն այսօր, խորհեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնի հետևյալ հայտարարության մասին: Գործք 10
և Գործք 15 գլուխների օրինակներն օգտագործելուց հետո, որպեսզի

բացատրի, թե ինչպես Փրկիչը «կարող է Ինքը դիմել Իր ծառաներին
անձնապես կամ գործելով խորհրդով», Երեց Քրիստոֆերսոնը ասել է. «Այս

նույն գործելակերպին հետևում են այսօր՝ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցում:
… Եկեղեցու Նախագահը կարող է հայտարարել կամ մեկնաբանել իրեն տրված
հայտնության վրա հիմնված վարդապետությունները (տես օրինակ, ՎևՈւ 138):
Վարդապետական մեկնաբանությունը կարող է գալ նաև Առաջին Նախագահության և
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի միավորված խորհրդի միջոցով (տես օրինակ,
Պաշտոնական Հայտարարություն 2): Խորհրդի ժողովի քննարկումը հաճախ կարող է
ներառել կանոնական սուրբ գրությունները, Եկեղեցու առաջնորդների ուսմունքների և
անցյալի կանոնակարգերի քննարկումը: Բայց ի վերջո, ճիշտ ինչպես Նոր Կտակարանի
Եկեղեցում, նպատակը միայն համաձայնության գալը չէ խորհրդի անդամների միջև, այլ
հայտնությունը Աստծուց: Դա մի գործընթաց է, որը ներգրավում է ինչպես խելքը, այնպես էլ
հավատը՝ Տիրոջ միտքն ու կամքը ձեռք բերելու համար» («Քրիստոսի
վարդապետությունը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012թ, 87–88)։

Ընթերցեք Գործք 15.28–29 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ գրեցին Առաքյալները և երեցները Եկեղեցու անդամներին ուղղված
իրենց նամակներում։ «Աւելի բեռ չդնել ձեզ վերայ այս հարկաւոր բաներից
ջոկ» արտահայտությունը 28-րդ հատվածում նշանակում է, որ մարդիկ
կարիք չունեին լրացուցիչ պահանջներ կատարելու, որոնք եկել էին
մարդկանց, այլ ոչ Աստծո կողմից։

Ըստ Գործք 15.28 հատվածի, Առաքյալներն ինչպե՞ս իմացան Աստծո
կամքը նորադարձ հեթանոսների վրա դրված պահանջների առնչությամբ։

Սուրբ Հոգին ոչ միայն ոգեշնչել էր Առաքյալներին միասին
խորհրդակցելու ժամանակ, այլ նաև ապահովեց հաստատող վկայություն,
որ նրանց որոշումը ճիշտ էր։ Մենք սովորում ենք Գործք 15.28 հատվածից,
որ ուղիներից մեկը, որով մենք կարող ենք իմանալ Տիրոջ կամքը, Սուրբ
Հոգու ոգեշնչմամբ է։

2. Վերանայեք դասի սկզբում կայացրած կարևոր
որոշումների ձեր ցուցակը։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում բացատրեք, թե ինչպես եք
օգտագործելու ժամանակակից մարգարեների խոսքերը և սուրբ
գրությունները, որպեսզի ստանաք Տիրոջ առաջնորդությունը ներկա և
ապագա հանգամանքներում։

Գործք 15.30–41
Պողոսը և մյուսները Անտիոքում հանձնում են Առաքյալների նամակը Եկեղեցու
անդամներին։

Գործք 15.30–41 հատվածները պարզաբանում են, որ Անտիոքում
Եկեղեցու մի քանի ղեկավարներ Առաքյալների նամակը հանձնեցին
Եկեղեցու անդամներին։ Այնուհետև, Անտիոքում քարոզելուց հետո
Պողոսը խնդրեց Բառնաբասին իր հետ այցելել այն վայրերը, որտեղ
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նրանք քարոզել էին իրենց առաջին առաքելության ժամանակ։
Բառնաբասը ցանկացավ տանել Մարկոսին իրենց հետ, բայց Պողոսը
մերժեց, որովհետև Մարկոսը լքել էր նրանց առաջին առաքելության
ժամանակ։ Եկեղեցու այս երկու վեհանձն ղեկավարների միջև առաջացած
հակառակությունը լուծվեց, երբ Բառնաբասը որոշեց վերցնել Մարկոսին
իր հետ Կիպրոս, իսկ Պողոսը ընտրեց Շիղային` որպես ընկերակից
միսիոներ և մեկնեց իր երկրորդ առաքելությանը։

Չհամաձայնվել ուրիշների հետ` մեղք չէ։ Ինչպես ցույց է տալիս այս
պատմությունը, կռվարար լինելու փոխարեն մենք պետք է ցանկանանք
միասին գտնել մեր տարաձայնությունների լուծումները։

3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 15 գլուխը 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

Գործք 16–17
Նախաբան
Սուրբ Հոգին առաջնորդեց Պողոսին և նրա ընկերակիցներին, որ քարոզեն
ավետարանը Մակեդոնիայում (հյուսիսային Հունաստան)։ Երբ Պողոսը
աղախնի միջից դուրս քշեց չար հոգուն, Պողոսն ու Շիղան ծեծվեցին և
բանտարկվեցին։ Այդ գիշերը նրանք զարմանահրաշ կերպով ազատվեցին
բանտից, որից հետո նրանք մկրտեցին բանտապահին և նրա
ընտանիքին։ Պողոսն ու Շիղան ուսուցանեցին ավետարանը նաև
Թեսաղոնիկեում և Բերիայում։ Այս քաղաքներում անհավատների կողմից
հալածանքը ստիպեց Պողոսին փախչել Աթենք, որտեղ Արիսպագոսում
նա ուսուցանեց ժողովրդին Աստծո ճշմարիտ բնույթի մասին։

Գործք 16.1–15
Պողոսը և նրա ընկերակիցները քարոզում են ավետարանը Մակեդոնիայում

Հուշումը վերաբերում է Սուրբ Հոգուց ստացած զգացումներին կամ
տպավորություններին՝ որևէ բան ասելու կամ անելու համար։

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը պատմել է իր ունեցած մի փորձառության
մասին, երբ նա հետևեց հուշմանը, որ գնար և քահանայական օրհնություն
տար հիվանդանոցում գտնվող ընկերոջը։ Արդյունքում նրա ընկերոջ կյանքը
փրկվեց։ Նախագահ Մոնսոնը ասել է, որ այդ օրը ինքը սովորեց հետևյալ
դասը. «Երբեք, երբեք, երբեք մի՜ հետաձգեք հուշումը» (“The Spirit Giveth
Life,” Ensign, June 1997, 5)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք Երբեք մի հետաձգեք արձագանքել Տիրոջից եկող հուշումին։

Այդ շարադրանքի տաք գրեք Սուրբ Հոգու հուշումներին շարունակ
ականջ դնելուց եկող հնարավոր դրական հետևանքների մասին։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 16 գլուխը, հայտնաբերեք այն սկզբունքը, որը
կարող է օգնել ձեզ ավելի հասկանալ Սուրբ Հոգու հուշումներին շարունակ
ականջ դնելու կարևորությունը։

Գործք 16.1–5 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Պողոսը, Շիղան ու
Տիմոթեոսը ճամփորդեցին Եկեղեցու տարբեր ճյուղեր, որ հայտարարեին
Երուսաղեմում կայացած Եկեղեցու ղեկավարների որոշումների մասին,
որոնք ազդեցություն էին ունենալու ողջ Եկեղեցու վրա և ամրացնելու
Եկեղեցու անդամների հավատը։

Ընթերցեք Գործք 16.6–10 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Պողոսը և նրա ընկերակիցները, որոնց թվում հավանաբար եղել է
Ղուկասը, գիտեին, թե ուր գնալ ճամփորդելու ժամանակ։ Դուք գուցե
կամենաք անդրադառնալ Աստվածաշնչյան քարտեզներին, հմր. 13,
«Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները», այն
տարածքների համար, որտեղ ճամփորդել է Պողոսը։
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«Լիդիա՝ ծիրանավաճառ» (Գործք 16.14)

Ուշադրություն դարձրեք Գործք 16.10 հատվածին, որ Պողոսը և նրա
ընկերակիցները հնազանդվեցին Հոգուն և «շուտով» արձագանքեցին
Պողոսի ստացած տեսիլքին։

Մենք կարդում ենք Գործք 16.11–13 հատվածներում, որ Պողոսն ու Շիղան
ճամփորդեցին Տրովադայից՝ հասնելով Փիլիպպե, Մակեդոնիայի մի
քաղաք։ Հանգստյան օրը նրանք դուրս եկան քաղաքից աղոթելու գետափի
մոտ և սկսեցին խոսել այնտեղ հավաքված կանանց հետ։

Կարդացեք Գործք 16.14–15,
հատվածները, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչպես Լիդիա
անունով մի կին արձագանքեց
Պողոսի ուսմունքներին։ «Լիդիա՝
ծիրանավաճառ»
արտահայտությունը 14-րդ
հատվածում վերաբերում է այն
փաստին, որ Լիդիան վաճառել է
ծիրանի, որը շատ թանկ էր և,
հավանաբար, նշանակում էր, որ նա
հարուստ և ազդեցիկ կին է եղել։
Մտիկ անէ արտահայտությունը
նշանակում է, որ նա ուշադրություն
դարձրեց կամ ականջ դրեց Պողոսի
խոսքերին։

Ո՞ր արտահայտություններն են
Գործք 16.14 հատվածում ցույց
տալիս, որ Լիդիան պատրաստ էր
ընդունել ավետարանը։

Պողոսի փորձառությունից մենք կարող ենք սովորել, որ երբ հետևենք
Աստծուց մեզ տրվող հայտնությանը, մենք կարող ենք ուղղորդվել դեպի
նրանց, ովքեր պատրաստ են ընդունել ավետարանը։

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ հայտարարությունը և նշեք, թե ինչ է նա ասել, որ մենք պիտի
անենք, որպեսզի առաջնորդվենք դեպի նրանց, ովքեր պատրաստ են
ընդունելու ավետարանը.

«Մենք պիտի աղոթենք Տիրոջ օգնության և առաջնորդությունների համար,
որպեսզի գործիքներ լինենք Նրա ձեռքերում այն մեկի համար, ով
պատրաստ է հիմա՝ մեկը, ում Նա կկամենար, որ մենք օգնենք այսօր։ Ապա,
մենք պիտի աչալուրջ լինենք, որպեսզի լսենք և ականջ դնենք Նրա Հոգու
հուշումներին մեր առաջընթացի մեջ։

«Այդ հուշումները կգան։ Մենք գիտենք անհամար անձնական
վկայություններից, որ Իր ձևով և Իր ժամանակին Տերը պատրաստում է մարդկանց
ընդունել Իր ավետարանը։ Այսպիսի մարդիկ փնտրում են, և երբ մենք ջանք ենք թափում,
որ գտնենք նրանց, Տերը կպատասխանի նրանց աղոթքներին՝ մեր աղոթքներին
պատասխանելու միջոցով։ Նա կհուշի և կառաջնորդի նրանց, ովքեր ցանկանում են և
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անկեղծ փնտրում առաջնորդություն՝ ինչպես, որտեղ, և ում հետ Նրա ավետարանով
կիսվելու գործում» (“Sharing the Gospel,” Ensign, Nov. 2001, 8)։

2. Խորհրդածեք մի դեպքի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթը
ականջ դրեց Սուրբ Հոգու հուշումներին և գտավ ինչ-որ

մեկին, ով պատրաստ էր ընդունելու ավետարանը, կամ երբ ինչ-որ
մեկը հետևեց Սուրբ Հոգու հուշումներին, որ գտնի ձեզ, երբ դուք
պատրաստ էիք ընդունել ավետարանը։ Այդ փորձառությունը գրեք
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Ձգտեք հետևել Երեց Օուքսի տված խորհուրդին՝ աղոթելով Տիրոջ
օգնության համար և ապա հետևելով Հոգու հուշումներին, որ կիսվեք
ավետարանով ձեր շրջապատի մարդկանց հետ։

Գործք 16.16–40
Պողոսն ու Շիղան բանտարկվում են, իսկ հետո ազատվում

Ընթերցեք Գործք 16.16–18 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ արեց Պողոսը, երբ նրան հանդիպեց մի «աղախին» (Գործք 16.16) կամ
սպասավոր աղջիկ, ով չար հոգի ուներ։ Գուշակումը ( Գործք 16.16)
հատվածի «հարցուկ ոգի» արտահայտությունը «որևէ սնահավատ
եղանակ է, որով փորձում են բացահայտել ապագա իրադարձությունների
ընթացքը։ Այսպիսի սովորույթներ առկա են եղել բոլոր ազգերի մոտ և
բոլոր դարաշրջաններում. դրանք հաճախ են դատապարտվել սուրբ
գրությունում» (Bible Dictionary, “Divination”):

Կարդացեք Գործք 16.19–21 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
սպասավոր աղջկա տերերն ինչպես արձագանքեցին Պողոսի
արարքներին։

Ըստ Գործք 16.19, ինչո՞ւ նրանք բորբոքվեցին։

Գործք 16.22–24 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ բազմությունը և
տեղական իշխանությունները պատվիրեցին ծեծել և բանտարկել
Պողոսին ու Շիղային։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը։ Կարդացեք այդ աղյուսակում

նշված սուրբ գրությունների հատվածները և ձեր սեփական
աղյուսակում նկարեք մի հասարակ պատկեր, որը կներկայացնի
յուրաքանչյուր հատվածում նկարագրվող բովանդակությունը։

Գործք 16.25 Գործք 16.26 Գործք 16.27–28

Գործք 16.29–30 Գործք 16.31–32 Գործք 16.33–34

Ուշադրություն դարձրեք Գործք 16.31 հատվածին, թե ինչպես Պողոսն ու
Շիղան պատասխանեցին բանտապահի հարցին. «Տէրեր, ես ի՞նչ պէտք է
անեմ որ փրկուիմ»։ (Գործք 16.30)։ Այնուհետև ի՞նչարեց բանտապահն իր
հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ցույց տալու համար։
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Բանտապահին տրված Պողոսի ուսմունքներից մենք սովորում ենք, որ
փրկությունը պահանջում է հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, և մկրտվելով,
մենք դրսևորում ենք մեր հավատքը Նրա հանդեպ։

Փրկությունը նշանակում է «թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր մահից փրկվելը»
(Սուրբ Գրությունների Ուղեցույց, «Փրկություն», scriptures.lds.org)։ Մեր
մկրտությունն ինչպե՞ս է ցույց տալիս Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր
հավատը: ____________________

Բացի մկրտվելուց, ուրիշ ի՞նչ կերպ կարող ենք ցույց տալ Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատը։ ____________________

Գործք 16.35–40 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ դատավորները
փոխանցեցին բանտապահին, որ ազատ արձակի Պողոսին ու Շիղային։
Պողոսը հրաժարվեց գնալ, որովհետև նա գիտեր իր իրավունքները
որպես Հռոմի քաղաքացի, և որ նրանց վերաբերմունքն իր հանդեպ
անարդար էր։ Նախքան դատավարությունը Հռոմի քաղաքացուն ծեծելը
անօրինական էր։ Երբ դատավորներն իմացան, որ Պողոսն ու Շիղան
հռոմեացիներ էին, նրանք վախեցան։ Դատավորները եկան բանտ,
ազատեցին Պողոսին ու Շիղային և խնդրեցին նրանց հեռանալ քաղաքից։

Գործք 17.1–15
Մի քանի հրեաներ Թեսաղոնիկեում փորձում են խանգարել Պողոսին քարոզել
ավետարանը

Մտածեք այն խորհուրդի մասին, որը կտայիք անհատներին հետևյալ
իրավիճակներում.

• Մի երիտասարդ տղա, ով Եկեղեցու անդամ է, լսում է Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի անդամին, ով խոսում է Երկնային Հոր
ծրագրում ամուսնության և ընտանիքի կարևորության վերաբերյալ։
Երիտասարդ տղայի մի քանի ընկերներ արտահայտում են իրենց
անհամաձայնությունը Առաքյալի ուսմունքների նկատմամբ։
Երիտասարդ տղան ցանկանում է իմանալ, թե արդյոք Առաքյալի
ուսմունքները ճշմարիտ են։

• Երիտասարդ կինը հարցականի տակ է դնում Հանգստության օրվա
սուրբ պահելու կարևորությունը: Նրա ընկերներից շատերը կիրակի
օրերը հավաքվում են միասին, որպեսզի գնան գնումներ անելու,
դրսում սնվելու կամ կինոթատրոն։ Նրա մայրը բացատրում է այն
օրհնությունները, որոնք գալիս են կիրակի օրն Աստծուն մեծարելուց,
բայց այդ երիտասարդ կինը դեռ մաքառում է այն համոզման դեմ, որ
Հանգստության օրվա սուրբ պահելը կարևոր է։

Փնտրեք սկզբունքներ, երբ ուսումնասիրեք Գործք 17 գլուխը, որոնք
կօգնեն ձեզ իմանալ Տիրոջ ծառաներից ստացած ուղերձների
ճշմարտացիությունը։

Գործք 17.1 հատվածում սովորում ենք, որ Պողոսն ու Շիղան
ճամփորդեցին Թեսաղոնիկե, որտեղ նրանք ուսուցանեցին հրեաների
ժողովարանում։
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Կարդացեք Գործք 17.2–3 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
էր Պողոսը մի ժամանակ ուսուցանել հրեաներին այն մասին, որ Հիսուսը
եղել է Քրիստոսը՝ Մեսիան։

Առաջներին դնում արտահայտությունը 3-րդ հատվածում նշանակում է՝
հայտարարում կամ պնդում։ Պողոսն օգտագործել է հատվածներ սուրբ
գրություններից որպես ապացույց՝ իր վկայությունը հաստատելու համար,
որ Հիսուսը Քրիստոսն է:

Կարդացեք Գործք 17.4–5 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
Թեսաղոնիկեի ժողովուրդն ինչպես արձագանքեց Պողոսի ուսմունքներին։
Միացան բառը 4-րդ հատվածում նշանակում է՝ հավաքվեցին նրանց հետ,
իսկ անպիտան բառը 5-րդ հատվածում նշանակում է՝ ամբարիշտ կամ չար։

Գործք 17.6–9 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ անհավատների
ամբոխը փորձեց գտնել Պողոսին ու Շիղային, բայց երբ չկարողացան
գտնել նրանց , ամբոխը վերցրեց մի քանի հավատացյալների և գնաց
Թեսաղոնիկեի կառավարիչների մոտ և պնդեց, որ Պողոսի ուսմունքները
սպառնում էին Կեսարի իշխանությանը։

Կարդացեք Գործք 17.10–12 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ուր փախան Պողոսն ու Շիղան, և այնտեղի հրեաներն ինչպես
արձագանքեցին Պողոսի ուսմունքներին։

Կարող եք նշել Գործք 17.11 հատվածում, թե ինչ արեց ժողովուրդը, որը
հանգեցրեց Պողոսի ուսմունքների հանդեպ նրանց հավատին։ Ապա
ավարտեք հետևյալ հավասարումը ձեր նշված գործողություններով.

__________________________ + _____________________________ = Հավատ

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք, թե ինչ է նշանակում «խօսքը բոլոր
յօժարութեամբ ընդունեցին» (Գործք 17.11), պատկերացրեք, թե ինչի է
նման, երբ որևէ մեկը պատրաստ է բռնել գնդակը։ Այժմ պատկերացրեք,
թե ինչի է նման, եթե որևէ մեկը պատրաստ չէ բռնել գնդակը։ Ինչի՞ է նման ,
երբ որևէ մեկը պատրաստ է ընդունել Աստծո ծառաների խոսքերը։ Ինչի՞
է նման, եթե որևէ մեկը պատրաստ չէ ընդունել Աստծո ծառաների
խոսքերը։

Նա, ով ընդունում է խոսքը բոլոր հոժարությամբ, խոնարհ է,
համբերատար և կամենում է հետևել Տիրոջ կամքին` սովորելով այն (տես
Մոսիա 3.19):

Գործք 17.10–12 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե ընդունենք
Աստծո ծառաների խոսքերը բոլոր հոժարությամբ և քննենք սուրբ
գրություններն ամեն օր, նրանց խոսքերի հանդեպ մեր հավատը
կամրանա։

4. Վերանայեք այս բաժնի սկզբում նկարագրված
իրավիճակները և ապա սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող է այս սկզբունքն օգնել մարդկանց այս
իրավիճակներում։
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Պողոսն ուսուցանեց Արիսպագոսում։

b. Ինչպե՞ս կարող է սովորելու պատրաստակամությունը օգնել
ճշմարտությանը հավատալու մեր ունակությանը։

c. Ի՞նչ կերպ կարող է ամենօրյա սուրբ գրությունների
ուսումնասիրությունը ազդել ճշմարտությանը հավատալու մեր
ունակության վրա։

Մտածեք այն դեպքերի մասին, երբ ականատես եք եղել այս սկզբունքի
ճշմարտացիությանը։ Գուցե ցանկանաք կիսվել ձեր փորձառություններով
ընկերոջ կամ ընտանիքի անդամի հետ:

Գործք 17.13–15 հատվածներում մենք իմանում ենք, որ երբ Թեսաղոնիկեի
հրեաները լսեցին, որ Պողոսը քարոզում էր Բերիայում, նրանք գնացին
Բերիա, որպեսզի բարկացնեն այնտեղի ժողովրդին։ Պողոսը կրկին
ստիպված եղավ փախչել և, հետևաբար, նա ուղևորվեց Աթենք։

Գործք 17.16–34
Պողոսը քարոզում է Արիսպագոսում

Գործք 17.16–34 հատվածներում
մենք տեղեկանում ենք, որ
Աթենքում Պողոսը նկատեց մի
զոհասեղան, որի վրա մակագրված
էր «ԱՆԾԱՆՕԹ ԱՍՏՈՒԾՈՒՆ»
գրությունը (Գործք 17.23)։ Պողոսն
ապա ուսուցանեց Աթենքի
բնակիչներին ճշմարիտ Աստծո՝
Երկնային Հոր բնույթի մասին, այն
Աստծուն, ում նրանք չգիտեին։

5. Գրեք հետևյալը
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 16–17 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  19 ,  ՕՐ  3

464



ՄԱՍ 19. ՕՐ 4

Գործք 18–19
Նախաբան
Կորնթոսում հրեաներից շատերը մերժեցին Պողոսին, բայց նա
հաջողություն ունեցավ այնտեղի հեթանոսների հետ։ Եփեսոսում
արդարակյաց ամուսիններ Ակիվղասն ու Պրիսկիղանհրահանգեցին
Ապողոսին, ով Աղեքսանդրիացի հրեա էր և օգնեցին նրան հասկանալ
Աստծո ճանապարհը։ Պողոսը քարոզեց Սուրբ Հոգու մասին, գործեց
հրաշքներ և խուսափեց անզուսպ ամբոխից Եփեսոսի թատրոնում։

Գործք 18.1–17
Պողոսը քարոզում է Կորնթոսում

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս եք դուք մասնակցել Տիրոջ աշխատանքին։

b. Ի՞նչ դժվարություններ եք ունեցել, երբ փորձել եք կատարել Տիրոջ
աշխատանքը։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 18 գլուխը, փնտրեք մի սկզբունք, որը կարող է
օգնել ձեզ, երբ փորձեք կատարել Տիրոջ աշխատանքը։

Գործք 18.1–5 հատվածներից մենք իմանում ենք, որ Պողոսը հեռացավ
Աթենքից և ճամփորդեց Կորնթոս, որտեղ նա ուսուցանեց ժողովարանում։
Ընթերցեք Գործք 18.6 հատվածը, ուշադրություն դարձնելով Պողոսի
դժվարությունների վրա, որոնց նա ենթարկվեց Կորնթոսի հրեաներին
Հիսուս Քրիստոսի մասին ուսուցանելիս։

Պողոսն ի՞նչ նախատեսեց անել այն պատճառով, որ հրեաները մերժեցին
նրա ուղերձը ժողովարանում։

Կարդացեք Գործք 18.7–10 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ պատահեց, որը հնարավոր է, խրախուսեց Պողոսին։ Կարող եք նշել
10-րդ հատվածում, թե ինչ խոստացավ Տերը Պողոսին, եթե նա
շարունակեր քարոզել ավետարանը Կորնթոսում։

Մենք կարող ենք սովորել այս հատվածներից, որ եթե ապրենք
արժանավոր կյանքով, Տերը կլինի մեզ հետ, երբ կատարենք Նրա
աշխատանքը։ Դուք կարող եք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ
գրությունների լուսանցքում Գործք 18.9–10 հատվածների կողքին։

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը հաղորդել է հետևյալ խրախուսանքը.
«Ձեզանից ոմանք երևիամաչկոտ են էությամբ կամ իրենց համարում են
անհամապատասխան կոչում ընդունելու համար: Հիշեք, որ այս
աշխատանքը միայն ձերը և իմը չէ: Դա Տիրոջ աշխատանքն է, երբ մենք
Տիրոջ այգում ենք, մենք Տիրոջ օգնության իրավունքն ունենք: Հիշեք, որը
Տերը կամրացնի մեջքը կրելու համար այն բեռը, որը դրվում է դրա վրա»
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(«Սովորել, կատարել, լինել», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2008, 62):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Տերը կլինի ձեզ հետ, երբ կատարեք
Նրա աշխատանքը։

b. Ե՞րբ է Տերը եղել ձեզ հետ, երբ կատարում էիք Նրա աշխատանքը։
Ինչպե՞ս իմացաք, որ Նա ձեզ հետ էր։

Գործք 18.11–17 հատվածներն արձանագրում են, որ Պողոսը շարունակեց
քարոզել Կորնթոսում մեկ ու կես տարի։ Մինչ նա Կորնթոսում էր, որոշ
հրեաներ փորձեցին դատական գործ հարուցել նրա դեմ նրա
ուսմունքների համար, բայց դատական փոխանորդը մերժեց այն՝
այսպիսով կատարելով Պողոսին տրված Տիրոջ խոստումը։

Գործք 18.18–28
Ակիվղասն ու Պրիսկիղան օգնում են Ապողոսին հասկանալ Աստծո
ճանապարհը

Գործք 18.18–23 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ ամուսիններ
Ակիվղասն ու Պրիսկիղան ուղեկցեցին Պողոսին Եփեսոս։ Թողնելով այդ
զույգին Եփեսոսում, Պողոսը ճամփորդեց Երուսաղեմի տարածք և
այնտեղից հյուսիս՝ դեպի Անտիոք, որտեղ նա ավարտեց իր երկրորդ
միսիոներական ճամփորդությունը։ Այս միսիոներական
ճամփորդությունը տևեց երեք տարի։ Այդ ժամանակ Պողոսը ճամփորդել
էր շուրջ 3000 մղոն։

Քիչ ժամանակ անց Պողոսը մեկնեց Անտիոք և սկսեց իր երրորդ
միսիոներական ճամփորդությունը (տես Աստվածաշնչյան քարտեզներ,
հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»)։ Այդ
ճամփորդության ժամանակ նա կրկին ճամփորդեց այն տարածքներով,
որտեղ նա նախկինում հիմնադրել էր Եկեղեցու ճյուղեր՝ զորացնելով
աշակերտներին։

Կարդացեք Գործք 18.24–25 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ պատահեց Եփեսոսում Պողոսի գնալուց հետո։

Ապողոսն ի՞նչ էր հասկացել «Տիրոջ ճանապարհի» վերաբերյալ (25-րդ
հատված)։

Իմանալով միայն «Յովհաննէսի մկրտութիւնը» (25-րդ հատված),
Ապողոսը չուներ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա առաքելության մասին
լիարժեք հասկացողություն։ Ընթերցեք Գործք 18.26 հատվածը,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ արեցին Ակիվղասն ու Պրիսկիղան, երբ
լսեցին Ապողոսի ուսուցումը։

«Աւելի ստոյգ Աստուծոյ ճանապարհը բացատրեցին նորան»
արտահայտությունը (26-րդ հատված) նշանակում է, որ Ակիվղասն ու
Պրիսկիղան ավելի շատ ուսուցանեցին Ապողոսին Հիսուս Քրիստոսի և
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Սրանք Եփեսոսում գտնվող հունական

թատրոնի ավերակներն են, որտեղ

քարոզել է Պողոս Առաքյալը

Նրա ավետարանի մասին՝ ավելացնելով Ապողոսի գիտելիքը և
հասկացողությունը։

Ընթերցեք Գործք 18.27–28 հատվածները, փնտրելով ապացույց այն
մասին, որ Ակիվղասն ու Պրիսկիղան օգնեցին Ապողոսին ավելի
կատարելապես հասկանալ Աստծո ճանապարհը։

Գործք 19.1–20
Պողոսը շնորհում է Սուրբ Հոգու պարգևը և գործում հրաշքներ

Սկսելով իր երրորդ միսիոներական ճամփորդությունը, նա ճամփորդեց
Գաղաթիայի և Փռյուգիայի ողջ տարածքներով (տես Գործք 18.23), և հետո
նա վերադարձավ Եփեսոս։ Ընթերցեք Գործք 19.2–6 հատվածները,
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես Եփեսոսում Պողոսը օգնեց
ժողովրդին ավելի կատարելապես հասկանալ Աստծո ճանապարհը։

Ի՞նչ վարդապետություն է
ուսուցանել Պողոսը
աշակերտներին Եփեսոսում ավելի
լավ հասկանալու համար։

Երբ կարդաք հետևյալ շարադրանքը, որը հրատարակվել է Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
ղեկավարությամբ, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչու այս մարդիկ Եփեսոսում պետք է
նորից մկրտվեին. «Ըստ երևույթին … ոմն աղանդավոր հրեա մկրտել էր Հովհաննես

[Մկրտիչի] նման, բայց նա մոռացել էր տեղեկացնել նրանց, որ կար Հիսուս Քրիստոս

անունով մի մարդ, ով հետևել էր՝ մկրտելով կրակով և Սուրբ Հոգով. այն ցույց տվեց այս
նորադարձներին, որ նրանց առաջին մկրտությունը անվավեր էր, և երբ նրանք լսեցին այն,
նրանք ուրախությամբ մկրտվեցին և ձեռնադրվելուց հետո, ստացան պարգևները
խոստման համաձայն» («Baptism», Times and Seasons, Sept. 1, 1842, 904)։

Այս պատմությունից մենք սովորում ենք, որ վավեր լինելու համար
մկրտությունը պետք է կատարվի Աստծո լիազորված ծառայի կողմից, և
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որպեսզի մկրտությունը լինի լիարժեք, այն պետք է ուղեկցվի Սուրբ
Հոգու ստացումով։

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ մկրտությանը պետք է հետևի
«Սուրբ Հոգու պարգևը՝ ձեռնադրմամբ». «Մի մարդ մկրտեր, թե մի պարկ
ավազ, տարբերություն չի լինի, եթե դա չարվի մեղքերի թողության և Սուրբ
Հոգին ստանալու համար։ Ջրով մկրտությունը միայն մկրտության կեսն է, և
ոչնչով օգտակար չէ առանց մյուս կեսի, այսինքն՝ Սուրբ Հոգով մկրտության»
(Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 95)։

Գործք 19.7–10 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Պողոսը
շարունակեց քարոզել Եփեսոսում ավելի քան երկու տարի ։ Կարդացեք
Գործք 19.11–12 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ հրաշքներ
գործեց Աստված Պողոսի միջոցով։

Մի վարդապետություն ենք սովորում այս պատմությունից, որ մեկ միջոց,
որով Աստված դրսևորում է Իր զորությունը՝ Նրա լիազորված
ծառաներն են։

Ընթերցեք Գործք 19.13–16 հատվածները` ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ պատահեց, երբ որոշ մարդիկ փորձեցին դուրս քշել դևերին, ինչպես
Պողոսն էր արել։

Քանի որ Սկեվայի որդիները չունեին քահանայության իշխանությունը
Հիսուս Քրիստոսի անունով սպասավորելու համար, չար հոգին չճանաչեց
կամ չընդունեց նրանց իշխանությունը, թեև նրանք պնդում էին, որ
ներկայացնում էին Փրկիչին։

Կարդացեք Գործք 19.17–20 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ արեցին շատ մարդիկ այս իրադարձության մասին լսելուց հետո։
«Կախարդութեան» բառը 19-րդ հատվածում վերաբերում է մոգությանը և
տարբեր կործանարար սովորույթներին։

Ինչպե՞ս այս մարդիկ ցույց տվեցին իրենց հավատքն առ Հիսուս
Քրիստոս:

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը.
Խոստովանելով և թողնելով կործանարար սովորույթները, մենք
դրսևորում ենք մեր հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Որո՞նք են այն

զոհաբերությունները, որոնք մարդը պետք է անի, որպեսզի հրաժարվի
այն մեղքից, որը նա խոստովանել է։

Խորհրդածեք այն մասին, թե արդյոք կան այնպիսի մեղքեր, որոնք Տերը
ցանկանում է, որ դուք խոստովանեք և հրաժարվեք։ Ընտրեք և գործածեք
այն հուշումները, որոնք դուք հնարավոր է զգացել եք այս դասն
ուսումնասիրելիս։

ՄԱՍ  19 ,  ՕՐ  4
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Գործք 19.21–41
Կեղծ աստվածուհի Դիանայի պաշտողներն արտահայտվում են Պողոսի դեմ և
հրահրում անկարգություններ քաղաքում

Գործք 19.21–41 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ Եփեսոսի մի
քանի բիզնեսներ կախվածության մեջ էին գտնվում կեղծ աստվածուհի
Դիանայի պաշտամունքից։ Քանի որ Պողոսը քարոզում էր կեղծ
աստվածների դեմ, Դիանայի կուռքեր ստեղծող արհեստավորները
հրահրեցին ժողովուրդին Պողոսի դեմ։ Ժողովուրդը վերցրեց Պողոսի
ընկերակիցներից երկուսին և հավաքվեց քաղաքի ամֆիթատրոնում, որը
տեղավորում էր մինչև 24000 մարդ։ Պողոսը ցանկացավ խոսել ժողովրդի
առաջ, բայց որոշ աշակերտներ և կառավարական ղեկավարներ
համոզեցին նրան չմտնել թատրոն։ Քաղաքի պաշտոնյան ի վերջո
հանգստացրեց և ցրեց ժողովրդին։ Պողոսի և նրա ընկերակիցների
պաշտպանվածությունը օրինակ է այն բանի, թե ինչպես Աստծո
աշխատանքը կշարունակվի` չնայած չար բողոքներին և հալածանքներին։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 18–19 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  19 ,  ՕՐ  4

469



ՄԱՍ 20. ՕՐ 1

Գործք 20–22
Նախաբան
Պողոսը քարոզեց ավետարանը Փոքր Ասիայում (ներկայիս Թուրքիայում),
և մինչ նա Միլետում էր՝ մի քաղաք Եփեսոսի մոտակայքում,
նախազգուշացրեց ապագա ուրացության մասին և խրախուսեց
քահանայություն կրողներին ամրապնդել Եկեղեցու անդամների
հավատը։ Այնուհետև նա ճամփորդեց Երուսաղեմ, որտեղ հալածվեց և
ձերբակալվեց։ Մինչ Պողոսը կանգնած էր Անտոնիոսի ամրոցի
աստիճաններին (մի կայազոր, որտեղ մնում էին հռոմեական զորքերը),
նա կիսվեց իր դարձի գալու պատմությամբ։

Գործք 20–21
Պողոսը ծառայում է Փոքր Ասիայում և ճամփորդում դեպի Երուսաղեմ, որտեղ
նա հալածվում և ձերբակալվում է

Մտածեք մի դեպքի մասին, երբ դուք մի քանի օրով, շաբաթով կամ ամսով
պետք է լքեիք ձեր ընտանիքը, ընկերներին կամ այլ մարդկանց, ում
համար հոգ եք տանում։

• Ինչպիսի՞ զգացումներ ունեցաք դուք կամ ձեզ հետ եղած մարդիկ,
նախքան ձեր հեռանալը։

• Ի՞նչ խոսքեր ասացիք դուք միմյանց` նախքան հրաժեշտ տալը:

Պողոսն իր երրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակեղավ
Մակեդոնիայում, Հունաստանում և Փոքր Ասիայում (տես
Աստվածաշնչյան քարտեզներ, հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի
միսիոներական ճամփորդությունները» Աստվածաշնչի հավելվածում)։
Այդ ճամփորդության ժամանակ նա զգաց, որ պետք է վերադառնար
Երուսաղեմ։ Ճամփորդելով, նա կանգ էր առնում Եկեղեցու անդամներին
քարոզելու և հրաժեշտ տալու համար։ Տրովադայից մեկնելու նախորդ
երեկոյան Պողոսը զրուցեց Սրբերի հետ մինչև ուշ գիշեր։

Կարդացեք Գործք 20.9–12 հատվածները` փնտրելով, թե ինչ պատահեց
Եվտիքոս անունով մի երիտասարդի հետ, երբ նա քնեց Պողոսի քարոզի
ժամանակ։ Ձեր սուրբ գրություններում կարող եք նշել, թե ինչ արեց
Պողոսը՝ ցույց տալու սեր և մտահոգություն Եվտիքոսի հանդեպ։

Ինչո՞վ էին Պողոսի գործերը նման Փրկիչի գործերին Նրա ծառայության
ժամանակ։ ____________________

Որպես իր միսիոներական ճամփորդության մի մաս, Պողոսը շուրջ երեք
տարի անցկացրեց Եփեսոսում՝ աշխատելով այնտեղի ժողովրդի հետ։
Գործք 20.13–17 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Երուսաղեմ
գնալիս Պողոսը կանգ առավ Միլետում՝ Եփեսոսի շրջակայքում և
տեղեկացրեց Եփեսոսի Եկեղեցու ղեկավարներին, որ հանդիպեն
իր հետ։
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Կարդացեք Գործք 20.18–23 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ բացատրեց Պողոսը իր միսիոներական ծառայության վերաբերյալ։

Պողոսն ասաց, որ նա «չպահեց ոչ մի օգտակար բան» (Գործք 20.20)
նրանցից, ում նա ուսուցանեց։ Ուշադրություն դարձրեք Գործք 20.21
հատվածին, թե ինչպես Պողոսն ուսուցանեց այն, ինչը ամենաօգտակարն
էր. նա վկայություն տվեց, որ բոլորը պետք է ապաշխարեին և ունենային
հավատ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան հանդեպ։

Համաձայն 22–23-րդ հատվածների, Պողոսը պատրաստ էր հանդիպել
ցանկացած չարչարանքների, որոնք սպասում էին նրան Երուսաղեմում։
Նա հատկապես ենթակա էր վտանգի Երուսաղեմում, որտեղ հրեա
ղեկավարները դիտում էին նրան որպես դավաճան՝ Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանը քարոզելու նրա ջանքերի պատճառով։ Սակայն,
պատճառներից մեկը, որ Պողոսը ցանկանում էր գնալ Երուսաղեմ, այն էր,
որ Տիրոջ Հոգին էր առաջնորդել նրան վարվել այդպես։

Կարդացեք Գործք 20.24–27 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ ասաց Պողոսը, որ պատրաստ էր անել` որպես Տիրոջ ծառա։ Կարող
եք նշել նրա ասածը 24-րդ հատվածում:

Գործք 20.24–27 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Տիրոջ իսկական
ծառաները հավատարիմ կատարում են իրենց պարտականությունը, և
դրանով նրանք ուրախություն են զգում։ Դուք կարող եք գրել այս
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում կամ սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում:

Խորհրդածեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ համար նշանակում նվիրել ամեն
ինչ Աստծուն ծառայելու գործին։

Ինչպե՞ս դուք կարող եք կիրառել այս սկզբունքը ձեր կյանքում:
____________________

1. Մտածեք այն դեպքի մասին ձեր կամ ձեր ծանոթի կյանքում,
երբ դուք կամ նա ընտրեցիք ծառայել Տիրոջը ողջ եռանդով և

ուժով ու զգացիք մեծ ուրախություն։ Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում համառոտ նկարագրեք այս
փորձառությունը և այն դասը, որը գուցե սովորել եք դրանից։

Նախքան Երուսաղեմ մեկնելը, Պողոսը վերջին անգամ այցելեց Եփեսոսի
Եկեղեցու ղեկավարներին։ Եթե լինեիք Պողոսի փոխարեն և իմանայիք,
որ կրկին չէիք տեսնելու այս Եկեղեցու ղեկավարներին, ի՞նչ խորհուրդ
կտայիք նրանց նախքան ձեր հեռանալը։

Կարդացեք Գործք 20.28–31, ուշադրություն դարձնելով այս Եկեղեցու
ղեկավարներին ուղղված Պողոսի նախազգուշացումներին։

Պողոսն օգտագործել է գայլեր բառը որպես փոխաբերություն Եկեղեցու
այն անհավատարիմ անդամների և մարդկանց համար, ովքեր
կմոլորեցնեն Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին։

Պողոսը հիշեցրեց Եկեղեցու ղեկավարներին, որ «ավելի երանելի է տալը
քան թե առնելը» (Գործք 20.35), և նրանց հետ աղոթելուց հետո նա
հրաժեշտ տվեց և ճամփա ընկավ Երուսաղեմ (տես Գործք 20.36–38)։
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Գործք 21.1–10 հատվածներից մենք սովորում ենք, որ Պողոսը
շարունակեց իր ճամփորդությունը Երուսաղեմ և կանգ առավ տարբեր
երկրամասերում, որպեսզի ժամանակն անցկացներ Եկեղեցու
անդամների հետ ճանապարհին։ Երբ նա կանգ առավ Տյուրոսում, որոշ
աշակերտներ, ակնհայտորեն մտահոգված լինելով Պողոսի
ապահովության համար, նրան խորհուրդ տվեցին չգնալ Երուսաղեմ (տես
Գործք 21.4)։

Կեսարիայում Ագաբոս անունով մի մարգարե մարգարեացավ այն բանի
վերաբերյալ, թե ինչ էր պատահելու Պողոսի հետ Երուսաղեմում։

Կարդացեք Գործք 21.11` հայտնաբերելով, թե ինչի մասին մարգարեացավ
Ագաբոսը, որ պատահելու էր Պողոսի հետ Երուսաղեմում։ Սա
վերաբերում է գոտի բառին։

Կարդացեք Գործք 21.12–14 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Պողոսը և նրա ընկերակիցներն արձագանքեցին այդ
մարգարեությանը։

Պողոսի պատասխանի մեջ ի՞նչն է գրավում ձեզ։ ____________________

Տիրոջ ոչ բոլոր ծառաներից է պահանջվում զոհաբերել իրենց կյանքը։
Սակայն, Տիրոջ իսկական ծառաները պատրաստ են կատարել Աստծո
կամքը` անկախ իրենց անձի կորուստից։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպիսի՞ զոհաբերություններ կարող են պահանջվել ձեզանից`
որպես Տիրոջ ծառա։

b. Ե՞րբ եք ցանկացել կատարել Աստծո կամքն անկախ ձեր անձի
կորուստից։ Ինչո՞ւ էիք ցանկանում անել դա։

Գործք 21.17-40 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ Պողոսը
ժամանեց Երուսաղեմ և ներկայացրեց հաշվետվություն տեղական
Եկեղեցու ղեկավարներին իր միսիոներական աշխատանքների
վերաբերյալ։ Նա գնաց տաճար, և երբ մի խումբ հրեաներ, ովքեր
ճանաչում էին նրան նրա միսիոներական ճամփորդություններից, տեսան
նրան, հայտարարեցին, որ Պողոսը կեղծ ուսուցիչ էր, ով ուսուցանում էր
Մովսեսի օրենքի դեմ և բերել էր հեթանոսներին տաճար։ Այս
մեղադրանքի պատճառով ամբոխը հեռացրեց Պողոսին տաճարից և
սկսեց ծեծել նրան։ Հռոմեական զինվորները միջամտեցին և տարան
նրան, որպեսզի դատեն, իսկ Պողոսը հարցրեց զինվորներին, թե արդյոք
կարող էր խոսել ժողովրդի առաջ։

Գործք 22
Պողոսը պատմում է իր դարձի գալու մասին և վկայում է Հիսուս
Քրիստոսի մասին

Դարձի գալը նշանակում է փոխվել։ Մտածեք, թե ինչպես կարող է ջուրը
փոխարկվել կամ փոխվել այնպես, որ այն կարողանա օգտագործվել
տարբեր նպատակների համար։ (Օրինակ, ջուրը կարող է փոխարկվել
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սառույցի կամ գոլորշու)։ Խորհրդածեք այն փոփոխությունների
տեսակների մասին, որոնք ի հայտ են գալիս դեպի ավետարանը դարձի
գալու արդյունքում։

Ընթերցեք Գործք 22.1–5 հատվածները` հայտնաբերելով, թե Պողոսն
ինչպես նկարագրեց իրեն, երբ խոսում էր հրեաների հետ Երուսաղեմի
ամրոցի աստիճաններից։

Ընթերցեք Գործք 22.6–21 հատվածները, որոնցում Պողոսը պատմում է իր
դարձի գալու պատմությունը։ Ապա, զուգադրեք հետևյալ հարցերն իրենց
ճիշտ պատասխանների հետ՝ դնելով ճիշտ պատասխանի տառը դատարկ
տարածությունում այդ հարցի կողքին։ (Երբ ավարտեք, ստուգեք ձեր
պատասխանները այս դասի վերջում գտնվող հարցերի հետ)։

Պողոսի դարձի գալը

____ 1. Ի՞նչ պատահեց Պողոսի հետ դեպի
Դամասկոս տանող ճանապարհին։ (Տես
Գործք 22.6–8, 14):

____ 2. Պողոսին ի՞նչ հրահանգեցին անել։
(Տես Գործք 22.10–11)։

____ 3. Ո՞ւմ հանդիպեց Պողոսը
Դամասկոսում և ի՞նչ վերականգնեց նա։
(Տես Գործք 22.12–13)։

____ 4. Ինչի՞ մասին մարգարեացավ
Անանիան Պողոսի վերաբերյալ։ (Տես Գործք

22.14–15)։

____ 5. Ինչպե՞ս Պողոսը ցույց տվեց իր
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը: (Տես
Գործք 22.16, տես նաև Գործք 9.18)։

ա. Նա պիտի գնար Դամասկոս։

բ. Նա ծանոթացավ Անանիայի՝ մի
արդարակյաց մարդու հետ, ով
վերականգնեց նրա տեսողությունը։

գ. Նա մկրտվեց և կանչվեց
հանուն Տիրոջ։

դ. Նա կանչվեց լինելու Հիսուս
Քրիստոսի վկա։

ե. Նա տեսավ լույսը, լսեց Հիսուս
Քրիստոսի ձայնը և տեսավ Նրան
տեսիլքում։

Պողոսը լսեց և հնազանդվեց Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին և սկսեց
փոխվել։ Գաղատացիս 1.17–18 հատվածներից մենք իմանում ենք, որ իր
նշանավոր տեսիլքից հետո Պողոսը երեք տարի անցկացրեց
Արաբիայում, որը պետք է լիներ հոգևոր պատրաստվածության և աճի
լավ ժամանակ, նախքան նրա Դամասկոս վերադառնալը և ապա
Երուսաղեմ գնալը` Պետրոսի հետ հանդիպելու համար։

Մտածեք, թե ինչպես կտրուկ փոխվեց Պողոսի կյանքը դեպի Փրկիչն իր
դարձի գալու արդյունքում։ Պողոսի դարձի գալը սովորեցնում է մեզ, որ
հնազանդվելով Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին, մենք կարող ենք դառնալ
լիովին դարձի եկած։

Բոննի Լ. Օսկարսոնը՝ Երիտասարդ Կանանց գերագույն նախագահը,
բացատրել է, թե ինչպես է մեր հնազանդությունը Քրիստոսի խոսքերի
հանդեպ կապված իսկական դարձի գալու հետ.
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Հռոմեացիները կապեցին Պողոսին։

«Իսկական դարձն ավելին է, քան պարզապես ավետարանի սկզբունքների
մասին գիտելիք ունենալը և նույնիսկ ավելին է, քան ուղղակի այդ
սկզբունքների վերաբերյալ վկայություն ունենալը: Հնարավոր է ավետարանի
մասին վկայություն ունենալ՝ առանց դրանով ապրելու: Իսկապես դարձի
գալը նշանակում է, որ մենք գործում ենք, հիմնվելով նրա վրա, ինչին մենք
հավատում ենք և թույլ տալիս ստեղծել «հզոր փոփոխություն մեր մեջ կամ

մեր սրտերում» [Մոսիա 5.2]: …

«… Դարձի գալը տեղի է ունենում, երբ մենք ջանասիրաբար աղոթում ենք, սուրբ
գրություններն ենք ուսումնասիրում, եկեղեցի ենք հաճախում և արժանի լինում
տաճարային արարողություններին մասնակցելու համար: Դարձի գալը տեղի է ունենում,
երբ մենք գործում ենք արդարակյաց սկզբունքների վրա հիմնվելով, որոնք սովորում ենք
մեր տներում և դասարանում: Դարձի գալը տեղի է ունենում, երբ մենք ապրում ենք
ավետարանով, վայելում Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը և ապրում մաքուր ու առաքինի
կյանքով: Այն գալիս է, երբ մենք հասկանում ենք Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը, ընդունում
ենք Նրան որպես մեր Փրկիչ ու Քավիչ և թույլ ենք տալիս, որ Քավությունը գործի մեր
կյանքում» («Դարձի եկեք դեպի Տերը»,Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2013թ., 76–78):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
ինքներդ ձեզ գրեք նամակ այն մասին, թե ինչ կարող եք

անել դեպի Փրկիչն իսկապես դարձի գալու համար։

Գործք 22.22–30 հատվածներից
մենք տեղեկանում ենք, որ երբ
Պողոսը պատմեց իր դարձի գալու
պատմությունը, նրա ունկնդիրները
հայտարարեցին, որ նա պետք է
ենթարկվեր մահվան։
Երուսաղեմում Պողոսին բերեցին
հռոմեական զորքի գլխավոր
զորապետի առաջ, ով որոշեց, որ
Պողոսը պիտի խարազանվեր կամ
մտրակվեր, որը հանցավորներին
նվաստացնելու և նրանցից
տեղեկություն ստանալու
սովորաբար օգտագործվող
գործելակերպ էր։ Սակայն երբ
հռոմեական սպաներն իմացան, որ
Պողոսը հռոմեական քաղաքացի
էր, որոշեցին չխարազանել նրան և
փոխարենը բերեցին հրեական
կառավարող խորհուրդի՝
ծերակույտի առաջ։ Հռոմեական օրենքին դեմ էր կապել կամ խարազանել
«չդատապարտուած» հռոմեական քաղաքացուն (Գործք 22.25)։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 20–22 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.

Պատասխաններ զուգադրման վարժության համար. (1) ե, (2) ա, (3) բ,
(4) դ, (5) գ.

ՄԱՍ  20 ,  ՕՐ  1

475



ՄԱՍ 20. ՕՐ 2

Գործք 23–28
Նախաբան
Երուսաղեմում իր ձերբակալումից հետո Պողոսին տարան Կեսարիա,
որտեղ նա պաշտպանեց իրեն կեղծ մեղադրանքներից մի քանի
հռոմեական ղեկավարների առաջ։ Պողոսը պատմեց իր դարձի գալու
մասին և վկայեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Մեկնելով Հռոմ որպես
բանտարկյալ, Պողոսը նավաբեկության ենթարկվեց մի կղզու մոտ, որտեղ
թունավոր օձի խայթից հետո մնաց անվնաս և բժշկեց շատ հիվանդների։
Պողոսին ի վերջո տարան Հռոմ։ Այնտեղ նա երկու տարի ենթարկվեց
տնային կալանքի և ուսուցանեց ու վկայեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Գործք 23–26
Պողոսը հալածվում է, բանտարկվում, և դատվում Ագրիպպաս
թագավորի առաջ։

Ի՞նչ օրհնություններ եք դուք ստացել, հետևելով Աստծո
պատվիրաններին և ուսմունքներին: ____________________

Ի՞նչը կարող է ստիպել որևէ մեկին շրջվել Աստծուց և դադարել ապրել
Նրա պատվիրանների և ուսմունքների համաձայն։

____________________

Խորհրդածեք այն մասին, թե ինչ հետևանքներ կարող են ի հայտ գալ, երբ
մարդիկ շրջվում են և հեռանում Աստծուց։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 23–26 գլուխները, հայտնաբերեք
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ, երբ զգաք, որ հեռացել եք Աստծուց
և Նրա օրհնություններից։

Հիշեք, որ Պողոսը ձերբակալվել էր Երուսաղեմի տաճարի շրջակայքում և
բերվել հրեա ղեկավարների առաջ (տես Գործք 21.30–33, 22.23–30)։ Գործք
23–25 գլուխներից մենք իմանում ենք հրեա ղեկավարների հետ Պողոսի
հանդիպման մասին և նրա բանտարկության մասին։ Մինչ Պողոսը
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բանտում էր, Տերը եկավ սփոփելու և հավաստիացնելու նրան (տես
Գործք 23.11)։ Հռոմեական զորապետը, ով բանտարկել էր Պողոսին,
ուղարկեց նրան Կեսարիա, որպեսզի կանխարգելի նրա սպանությունը մի
խումբ հրեաների կողմից։ Այնտեղ՝ հռոմեական կուսակալ Ֆելիքսի առաջ,
Պողոսը հայտարարեց իր անմեղություն մասին։ Չնայած Ֆելիքսը
համոզված էր Պողոսի անմեղության մեջ, շարունակեց նրան պահել
տնային կալանքի տակ երկու տարի։ Փեստոսը փոխարինեց Ֆելիքսին
Հրեաստանի Հռոմեական կուսակալի պաշտոնում, իսկ թագավոր
Հերովդես Ագրիպպասը, ով կառավարում էր Գալիլեայի ծովի
հյուսիս-արևելյան տարածքում, այցելեց Փեստոսին և ցանկացավ լսել
Պողոսի դատական գործի մասին։ Հետո Պողոսին բերեցին Ագրիպպաս
թագավորի առաջ։

Կարդացեք Գործք 26.4–11 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Պողոսը նկարագրեց իր անցյալը Ագրիպպաս թագավորին։

Ինչպես արձանագրված է Գործք 26.12–16 հատվածներում, Պողոսը մեկ
անգամ ևս պատմեց Դամասկոս տանող ճանապարհին տեղի ունեցած
Փրկիչի հետ իր տեսիլքի մասին։

Կարդացեք Գործք 26.16–18 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով այն
առաքելությունը, որը Տերը տվեց Պողոսին։ Ժառանգություն բառը, ինչպես
այն օգտագործված է 18-րդ հատվածում, վերաբերում է Աստծո
սելեստիալ արքայության մուտքը ստանալուն։

Մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ձեր կարծիքով, ի՞նչն է օգնում
հոգևորապես բացել մարդու աչքերը։ Ի՞նչը կարող է օգնել որևէ մեկին
շրջվել խավարից և գնալ դեպի Աստծո լույսը, պատվիրանները և
օրհնությունները։

Կարդացեք Գործք 26.19–23 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պողոսի, նա ինչ էր ուսուցանել ինչպես հրեաներին, այնպես էլ
հեթանոսներին, որ պիտի անեին՝ 18-րդ հատվածում նշված
օրհնությունները ստանալու համար։

Համաձայն 20-րդ հատվածի, ի՞նչ էր Պողոսն ուսուցանել, որ և հրեաները, և
հեթանոսներն անեին։

Ճշմարտություններից մեկը, որը կարող ենք սովորել այս հատվածներից,
այն է, որ եթե մենք ապաշխարենք և դիմենք Աստծուն, մենք կարող ենք
հաղթահարել Սատանայի զորությունը մեր կյանքում, ստանալ մեր
մեղքերի ներումը և դառնալ արժանի սելեստիալ արքայության համար:
Կարող եք գրել այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում Գործք
26.18–20 հատվածների կողքին։

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենի
հետևյալ ելույթը, որը կօգնի ձեզ հասկանալ այս վարդապետությունը.
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«Երբ մեղք ենք գործում, մենք շրջվում ենք Աստծուց: Երբ ապաշխարում ենք,
մենք հետ ենք շրջվում դեպի Աստված:

Ապաշխարելու հրավերը հաճախ ոչ թե նախատինքի ձայն է, այլ ետ
շրջվելու և կրկին դեպի Աստված վերադառնալու սիրալիր կոչ [տես
Հելաման 7.17]: Այն նշանն է Երկնային Հորից և Նրա Միածին Որդուց՝ լինելու
ավելին, քան կանք, հասնելու կյանքի ավելի մեծ բարձունքների, փոխվելու և

զգալու պատվիրանները պահելու երջանկությունը» (“Repent … That I May Heal You,”
Ensign or Liahona, Nov. 2009, 40)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Հիմնվելով Պողոսից և

Երեց Անդերսենից ձեր սովորածի վրա, ինչի՞ն մենք կարող ենք
հասնել, երբ ապաշխարում ենք և հետ շրջվում դեպի Երկնային Հայրը և
Հիսուս Քրիստոսը։

Երբ շարունակեք ուսումնասիրել Գործք 26 գլուխը, գտեք, թե ինչը
խանգարեց Փեստոսին և Ագրիպպաս թագավորին ապաշխարել, շրջվել
դեպի Աստված և դարձի գալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

Կարդացեք Գործք 26.24–29 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես Փեստոսն ու Ագրիպպաս թագավորը արձագանքեցին Պողոսի
ուսմունքներին և Փրկիչի մասին վկայությանը։ Ստորև բերված
աղյուսակում գրեք արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են նրանց
արձագանքները Պողոսի ուսմունքներին.

Արձագանքներ Պողոսի ուսմունքներին

Փեստոս Ագրիպպաս թագավոր
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Պողոսը Ագրիպպաս թագավորի առաջ

Ուշադրություն դարձրեք, որ Փեստոսը չհավատաց Պողոսի
ուսմունքներին։ Ագրիպպաս թագավորը հավատում էր մարգարեների
խոսքերին, բայց լիարժեք պատրաստ չէր քրիստոնյա դառնալու։

Մի ճշմարտություն, որ մենք
սովորում ենք Փեստոսից և
Ագրիպպաս թագավորից, այն է, որ
դեպի Հիսուս Քրիստոսը դարձի
գալու համար մենք պետք է
ընտրենք հավատալ և ամբողջովին
նվիրվել ավետարանով ապրելուն։

Կարդացեք Առաջին
Նախագահությունից Նախագահ
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի հետևյալ
պատմությունը, ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է նա ուսուցանել
պարտավորության վերաբերյալ.

«Երկու մանկահասակ եղբայրներ կանգնած էին մի փոքր զառիթափին , որը
նայում էր կապուտակ լճի մաքուր ջրերին: Սա ջրասուզվելու հայտնի վայր
էր, և եղբայրները հաճախ էին խոսում ցատկելու մասին` մի բան, որ նրանք
տեսել էին ուրիշներին կատարելիս:

«Չնայած նրանք երկուսն էլ ցանկանում էին ցատկել, նրանցից ոչ մեկը չէր
ուզում լինել առաջինը: Զառիթափի բարձրությունը այդքան էլ մեծ չէր, բայց

երկու մանկահասակ տղաներին թվում էր, թե տարածությունը մեծանում էր, հենց որ նրանք
սկսում էին առաջանալ, և նրանց համարձակությունն արագ անհետանում էր:

«Ի վերջո, եղբայրներից մեկը մի ոտքը դրեց զառիթափի ծայրին և վճռականորեն առաջ
շարժվեց: Այդ պահին նրա եղբայրը շշնջաց. «Միգուցե մենք պետք է սպասենք մինչև
մյուս ամառ»:

«Սակայն շարժվող եղբոր արագությունը նրան արդեն առաջ էր մղում: «Եղբա՜յր, –
պատասխանեց նա, – ես պարտավո՜ր եմ»:

«Նա չլմփաց ջրի մեջ եւ արագ ջրի երես դուրս եկավ հաղթական աղաղակով: Երկրորդ
եղբայրն անմիջապես հետևեց նրան: Դրանից հետո երկուսով ծիծաղում էին առաջինը
ցատկած եղբոր ասած խոսքերի վրա. «Եղբայր, ես պարտավոր եմ»:

«Պարտավորությունը մի փոքր նման է ջրի մեջ սուզվելուն: Կամ դուք պարտավորվում եք,
կամ էլ` ոչ: Կամ դուք առաջ եք գնում, կամ մնում եք նույն տեղում: Ճանապարհի կեսին
կանգնել չկա: Որպես Եկեղեցու անդամներ մենք պետք է հարցնենք ինքներս մեզ. «Ես
կսուզվե՞մ, թե՞ միայն կկանգնեմ եզրին: Ես կքայլե՞մ դեպի առաջ, թե՞ պարզապես
կփորձեմ ջրի ջերմաստիճանը իմ ոտքի մատներով»: …

«Նրանք, ովքեր մասամբ են նվիրված, կարող են ակնկալել միայն մասամբ ստանալ
վկայության, երջանկության և խաղաղության օրհնությունները: Երկնքի պատուհանները
կարող են միայն մասամբ բացվել նրանց համար: …

«Ինչ-որ կերպ մեզանից յուրաքանչյուրը կանգնած է որոշման առջև՝ նայելով ջրին: Իմ
աղոթքն է, որ մենք հավատք ունենանք, առաջ շարժվենք, քաջաբար նայենք մեր վախերին
ու կասկածներին և ասենք ինքներս մեզ. «Ես պարտավո՜ր եմ»: (“Brother, I’m Committed,”
Ensign, July 2011, 4–5)
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Ըստ Նախագահ Ուխդորֆի, ինչո՞ւ է կարևոր ավետարանով ապրել
ամբողջովին, այլ ոչ թե «մասամբ»։

2. Հետևյալ գործողություններից մեկը կամ երկուսը լրացրեք
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

a. Գրեք, թե ինչպես է ավետարանի պատվիրանով կամ սկզբունքով
ապրելու ձեր պարտավորությունն օգնել ամրապնդելու ձեր դարձի
գալը դեպի Հիսուս Քրիստոսը։

b. Կազմեք պատվիրանների կամ ավետարանի սկզբունքների մի
ցուցակ, որոնցով, ձեր կարծիքով, դուք ապրելում եք։ Մտածեք
ավետարանի սկզբունքների մասին, որոնցով, ձեր կարծիքով, դուք
«գրեթե» ապրում եք, բայց ոչ ամբողջությամբ (Գործք 26.29)։
Սահմանեք մի նպատակ այն մասին, թե ինչ կարող եք անել,
որպեսզի մեծացնեք այս սկզբունքներից մեկի ձեր
հասկացողությունը և պարտավորությունը դրա հանդեպ։

Աղոթեք օգնության համար, երբ ձգտում եք իսկապես դարձի գալ դեպի
Հիսուս Քրիստոսը՝ ավելի լիարժեք ապրելով Նրա ավետարանով։

Գործք 26.30–32 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Փեստոսը և
Ագրիպպաս թագավորը Պողոսին անմեղ ճանաչեցին և կազատեին նրան,
բայց քանի որ Պողոսը բողոքարկել էր, որ իր գործը նայվեր Կեսարի
կողմից, նրանք պարտավոր էին Պողոսին ուղարկել Հռոմ։

Գործք 27–28
Պողոսին տանում են Հռոմ, որտեղ նա ուսուցանում և վկայում է Հիսուս
Քրիստոսի մասին

Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը`
Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից, հիշատակել է կյանքի
դժվարությունները և
փորձությունները որպես «հոգևոր
պտտահողմեր» (տես «Հոգևոր
պտտահողմեր», Ensign կամ
Լիահոնա, մայիս 2014թ., 18–21)։

Խորհրդածեք փորձությունների և
դժվարությունների օրինակների
մասին, որոնք կարող ենք
նմանեցնել մարդու կյանքում պատահող պտտահողմերին։

Երբ ուսումնասիրեք Գործք 27–28 գլուխները, գտեք մի սկզբունք, որը
կարող է օգնել ձեզ դիմանալ այն հոգևոր պտտահողմերին, որոնց դուք
կբախվեք։

Գործք 27 գլուխը պատմում է, թե ինչպես ձմեռային ամիսներին Պողոսին
ծովով տարան Հռոմ։ Նավըխորտակվեց փոթորիկի ժամանակ, և Պողոսն
ու բոլոր նրանք, ովքեր նավում էին, ենթարկվեցին նավաբեկության
Մելիտա կամ Մալթա կղզու մոտ (տես Աստվածաշնչյան քարտեզներ,
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հմր. 13, «Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»,
Աստվածաշնչի հավելվածում)։

3. Ընթերցեք Գործք 28.1–10 և Գործք 28.16–24 հատվածները`
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ փորձառություններ

ունեցավ Պողոսն այդ կղզում և Հռոմում։ Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում նկարեք մի նկար և գրեք մի
լրագրային վերնագիր, որն ամփոփում է այդ սուրբ գրությունների
յուրաքանչյուր հատվածներում նկարագրված իրադարձությունները։

Կարող եք նշել Գործք 23–28 գլուխներում արձանագրված այն
դժվարությունները, որոնք տարավ Պողոսը. նա սխալմամբ բանտարկվեց,
ենթարկվեց նավաբեկության, թունավոր օձը խայթեց նրան և նրան
տարան Հռոմ, որտեղ նա ենթարկվեց տնային կալանքի։

Կարդացեք Գործք 28.30–31 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ կարողացավ անել Պողոսը Հռոմում՝ տնային կալանքի ենթարկվելիս։

Ի՞նչ արեց Պողոսը, որը ցույց տվեց, որ նա հավատարիմ մնաց Աստծուն`
չնայած տարած դժվարություններին։

Դժվարությունները, որոնք Պողոսը տարավ ծովում, նավաբեկության
ենթարկվելիս և Հռոմում կալանքի տակ գտնվելիս, ի՞նչ օգուտ
տվեցին նրան։

Մի սկզբունք, որը մենք կարող ենք սովորել Պողոսի
փորձառություններից, այն է, որ եթե մենք լինենք հավատարիմ, Աստված
կարող է օգնել մեզ դժվարությունները վերածել օրհնությունների՝ մեր և
ուրիշների համար։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են այն մի քանի եղանակները, որոնցով Աստված կարող է
օգնել մարդկանց դժվարությունները վերածել օրհնությունների
իրենց և ուրիշների համար։

b. Ե՞րբ է Աստված օգնել ձեզ կամ ձեր ծանոթին, դժվարությունը
վերածել օրհնության ձեր կամ ուրիշների համար։

Ընտրեք հետևել Պողոսի օրինակին և մնալ հավատարիմ, երբ
փորձությունների մեջ եք, որպեսզի Աստված կարողանա օգնել դրանք
վերածել օրհնությունների ձեր և ուրիշների համար։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Գործք 23–28 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Հռովմայեցիս նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Առ Հռովմայեցիս թուղթը Պողոս Առաքյալի նամակներից
ամենածավալունն է և շատերի կողմից համարվում է լավագույնը նրա
գրածներից: Այս թուղթը պարունակում է ամբողջական բացատրություն
արդարացման վարդապետության մասին, որը գալիս է ոչ թե Մովսեսի
օրենքը պահելով, այլ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքով: Այն
պարունակում է շատ ուսմունքներ փրկության վարդապետությունների
մասին և այդ վարդապետության գործնական կիրառումները ամենօրյա
կյանքում: Ուսումնասիրելով այս թուղթը՝ դուք ավելի մեծ
երախտագիտություն կզգաք Հիսուս Քրիստոսի Քավության համար և այն
հույսի ու խաղաղության համար, որ բոլոր մարդիկ կարող են գտնել
Քրիստոսում:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Թուղթ առ Հռովմայեցիս գրքի հեղինակը Պողոս Առաքյալն է (տես
Հռովմայեցիս 1.1): Պողոս Առաքյալին այս նամակը գրելիս օգնել է նրա
դպիր Տերտիոսը, որը նամակի ավարտին իր ողջույններն է հղել Հռոմի
սրբերին (տես Հռովմայեցիս 16.22):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Թուղթ առ Հռովմայեցիս նամակը Պողոսը գրել է Կորնթոսից՝ իր երրորդ
միսիոներական ճամփորդության ավարտին: Մի քանի հիշատակումներ
կան, որ իր նամակը նա գրել է Կորնթոսում բնակվելու երեք ամիսների
ընթացքում (տես Գործք 20.2–3. այդ հատվածների Ելլադա բառը
վերաբերում է Կորնթոսին), հավանաբար Ք.ծ.հ 55 և 56 թվականների միջև:
(Տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»:)

Ո՞ւմ համար է գրվել այս գիրքը և ինչու:
Պողոսի թուղթը առ Հռովմայեցիս ուղղված է Հռոմ քաղաքի Եկեղեցու
անդամներին (տեսՀռովմեացիս 1.7): Հռոմում Եկեղեցու կազմավորման
օրերը հայտնի չեն, սակայն, հավանաբար, եղել է Պենտեկոստեի օրից ոչ
շատ անց, երբ Հռոմ այցելած հրեաները լսեցին Պետրոսի քարոզը (տես
Գործք 2.10): Չնայած որ Պողոսը դեռ չէր եղել Հռոմում, նա անձնական
ողջույններ է հղել Հռոմի մի քանի սրբերի, որոնց ճանաչել է անձամբ կամ
Պրիսկիղայի և Ակիւղասի միջոցով (տես Գործք 18.1–2, 18, Հռովմայեցիս
16.1–16, 21):

Կա առնավազն երեք հիմնական պատճառ, թե ինչու էր Պողոսը նամակ
ուղարկել Հռոմի սրբերին.

(1) Որպեսզի նախապատրաստեր իր այցելությանը Հռոմ: Տարիներ շարունակ
Պողոսը ցանկանում էր քարոզել ավետարանը Հռոմում (տես Գործք 19.21,
Հռովմայեցիս 1.15, 15.23): Նա նաև հույս ուներ, որ Հռոմի Եկեղեցին որպես
հիմք կծառայեր, որ նա կարողանար առաքելության գնալ նաև Իսպանիա
(տես Հռովմայեցիս 15.22–24, 28):
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(2) Որպեսզի պարզաբաներ ու պաշտպաներ իր ուսմունքները: Պողոսը կրկին ու
կրկին բախվում էր այն անձանց ընդդիմությանը, ովքեր սխալ էին
հասկանում կամ խեղաթյուրում էին իր ուսմունքները Մովսեսի օրենքի և
Քրիստոսի հավատքի մասին (տես Գործք 13.45, 15.1–2, 21.27–28,
Հռովմայեցիս 3.8, Բ Պետրոս 3.15–16): Նա ակնհայտորեն պատճառ ուներ
կասկածելու, որ նման թյուրիմացությունները հասել էին Եկեղեցու
անդամներին Հռոմում, այնպես որ նա գրեց, որպեսզի իր գալուց առաջ
ցրի մտահոգությունները:

(3) Որպեսզի միաբանություն խրախուսեր Եկեղեցու հրեա և հեթանոս անդամների
միջև: Պողոս առաքյալի այս նամակը գրելուց ոչ շատ առաջ, հրեա
քրիստոնյաները, ովքեր արտաքսվել էին Հռոմից Կլավդիոս կայսեր
կողմից (տես Գործք 18.2) սկսել էին վերադառնալ Հռոմ, որտեղ եկեղեցու
մեծամասնությունը հեթանոս քրիստոնյաներ էին: Այդ իրավիճակը,
հնարավոր է, որոշ լարվածության ու խնդիրների տեղիք էր տվել հրեա և
հեթանոս քրիստոնյաների միջև: Որպես «հեթանոսների առաքեալ»
(Հռովմայեցիս 11.13), Պողոսը ջանում էր օգնել, որ հեթանոս
նորադարձները Եկեղեցու հետ ամբողջություն կազմեն. մյուս կողմից,
որպես հրեա (տես Հռովմայեցիս 11.1), նա մեծ փափագ ուներ օգնել, որ իր
ժողովուրդն ընդունի ավետարանը: Նա նպաստում էր Եկեղեցու
միաբանությանը, ուսուցանելով, թե ավետարանի վարդապետություններն
ինչպես են կիրառելի բոլոր սրբերի համար (տես Հռովմայեցիս 3.21–4.25,
11.13–36, 14.1–15.13):

Որո՞նք են այս գրքի բնորոշ
առանձնահատկություններից մի քանիսը:
Նախնական ողջույնից հետո նամակը սկսվում է իր բնաբանի
շարադրմամբ. «Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն Աստծո զորությունն է ի
փրկություն» բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են առ Հիսուս Քրիստոսը
հավատքով (Հռովմայեցիս 1.16–17):

Չնայած նրան, որ Պողոսի նամակը Հռոմեացիներին կարևոր դեր է
խաղացել քրիստոնեական պատմության մեջ, ցավոք, այն նաև եղել է
«վարդապետական թյուրիմացություն, սխալ մեկնաբանության և կռվի
աղբյուր, առավել քան որևէ այլ աստվածաշնչյան գիրք», – ըստ Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկիի (Doctrinal
New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:211): Անգամ վաղ
ժամանակների քրիստոնյաների համար Պողոսի գրվածքները
«դժուարիմաց» էին և նրա ուսմունքները երբեմն աղավաղվում ու
խեղաթյուրվում էին (Բ Պետրոս 3.15–16):

Համառոտ շարադրանք
Հռովմայեցիս 1–3: Պողոսը բացատրում է Հիսուս Քրիստոսի հավատքով
արդարանալու վարդապետությունը: Նա սահմանում է ողջ մարդկության
մեղսավոր կացությունը և ուսուցանում է, որ Աստծո կողմից այդ խնդրի
լուծումը ողջ մարդկության համար Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն է:
Հավատքով ընդունելով Քրիստոսի Քավությունը, ողջ մարդկությունը
կարող է արդարանալ (ներում ստանալ) և փրկություն ձեռք բերել:

ԹՈՒՂԹ  ՊՈՂՈՍԻ  ԱՌ  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ
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Հռովմայեցիս 4–8: Պողոսը վկայակոչում է Աբրահամի օրինակը, որպեսզի
ցույց տա հավատքով արդարացվելու վարդապետությունը: Նա
բացատրում է փրկության վարդապետությունները և ուսուցանում է, թե
ինչպես են այդ վարդապետություններն ազդում բոլորի վրա, ովքեր
հավատում են Քրիստոսին:

Հռովմայեցիս 9–16: Պողոսը գրում է Իսրայելի ընտրյալ կարգավիճակը,
ավետարանի ներկայիս մերժումը և վերջնական փրկությունը: Նա
Եկեղեցու հրեա և հեթանոս անդամներին խորհուրդ է տալիս ապրել
ավետարանով, որպեսզի Եկեղեցում խաղաղություն և միաբանություն
լինի: Նա աղերսում է, որ Հռոմի սրբերը շարունակեն պահել
պատվիրանները:

ԹՈՒՂԹ  ՊՈՂՈՍԻ  ԱՌ  ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ
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ՄԱՍ 20. ՕՐ 3

Հռովմայեցիս 1–3
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը թուղթ կամ նամակ է գրել Հռոմում բնակվող սրբերին:
Նա հայտարարել է, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը Աստծո
զորությունն է ի փրկություն: Նա բացատրել է, որ քանի որ բոլորն էլ մեղք
են գործում, ոչ ոք չի կարող փրկվել միայն սեփական գործերով: Նրանք
պետք է փրկվեն Աստծո շնորհով, որը հասանելի է դարձել Հիսուս
Քրիստոսի Քավության շնորհիվ:

Ձգտեք հասկանալ դժվար բառերի և արտահայտությունների իմաստը

Կարևոր է իմանալ դժվար բառերի սահմանումը սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս: Այն
կօգնի ձեզ, որ ավելի լավ հասկանաք սուրբ գրությունները: Եթե ուսումնասիրության
ընթացքում հանդիպում եք դժվար հասկացվող բառերի կամ արտահայտությունների,
օգտվեք սուրբ գրությունների ծանոթագրություններից, բառարաններից կամ խորհրդակցեք
ծնողի կամ ուսուցչի հետ: Օգտակար կլինի գրել այդ բառերի կամ արտահայտությունների
իմաստը ձեր սուրբ գրություններում:

Հետևյալ ցանկը կօգնի ձեզ հասկանալ մի քանի բառեր, որոնք Պողոսն
օգտագործում է իր թղթերում (նամակներում).

Ավետարան. «Աստծո փրկության ծրագիրը, որը հնարավոր է դարձել
Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով։ Ավետարանն իր մեջ ընդգրկում է
հավերժական ճշմարտություններ կամ օրենքներ, ուխտեր և
արարողություններ, որոնք մարդկությանն անհրաժեշտ են՝ կրկին Աստծո
ներկայությունը մտնելու համար» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Ավետարան», scriptures.lds.org):

Փրկություն. «Թե՛ ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր մահից փրկվելը» (Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Փրկություն», scriptures.lds.org):

Արդարացում. «Ազատվել մեղքի համար տրվող պատժից և ճանաչվել
անմեղ: Անձն արդարացվում է Փրկչի շնորհով՝ նրա հանդեպ ունեցած
հավատքով։ Այդ հավատքը ցուցաբերվում է ապաշխարելով և
ավետարանի օրենքներին և արարողություններին հնազանդվելով։
Հիսուս Քրիստոսի քավությունը մարդկանց հնարավորություն է տալիս
ապաշխարել և արդարացվել կամ ներվել պատժից, որը նրանք հակառակ
դեպքում կստանային» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Արդարացում,
արդարացնել», scriptures.lds.org):

Հավատք. «Ինչպես ամենից հաճախ օգտագործվում է սուրբ գրքերում,
հավատքը վստահելն ու ապավինելն է Հիսուս Քրիստոսին, ինչը մարդուն
առաջնորդում է հնազանդվելու նրան։ Հավատքը պետք է կենտրոնացած
լինի Հիսուս Քրիստոսի շուրջ, որպեսզի առաջնորդի մարդուն դեպի
փրկություն» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Հավատք», scriptures.lds.org):

Հաշտություն. Հատուցում (վերականգնել կամ արդարացնել). քավել
(Ինչպես օգտագործված է սուրբ գրքերում, քավել նշանակում է կրել
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գործած մեղքի պատիժը՝ ապաշխարող մեղսավորից հեռացնելով մեղքի
արդյունքը և թույլ տալով, որ նա հաշտություն ունենա Աստծո հետ։ Հիսուս
Քրիստոսը միակ անձն էր, որն ընդունակ էր կատարյալ քավություն անել
ողջ մարդկության համար» [Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Քավել,
քավություն,» scriptures.lds.org]:)

Շնորհ. «Աստծուց եկող հնարավորության զորություն, որը տղամարդկանց
և կանանց թույլ է տալիս օրհնություններ ստանալ այս կյանքում և ձեռք
բերել հավերժական կյանք և վեհացում՝ հավատք գործադրելուց,
ապաշխարելուց և պատվիրանները պահելու համար իրենց լավագույն
ջանքերը գործադրելուց հետո։ Աստվածային այդպիսի օգնությունն ու
ուժը տրվում է Աստծո ողորմության և սիրո շնորհիվ։ Յուրաքանչյուր
մահկանացու մարդ աստվածային շնորհի կարիքն ունի՝ Ադամի անկման
պատճառով և նաև մարդու թուլության պատճառով» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Շնորհ», scriptures.lds.org):

Գործեր. «Մարդու գործողությունները՝ բարի, թե չար։ Յուրաքանչյուր անձ
դատվելու է ըստ իր իսկ գործերի» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Գործեր»,
scriptures.lds.org):

Օրենք. «Աստծո պատվիրաններն ու կանոնները, որոնց վրա են հիմնված
բոլոր օրհնություններն ու պատիժները երկնքում և երկրի վրա։ Նրանք,
ովքեր հնազանդվում են Աստծո օրենքներին, ստանում են խոստացված
օրհնությունները։ …

Մովսեսի օրենքը [կամ պարզապես «օրենքը», ինչպես Պողոսն է
օգտագործել] նախապատրաստական օրենք էր՝ տղամարդկանց և
կանանց Քրիստոսի մոտ բերելու համար» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Օրենք», scriptures.lds.org):

Հռովմայեցիս 1.1–17
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը Աստծո զորությունն է ի փրկություն

Երեց Լարի Էքո Հոքը` Յոթանասունի քվորումից, կիսվել է իր երիտասարդ
տարիներին ունեցած մի փորձառությամբ, երբ ծառայել է Միացյալ
Նահանգների ռազմածովային ուժերում.

«Ես հանդիպեցի իմ շարքային հրահանգիչին՝ կռվում կոփված մի
վետերանի, երբ նա ոտքի հարվածով բացեց զորանոցի դուռը և ներս մտավ,
հայհոյախառն արտահայտություններ գոռալով:

Այս սարսափեցնող նախաբանից հետո նա սկսեց զորամասի մի ծայրից և
դեմ առ դեմ կանգնելով հարցեր էր ուղղում նորակոչիկներին: Առանց
բացառության նա որևէ բան էր գտնում յուրաքանչյուր նորակոչիկի մոտ՝

բարձրաձայն և գռեհկորեն նրան ծաղրելու համար: Անցնելով շարքով նա զինվորներից
լսում էր պատասխանները, որոնք պատվիրված էր նրանց տալ. «Այո» կամ «Ոչ, պարոն
սերժանտ»: Ես չէի կարողանում պարզ տեսնել, թե ինչ էր նա անում, քանի որ մեզ
հրամայված էր կանգնել զգաստ՝ հայացքը դեպի առաջ: Երբ իմ հերթը հասավ, նա
վերցրեց իմ պայուսակը և դատարկեց դրա պարունակությունը իմ հետևում գտնվող
ներքնակի վրա: Նա զննեց իմ իրերը, այնուհետև ետ վերադարձավ՝ կանգնելով իմ դիմաց:
Ես նախապատրաստվել էի նրա խիստ քննադատությանը: Նրա ձեռքում էր գտնվում իմ
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Մորմոնի Գիրքը» («Եկեք ինձ մոտ, ով Դուք, Իսրայելի տուն» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2012, 32):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ կզգայիք, եթե լինեիք Երեց Էքո Հոքի իրավիճակում:

b. Ձեր կարծիքով ի՞նչ էր պատրաստվում անել շարքային
հրահանգիչը:

c. Երբևէ եղե՞լ եք մի իրավիճակում, երբ մտահոգվել եք, որ ձեր
հավատքը կարող է ծաղրի ենթարկվել: Եթե պատահել է, ապա
նկարագրեք այդ իրավիճակը:

Հռովմայեցիս Ա գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են օգնել ձեզ, երբ ծաղրի ու հալածանքի եք ենթարկվում ձեր
հավատքի կամ չափանիշների համար:

Հռովմայեցիս գիրքը թուղթ է կամ նամակ, որը Պողոս Առաքյալը գրել է
Հռոմի սրբերին իր միսիոներական ճամփորդությունների ավարտին: Նա
գրել է, պատրաստելով նրանց իր ժամանմանը, որպեսզի հստակեցնի և
պաշտպանի իր ուսմունքները և միասնություն խթանի Եկեղեցու հրեա և
ոչ հրեա անդամների միջև: Հռոմը՝ Հռոմեական կայսրության
մայրաքաղաքը, լի էր աշխարհիկ փիլիսոփայություններով և պետք է որ
դժվար տեղ լիներ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու համար:

Հռովմայեցիս 1.1–14 հատվածներում կարդում ենք, թե Պողոսն ինչպես է
սկսում իր թուղթը, վկայելով Հիսուս Քրիստոսի մասին և իր ցանկությունն
ու հույսը հայտնելով՝ այցելելու Հռոմի սրբերին:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 1.15–17 հատվածները, պարզելով, թե ինչ է
ուսուցանել Պողոսը Հռոմի սրբերին Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի մասին:

Այդ հատվածներն ուսուցանում են հետևյալ ճշմարտությունը. Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանն Աստծո զորությունն է ի փրկություն բոլոր
նրանց, ովքեր հավատք են գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:
Կարող եք նշագրել այն արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում են
այդ սկզբունքը Հռովմայեցիս 1.15–17 հատվածներում:

Ավետարանը մեզ ուսուցանում է, թե ինչպես կարող ենք փրկվել թե՛
ֆիզիկական, թե՛ հոգևոր մահից և վերադառնալ Աստծո ներկայությունը:
Մենք պետք է հավատք գործադրենք առ Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի
ստանանք փրկության օրհնությունները, քանի որ Նա իրագործել է
Քավությունը, որը փրկությունը հնարավոր է դարձնում:

«Պողոսի համար հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս միայն մտավոր համաձայնություն չէր, որ
Հիսուս Քրիստոսը Աստծո Որդին է, այլ Հիսուս Քրիստոսին ողջ սրտով ընդունելն էր և
վստահելը որպես այն Մեկը, ով Իրեն զոհ է մատուցել մեր մեղքերի քավության համար: Այդ
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խորը վստահությունը ուղեկցում է դեպի հավատարմությամբ լի կյանք, որը դրսևորվում է
մեղքերից ապաշխարելով, մկրտվելով և ձգտելով ապրել ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է
ուսուցանել (տես Գործք 16.30–33, Հռովմայեցիս 6.1–11, Ա Կորնթացիս 6.9–11):
«Հավատքքն առ Հիսուս Քրիստոս … դրսևորվում է ավետարանի օրենքներին ու
արարողություններին հնազանդ ապրելով և Քրիստոսին ծառայելով» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Փրկություն», scriptures.lds.org)» (Նոր Կտակարանի ուսանողի ձեռնարկ
[Եկեղեցու Կրթական Համակարգ, 2014], 334):

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք հայտնաբերել Հռովմայեցիս 1.16-ում
այն է, որ երբ վկայություն ստանանք, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
յուրաքանչյուրիս փրկելու զորություն ունի, մենք ամոթ չենք համարի
կիսվել դրանով ուրիշների հետ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով Հիսուս

Քրիստոսի ավետարանի մասին վկայություն ստանալը ինչպե՞ս
կարող է օգնել մեզ ուրիշների հետ կիսվելու քաջություն ունենալ:

Կարդացեք Երեց Էքո Հոքի շարքային սերժանտի հետ ունեցած
փորձառության շարունակությունը.

«Ես սպասում էի, որ նա կգոռա ինձ վրա. դրա փոխարեն նա մոտեցավ ինձ և շշնջաց. «Դու
Մորմո՞ն ես»:

Ինչպես պատվիրված էր, ես բարձր ձայնով պատասխանեցի. «Այո, պարոն սերժանտ»:

Կրկին ես սպասում էի վատագույնին: Դրա փոխարեն նա մի պահ կանգ առավ և
բարձրացրեց իր ձեռքը, որով բռնել էր Մորմոնի Գիրքը, և հետո շատ ցածր ձայնով նա
ասաց. «Դու հավատու՞մ ես այս գրքին»:

Ես կրկին բացականչեցի. «Այո, պարոն սերժանտ»:

Այդ պահին ես վստահ էի, որ նա արհամարհական բառեր կգոռար մորմոնականների և
Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ, սակայն նա պարզապես լուռ կանգնած էր: Քիչ անց, նա
վերադարձավ իմ մահճակալի մոտ և զգուշորեն ցած դրեց իմ Մորմոնի Գիրքը: Այնուհետև,
նա առանց կանգնելու անցավ իմ կողքով և շարունակեց հայհոյանքներով ծաղրել և
նսեմացնել մյուս նորակոչիկներին» («Եկեք ինձ մոտ, ով Դուք, Իսրայելի տուն», էջ 32):

Մտածեք, թե Երեց Էքո Հոքի պատասխանն ինչու է Հռովմայեցիս 1.16
հատվածում ուսուցանվող սկզբունքի դրսևորման լավ օրինակ:

Կարդացեք Երեց Էքո Հոքի խոսքերի շարունակությունը. «Հաճախ եմ խորհել,
թե ռազմածովային հետևակի այդ կոպիտ սերժանտն ինչու խնայեց ինձ այդ
օրը: Սակայն երախտապարտ եմ, որ կարողացա առանց հապաղելու ասել.
«Այո, ես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ եմ» և
«Այո, ես գիտեմ, որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է»: Այս վկայությունը
թանկարժեք պարգև է, որ տրվել է ինձ Սուրբ Հոգու միջոցով» («Եկեք ինձ

մոտ, ով Դուք, Իսրայելի տուն», էջ 32):
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3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք դուք կամ ձեզ ծանոթ ինչ-որ մեկը քաջություն դրսևորել՝
չամաչելով կիսվել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով:

b. Ո՞րն է ձեր վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին:

c. Ինչպե՞ս եք դուք ամրապնդում ձեր վկայությունը ավետարանի
մասին: Ուրիշ ի՞նչ կարող եք դուք անել ձեր վկայությունը
ամրապնդելու համար: Գրեք մի նպատակ, որի վրա կաշխատեք
այս շաբաթ, որը կօգնի ամրապնդել ձեր վկայությունը:

Հռովմայեցիս 1.18–3.23
Ամենքը մեղանչեցին, և Աստծո փառքիցը պակասված են

Պողոսի ժամանակ, որոշ հեթանոս քրիստոնյաներ ձգտում էին
արդարացնել անբարո կամ մեղսավոր վարքը, շեշտելով Աստծո
ողորմությունը և անտեսելով Նրա կատարյալ արդարությունը: Ի լրումն,
հրեա քրիստոնյաներից ոմանք դեռևս հավատացած էին, որ Մովսեսի
օրենքը պահելն անհրաժեշտություն էր փրկության համար: Պողոս
Առաքյալը փորձել է ուղղել այդ երկու թյուր ըմբռնումները:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 1.22–31 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
մեղքեր էին գործում հեթանոսները:

Ձեր կարծիքով՝ ըստ Հռովմայեցիս 1.25 հատվածի, ի՞նչ է նշանակում
երկրպագել և պաշտել «ստեղծուածներին, քան թէ Ստեղծողին»:
____________________

Հետևյալ արտահայտությունները՝ «բնական գործածութիւնը փոխեցին
անբնականի հետ» Հռովմայեցիս 1.26 և «կնոջ բնական գործածութիւնը
թողելը» Հռովմայեցիս 1.27 վերաբերում են կանանց և տղամարդկանց
համասեռամոլ վարքին: Կանանց և տղամարդկանց համասեռամոլ
վարքի հանդեպ Եկեղեցու դիրքորոշումն ավելի լավ հասկանալու համար,
կարդացեք հետևյալ հայտարարությունները.

Համասեռամոլ և լեսբիական վարքը լուրջ մեղք է: Եթե դուք նույն սեռի հանդեպ խիստ
գրավչություն եք զգում կամ եթե ձեզ համոզել են ոչ պատշաճ գործողության մասնակցել,
խորհուրդ փնտրեք ձեր ծնողներից և եպիսկոպոսից: Նրանք կօգնեն ձեզ»
(Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկ, 2011], 36):

Համասեռամոլ վարքը … դեմ է մարդկային սեռական նպատակներին (տես Հռովմայեցիս

1.24–32): Այն աղճատում է սիրո հարաբերությունները և մարդկանց խոչընդոտում է
ստանալ այն օրհնությունները, որոնք նրանք կարող են գտնել ընտանեկան կյանքում և
ավետարանի փրկարար արարողություններում» (Հավատքին հավատարիմ
Ավետարանական վկայակոչում [2004],138):
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«Եկեղեցու վարդապետական դիրքորոշումը հստակ է. Սեռական հարաբերությունները
նախատեսված են ամուսնացած տղամարդու և կնոջ համար: Ինչևէ, դա չպետք է
օգտագործվի անբարյացակամ վերաբերմունքի արդարացման համար: Հիսուս Քրիստոսը,
ում մենք հետևում ենք, հստակ դատապարտում էր սեռական անբարոյականությունը, բայց
երբեք դաժան չէր: Նա միշտ շահագրգռված էր անձին բարձրացնելու, ոչ թե
նվաստացնելու: …

«Եկեղեցին տարբերակում է միևնույն սեռի հանդեպ գրավչությունը և վարքը։ Չնայած նույն
սեռի հանդեպ զգացմունքներ և հավակնություն զգալն ինքնին մեղք չէ, բայց համասեռամոլ
վարքը հակասում է «վարդապետական սկզբունքին` հիմնված սուրբ գրության վրա … որ
տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնությունը կարևոր է Արարչի ծրագրում` Իր զավակների
հավերժական ճակատագրի համար» [«Առաջին Նախագահության հայտարարությունը
միասեռ ամուսնությունների վերաբերյալ»]» («Same-Sex Attraction», topics.lds.org)։

Ինչո՞ւ է մեզ համար կարևոր հասկանալ Տիրոջ մարգարեների և
առաքյալների ուսմունքները տղամարդկանց և կանանց համասեռամոլ
վարքի վերաբերյալ: ____________________

Հռովմայեցիս 2.1–3.8 Պողոսն ուսուցանել է, որ բոլոր մարդիկ դատվելու են
ըստ իրենց գործերի և նա ցույց է տվել, որ հրեաների անարդարությունը
նրանում է, որ Մովսեսի օրենքը պահում են դրսի երևույթով, բայց
ոչ հոգով:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 3.9–12, 23 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի, ում վրա է ազդում մեղքը:

23 հատվածում կարող եք նշագրել, թե մեղքը ինչ աղդեցություն է գործում
մեզ վրա:

Այս հատվածների ուսուցանած ճշմարտությունն այն է, որ
պատասխանատվության տարիքի հասած բոլոր մարդիկ մեղք են
գործում և ունեն Աստծո ներման կարիքը: Այդ ճշմարտությունն ինչպե՞ս է
օգնում ավելի լավ հասկանալ, թե ինչու մենք ունենք Հիսուս Քրիստոսի
կարիքը: ____________________

Շարունակելով ուսումնասիրել Հռովմայեցիս 3 գլուխը՝ պարզեք, թե
Պողոսը ինչ ճշմարտություններ է ուսուցանել, որոնք մեզ՝ մեղավորներիս,
հույս են տալիս:

Հռովմայեցիս 3.24–31
Ողջ մարդկությունը կարող է արդարանալ՝ Քրիստոսի Քավությունը հավատքով
ընդունելու շնորհիվ

Հռովմայեցիս 3.24–31 հատվածներում բացատրելով, որ մենք բոլորս մեղք
ենք գործում և դատապարտված ենք Աստծո առաջ, քանի որ Նա չի
կարող մեղքը ընդունելի համարել, Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, թե
ինչպես հնարավոր է հաղթահարել այդ վիճակը Հիսուս Քրիստոսի
Քավության հանդեպ հավատքի շնորհիվ: Այդ հատվածները հասկանալու
համար, անհրաժեշտ է հասկանալ հետևյալ բառերի իմաստը. արդարանալ
նշանակում է մեղքի պատժից ազատվել և անմեղ ճանաչվել, շնորհը
Աստծո ողորմածությունից և սիրուց եկող աստվածային օգնություն և
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զորություն է, և քավություն անել նշանակում է մեղքի պատիժը իր վրա
վերցնել:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 3.24–26 հատվածները, տեղադրելով վերոհիշյալ
սահմանումները: Հռովմայեցիս 3.24 հատվածում կարող եք նշագրել, թե
ինչպես ենք մենք արդարացվում կամ արժանի համարվում Աստծո
ներկայության մեջ լինելու համար:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությամբ Հռովմայեցիս 3.24 հատվածը՝ ձրի են
արդարանում նորա շնորհքովը փոխվում է՝ նրա շնորհով են միայն արդարանում
(տես Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 3.24 [անգլերեն
աստվածաշնչում Romans 3:24, footnote a]): Չնայած մեր բարի գործերը մեզ
օգնում են ցույց տալ մեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մենք
չենք կարող միայն այդ գործերով փրկություն վաստակել կամ փրկության
արժանանանալ, քանի որ, ինչպես Պողոսն է ուսուցանել Հռովմայեցիս 3.23
հատվածում, մենք բոլորս մեղանչել ենք, ուստի փրկությունից զրկված
ենք: Միայն Աստծո շնորհով է՝ Նրա աստվածային զորության և ուժ տվող
կարողության շնորհիվ է, որ մենք փրկվում ենք:

Նկատեք Հռովմայեցիս 3.25–26 հատվածներում, որ նրանք, ովքեր
հավատում և ապավինում են Հիսուս Քրիստոսին, արդարացվում են
Աստծո շնորհով: Հիշեք, որ հավատալ և ապավինել բառերը նշանակում են
ողջ սրտով ընդունել Հիսուս Քրիստոսին, ինչը մղում է դառնալ Իր
Եկեղեցու անդամ, պատրաստակամ լինելով պահել Նրա
պատվիրանները և հնազանդ լինել ավետարանի արարողություններին:
Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը.
Հավատքով ընդունելով Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը, ողջ
մարդկությունը կարող է արդարանալ և փրկություն ստանալ:

Մտածեք, թե փրկություն ստանալու համար դուք ինչու ունեք Փրկչի՝
Հիսուս Քրիստոսի կարիքը: Գրեք մի քանի եղանակ, թե ինչպես կարող եք
ցույց տալ, որ հավատքով ընդունում եք Փրկչի Քավությունը.
____________________

Կարող եք կիսվել Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության մասին ձեր
զգացումներով ու վկայությունով ինչ-որ մեկի հետ, ում հնարավոր է օգնի
Փրկչի մասին լսելը:

Հռովմայեցիս 3:27–31 հատվածներում Պողոսը շեշտել է, որ թե՛ հրեաները
և թե՛ հեթանոսները արդարացվում են Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
հավատքով: Հավատքով դարձի գալով դեպի Հիսուս Քրիստոսը՝ նրանք
կատարում կամ «հաստատում են օրենքը» Մովսեսի (Հռովմայեցիս 3.31),
որը մատնացույց էր անում Քրիստոսին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հռովմայեցիս 1–3 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 20. ՕՐ 4

Հռովմայեցիս 4–7
Նախաբան
Պողոսը բացատրել է, թե Աբրահամն ինչպես է արդարացվել շնորհի
միջոցով: Այնուհետև, նա նկարագրել է օրհնությունները, որոնք գալիս են
նրանց, ովքեր արդարացված են և սովորեցրել է, որ մկրտությունը
խորհրդանշում է մեղքի համար մեռնելը և Քրիստոսի համար ապրելը:

Հռովմայեցիս 4–5
Պողոսը բացատրում է, թե Աբրահամն ինչպես է արդարացվել շնորհի միջոցով
Պատկերացրեք, որ դուք անապատում ծարավից մեռնում եք և որ
մոտակա բլրի վրա ջրով լի շիշ կա: Հետևյալ տարբերակներից ո՞րը
ձեզ կփրկի:

A. Ձեր հավատքը, որ ջուրը կարող է փրկել ձեզ:

B. Ջրին հասնելու և խմելու ձեր ջանքերը:

C. Ջուրը:

Այս սցենարը ձեզ կօգնի, որ հասկանաք Պողոսի ուսմունքները
Հռովմայեցիս 4–7 գլուխներում այն մասին, թե հավատքը, գործերը և
շնորհը ինչպես են կապված արդարացման վարդապետության հետ:

Հռովմայեցիս 1–3 գլուխներում մենք սովորեցինք, որ արդարացվել
նշանակում է մեղքի համար տրվող պատժից ազատվել և արդար
համարվել Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով (տես ՎևՈւ 76.69):

Հռոմի հրեա սրբերից ոմանք արդար համարվելու համար չափից մեծ
կարևորություն էին տալիս իրենց անձնական ջանքերին և Մովսեսի
օրենքին: Ինչպե՞ս է հնարավոր, որ այսօր մարդիկ նմանատիպ թյուր
ըմբռնում ունենան արդարացման վերաբերյալ:

Վերոհիշյալ սցենարի երեք տարբերակներից որը կարող է ներկայացնել
այն գաղափարը, որ մենք կարող ենք փրկվել մեր գործերով: ____

Պողոսը փորձել է ուղղել այդ թյուր ըմբռնումը հրեաներին հիշեցնելով
Աբրահամի՝ հին հայրապետի մասին, որը արդար էր համարվել
հրեաներից մեծ մասի կարծիքով:
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Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 4.2–5 (Սուրբ
գրությունների ուղեցույցում), պարզելով, թե Աբրահամն ինչու էր
արդարացվել և որպես արդար դատվել:

Ի՞նչը Աբրահամին չէր արդարացրել: ____________________

Հիշեք Պողոսի ուսմունքը, որ «ամենքը մեղանչեցին, և Աստծո փառքիցը
պակասված են» (Հռովմայեցիս 3.23): Նույնիսկ եթե մենք, ի վերջո, անթերի
հնազանդվեինք պատվիրաններին, մեր անցյալի մեղքերը և
օրինազանցությունները մեզ կխանգարեին, որ արդարացվեինք օրենքի
գործերից: Այլ կերպ ասած, գործերի օրենքով արդարանալու համար
մեզանից կպահանջվի երբեք չմեղանչել և նույնիսկ անգիտակցորեն
չխախտել Աստծո օրենքները:

Հռովմայեցիս 4.6–15 հատվածներում սովորում ենք, որ ազգատոհմը և
Մովսեսի օրենքին հնազանդվելը մեղքերից ներվելու զորություն
չեն տալիս:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն Հռովմայեցիս 4.16Սուրբ
գրությունների ուղեցույցում, ավելի լիարժեք բացատրություն փնտրելով
արդարացման վերաբերյալ:

Վարդապետություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել Հռովմայեցիս 4.16
հատվածում, այն է, որ մենք արդարացվում եք հավատքով և գործերով՝
շնորհի միջոցով: (Դուք կարող եք այդ սկզբունքը գրել ձեր սուրբ
գրություններում Հռովմայեցիս 4.16 հատվածի լուսանցքում:

Հիշեք, որ շնորհը վերաբերում է օրհնություններին, ողորմությանը,
օգնությանը և ուժին, որը մեզ հասանելի է Հիսուս Քրիստոսի Քավության
շնորհիվ: Վերադարձեք դասի սկզբում նկարագրված սցենարին: Երեք
տարբերակներից որը կարող է ներկայացնել Հիսուս Քրիստոսի
քավությունը և Աստծո շնորհը: ____

Ո՞ր տարբերակը կարող է ներկայացնել մեր հավատքը առ Նա: ____

Եթե դուք լինեիք այդ իրավիճակում, դուք կկարողանայի՞ք փրկվել ձեր
հավատքով ու ջանքերով, եթե բլրի վրա ջուր չլիներ: Ինչպե՞ս է այդ
սցենարի ջուրը ներկայացնում Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը և
Աստծո շնորհը:

Առաջին Նախագահությունից՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը
սովորեցրել է.

«Փրկությունը հնարավոր չէ գնել հնազանդության տարադրամով. այն գնվել
է Աստծո Որդու արյամբ [տես Գործք 20.28]: …

Շնորհը Աստծո պարգև է, և Աստծո յուրաքանչյուր պատվիրանին հնազանդ
լինելու մեր ցանկությունը, մեր մահկանացու ձեռքը պարզելն է՝ մեր
Երկնային Հորից այդ սուրբ պարգևը ստանալու համար» («Շնորհի
պարգևը» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 109–110):
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Ուշադրություն դարձրեք, որ մինչ անապատում ջրի կարիքի սցենարը մեզ
օգնում է հասկանալ, թե ինչպես են հավատքը, գործը և շնորհը նպաստում
արդարացմանը, այն ցույց չի տալիս բոլոր այն ուղիները, որով կարող ենք
ստանալ Փրկչի շնորհը: Հիսուս Քրիստոսը ոչ միայն ապահովել է կյանք
փրկող ջուրը, որ ներկայացնում է Աստծո շնորհը, որը մեզ արդարացնում
և մաքրում է մեղքից. Նա նաև մեզ հնարավորություն է տալիս հավատք և
զորություն ունենալ ջրին հասնելու կամ Աստծո շնորհը ձեռք բերելու:
Մենք կարող ենք օրհնվել այդ շնորհով և բարի գործեր անել՝ նախքան
Հիսուս Քրիստոսին հավատալը, հավատք գործադրելու ընթացքում և
դրանից հետո:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարն ուսուցանել է.
«Քավության զորությունը հնարավոր է դարձնում ապաշխարությունը և
ճնշում է մեղքի պատճառած հուսահատությունը. այն նաև ուժեղացնում է
մեզ՝ տեսնելու, կատարելու և լավը դառնալու այն ուղիներով, որոնք մենք
երբեք չէինք կարող իմանալ և կատարել՝ մեր սահմանափակ մահկանացու
կարողությամբ» («Հետևաբար, նրանք զսպեցին իրենց վախը», Ensign կամ

Լիահոնա, մայիս 2015, 47):

Ինչպե՞ս են Քավությունը և Աստծո շնորհը օգնում մեզ հավատ գործադրել
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և բարի գործեր անել: ____________________

Մի քանի գործեր, որ պետք է անենք Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը
ցուցաբերելու և Աստծո շնորհով արդարանալու համար, մեր մեղքերից
ապաշխարելն է, պատվիրաններով ապրելը և ավետարանի փրկարար
արարողությունները ստանալը (տես Մորոնի 10.32–33):

1. Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերներից երկուսը վիճում են, թե
մենք ինչպես կարող ենք «փրկվել»: Ընկերներից մեկն

ասում է, որ փրկվելու համար բավարար է միայն Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ մեր հավատքը արտահայտելը: Մյուս ընկերը պնդում է, որ
պատվիրաններին հնազանդվելն է, որ մեզ փրկություն է բերում: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ձեր
ընկերներին ինչպես կբացատրեիք հավատքի, գործերի և շնորհի
կապը միմյանց հետ:

Հռովմայեցիս 5 գլխի համաձայն՝ Պողոսն ուսուցանել է խաղաղության
մասին, որ գալիս է նրանց, ովքեր հավատքով մտնում են Աստծո շնորհի
մեջ (տես 1–2 հատվածները): Բացի այդ, նա բացատրել է, որ Քրիստոսի
Քավությամբ մեզ հասանելի շնորհն ավելի քան բավարար է Անկման
հետևանքները հաղթահարելու համար:

Հռովմայեցիս 6–7
Պողոսն ուսուցանում է, թե ինչպես ազատվել մեղքից և վաստակել
հավերժական կյանք

Պատկերացրեք, որ ձեր ընկերը ծրագրում է հետագայում ծառայել
միսիայում, բայց ներկայումս Տիրոջ չափանիշներին հակառակ
ընտրություններ է կատարում: Երբ ընկերոջդ հայտնում ես իր վարքի

ՄԱՍ  20 ,  ՕՐ  4

494



մասին քո մտահոգությունը, նա ասում է. «Հետո ինչ: Քավության շնորհիվ
ես միշտ կարող եմ ապաշխարել միսիա գնալուց առաջ»:

Մտածեք, թե ինչ կպատասխանեիք ձեր ընկերոջը: Ուսումնասիրելով
Հռովմայեցիս 6 գլուխը, պարզեք, թե նրա վերաբերմունքում ինչ լուրջ
թյուրիմացություն կա շնորհի վարդապետության վերաբերյալ:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 6.1–6, 11–12 հատվածները, պարզելով, թե
Պողոսի ուսմունքները ինչպես կարող են ուղղել ձեր ընկերոջ
մտածելակերպը:

Ձեր խոսքերով բացատրեք, թե այս հատվածների Պողոսի ուսմունքներն
ինչպես կարող են օգնել ձեր ընկերոջը. ____________________

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «մեռնել մեղքին» (Հռովմայեցիս 6.2) և
«մկրտութիւնովը նորա հետ թաղուեցանք մահի մէջ» (Հռովմայեցիս 6.4):

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածներից,
այն է, որ ընկղմամբ մկրտությունը կարող է խորհրդանշել մեղքի
հանդեպ մահը և հոգևոր կյանքի համար նորոգվելը:

Նոր հոգևոր կյանքը, որ սկսում ենք, երբ մկրտվում ենք, ներառում է մեր
մեղքերի թողություն ստանալը և Աստծո պատվիրաններին
հնազանդվելու պարտավորություն վերցնելը: Նրանք, ովքեր կոտրել են
իրենց մկրտության ուխտը, միտումնավոր մեղք գործելով, հետագայում
ապաշխարելու նպատակով, ծաղրում են Փրկչի Քավությունը և հոգևոր
վտանգի մեջ են գցում իրենց:

Ո՞վ է վճարում աշխատողի վարձքը: Ինչո՞ւ չէ գործատուն վճարում մեկ այլ
գործատուի աշխատողի վարձքը:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 6.13 հատվածը և պարզաբանեք, թե ինչպես
կարող է մարդ միաժամանակ ներկայանալ և ծառայել երկու
«գործատուի» կամ տերերի: Այս հատվածում ներկայանալ բառը նշանակում
է ենթարկվել, իսկ անդամներ բառը ակնարկում է մարմնի անդամներին
ու մտքին:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 6.14–23 հատվածները, պարզելով մեղքի
«վարձքը» (Հռովմայեցիս 6.23) կամ հետևանքները և Աստծո պարգևը:
Թվարկեք ձեր գտածը հետևյալ աղյուսակում:

Մեղքի վարձքեր Աստծո պարգևներ

Մահը որպես մեղքի վարձք նշանակում է «հեռանալ Աստծուց և նրա
ազդեցությունից» և «մահանալ արդարությանը վերաբերող բաների
նկատմամբ» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Մահ հոգևոր», scriptures.lds.org):

Հռովմայեցիս 6.16 հատվածից սովորում ենք, որ եթե ենթարկվենք
մեղքին, ապա մեղքի ծառաները կդառնանք: Կարող եք այդ սկզբունքը
գրել ձեր սուրբ գրությունների Հռովմայեցիս 6.16 հատվածի լուսանցքում:
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ինչպե՞ս է մեղքին

ենթարկվելը մեզ մեղքի ծառա դարձնում:

Մտաբերեք դեպքեր, երբ մեղքին ենթարկվելը ինչ-որ մեկին զրկել է
ազատությունից:

Վերադարձեք նախորդ աղյուսակի «Աստծո պարգևներ» սյունակի տակ
գրվածներին: Որո՞նք են մեղքի փոխարեն արդարությանը ծառայելու
առավելությունները:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք հետևյալ սկզբունքը. Եթե ենթարկվենք Աստծուն,

կարող ենք ազատվել մեղքից և ստանալ հավերժական կյանքի
պարգևը: Ապա պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ ուղիներով ենք ենթարկվում Աստծուն:

b. Ինչպե՞ս եք դուք մեղքից ազատվել՝ ենթարկվելով Աստծուն:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում մի
նպատակ գրեք, թե ինչպես կարող եք ավելի լավ ենթարկվել

Աստծուն, որպեսզի ստանաք Նրա շնորհը ձեր կյանքում:

Ինչպես գրված է Հռովմայեցիս 7 գլխում, Պողոսն օգտագործել է
ամուսնության փոխաբերությունը, որպեսզի ուսուցանի, որ Եկեղեցու
անդամներն ազատվել են Մովսեսի օրենքից և միացել են Քրիստոսին:
Նա գրել է նաև «մարմնի» (Հռովմայեցիս 7.18) կամ ֆիզիկական
ցանկությունների և «ներսի մարդու» (Հռովմայեցիս 7.22) կամ հոգևորի
միջև պայքարի մասին:

Հռովմայեցիս 7.24–25 հատվածների Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
լրացուցիչ մտքեր է հաղորդում Պողոսի զորավոր վկայությանը, որ
մարմինը հնարավոր է հաղթել.

«Եվ եթե ես չճնշեմ մեղքը, որն իմ մեջ է, այլ մարմնով ծառայեմ մեղքի
օրենքին. ի՜նչ խեղճ մարդ եմ ես. ո՞վ կազատի ինձ այս մահվան մարմնից։

Ուրեմն շնորհակալ եմ Աստծուց, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ
այդպես, մտքով ես ինքս ծառայում եմ Աստծո օրենքին» ((Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 7.26–27 [Սուրբ գրությունների ուղեցույց]):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հռովմայեցիս 4–7 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 21. ՕՐ 1

Հռովմայեցիս 8–11
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է օրհնությունների մասին, որոնք գալիս են
հոգեպես վերածնվելու և Երկնային Հոր կամքին ենթարկվելու
արդյունքում: Նա ուսուցանել է, որ Իսրայելը մերժել է Աբրահամի և նրա
սերունդների հետ կապած Աստծո ուխտը: Պողոսն ուսուցանել է, որ
Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը որոշվում է ավելի շատ իրենց ուխտերի
հավատարմությամբ, քան ազգատոհմով և նա ուսուցանել է ավետարանը
հեթանոսներին հասցնելու մասին:

Ավետարանն ուսումնասիրելու հիմունքները
Երբ ուսումնասիրում եք սուրբ գրությունները հաջորդականությամբ, դուք միացնում եք
ավետարանի ուսումնասիրության հիմունքներից շատերը, ինչպիսին են սուրբ
գրությունների համատեքստն ու բովանդակությունը հասկանալը. ավետարանի
վարդապետությունները և սկզբունքները բացահայտելը, հասկանալը,
ճշմարտացիությունն ու կարևորությունը զգալը, ինչպեսև ավետարանի
վարդապետություններն ու սկզբունքները կիրառելը: Այդ հիմունքները հաստատում են մի
օրինաչափություն, որով դուք կարող եք սերմանել ավետարանը ձեր մտքում և սրտում:

Հռովմայեցիս 8
Պողոսը նկարագրում է հոգեպես վերածնվելու օրհնությունները
Դուք գիտե՞ք ինչ-որ մեկին, ով մեծ արժեք կամ կարևորություն ունեցող
մի բան է ժառանգել մեկ այլ անձնավորությունից: Օրինակ, երբեմն ծնողը
կամ տատն ու պապը մեծ արժեքի ինչ-որ մի բան են նվիրում իրենց
երեխաներին կամ թոռներին:

Եթե հնարավորություն ունենայիք ինչ-որ մեկի ունեցվածը ժառանգելու,
ո՞ւմ ունեցվածքը դուք կընտրեիք և ինչո՞ւ: ____________________

Մտածեք թե ինչ օրհնություններ դուք կստանայիք, եթե ժառանգեիք այն
ամենը, ինչ ունի մեր Երկնային Հայրը: Հռովմայեցիս 8.1–18 հատվածներն
ուսումնասիրելիս պարզեք, թե ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի
ժառանգենք այն ամենը, ինչ ունի Երկնային Հայրը:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 8.1, 5–7, 13 հատվածները, պարզելով, թե Պողոս
առաքյալն ինչ է ուսուցանել «մարմնապես վարվելու» կամ մեղք գործելու
բնական հակմանը ենթարկվելու և Հոգուն հետևելու մասին:

Այս հատվածներում Պողոսն ուսուցանել է երկու հակադիր պահվածքի՝
«մարմնի խորհրդին» և «հոգու խորհրդին» հետևելու մասին
(Հռովմայեցիս 8.6): Մարմնի խորհրդին հետևելը ֆիզիկական
հաճույքների, կրքերի և հեշտասիրության մասին մտահոգվելն է: Ձեր
կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում հոգու խորհրդին հետևել:
____________________
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«Մարմնի գործերը սպանեք» արտահայտությունը (Հռովմայեցիս 8.13)
նշանակում է հաղթահարել մահկանացու մարմնի թուլությունները,
գայթակղությունները և մեղքերը կամ ազատվել դրանցից (տես անգլերեն
աստվածաշնչի Romans 8:13, ծանոթագրություն b, Մոսիա 3.19): Այս
հատվածից մենք սովորում ենք, որ եթե հետևենք Հոգու ներգործությանը,
մենք կհաղթահարենք մեղք գործելու հակումը:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 8.14–17, պարզելով, թե Պողոսն ինչպես է
անվանել նրանց, ովքեր հետևում են Հոգուն: Որդիք բառը 14 հատվածում,
նշանակում է զավակներ և ներառում է նաև դուստրերին (տես ՎևՈւ 25.1):

Սուրբ գրությունները մեր մասին խոսում են որպես «Աստծո որդիք»
(Հռովմայեցիս 8.16) ավելի քան մեկ իմաստով: Նախ՝ յուրաքանչյուր մարդ
արարած բառացիորեն մեր Երկնային Հոր սիրված հոգեղեն զավակն է:
Երկրորդ՝ մենք վերստին ծնվում ենք որպես Աստծո զավակներ Հիսուս
Քրիստոսի հետ ուխտյալ հարաբերություն ձևավորելով, երբ մենք
ապաշխարում ենք, մկրտվում և ստանում ենք Սուրբ Հոգին:

Հռոմեական աշխարհում որդեգրությունն ընդունված էր և այն ծանոթ
գաղափար էր Պողոսի ընթերցողների համար: Օրինական որդեգրվող
անձնավորությանը շնորհվում էին բոլոր իրավունքներն ու
արտոնությունները, որոնք ունեին հարազատ երեխաները: Ուստի, երբ
մենք ստանում ենք «որդեգրութեան Հոգին» (Հռովմայեցիս 8.15)
ավետարանի ուխտի մեջ մտնելով, մենք դառնում ենք Աստծո
ժառանգները և «Քրիստոսի ժառանգակիցները» (Հռովմեացիս 8.17):

Մորմոնի Գրքում Բենիամին թագավորը նույնպես ուսուցանել է, թե
ինչպես կարող ենք դառնալ «Քրիստոսի զավակներ» (տես Մոսիա 5.5–10):

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսը
«դառնում է մեր Հայրը … քանի որ մեզ կյանք է առաջարկում՝ հավերժական
կյանք, այն քավության շնորհիվ, որը նա կատարել է մեզ համար»: Նա
բացատրել է. «Մենք դառնում ենք Հիսուս Քրիստոսի զավակները` որդիներն
ու դուստրերը, Նրան հնազանդվելու մեր ուխտերի շնորհիվ» (Doctrines of
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. 1954–56, 1:29):

Կրկին կարդացեք Հռովմայեցիս 8.17 հատվածը: Ժառանգակիցն այն
մարդն է, որը մյուս ժառանգների հետ ժառանգության հավասար բաժին է
ստանում:

Եթե մենք Հայր Աստծո զավակներն ենք, ապա ինչո՞ւ, ինքնաբերաբար,
հավասար ժառանգություն չենք ստանում Հիսուս Քրիստոսի հետ
միասին: Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ, որ դառնանք Հիսուս Քրիստոսի որդիներն
ու դուստրերը:
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ․ Օուքսը բացատրել է․
«Մենք բոլորս մեր երկնային ծնողների ժառանգներն ենք: «Աստուծոյ որդիք
ենք, – ուսուցանել է Պողոս Առաքյալը, – և եթէ որդիք` ապա ժառանգներ էլ,
Աստուծոյ ժառանգներ և Քրիստոսի ժառանգակիցներ» (Հռովմայեցիս

8.16–17): Սա նշանակում է, ինչպես մեզ ասվել է Նոր Կտակարանում, որ
մենք «ժառանգ [ենք] … հավիտենական կյանքի» (Տիտոս 3.7) և եթե մենք

մոտենանք Հորը, մենք պետք է «ժառանգենք ամէնը» (Հայտնություն 21:7), այն ամենը, ինչ
Նա ունի, մի գաղափար, որը մեր մահկանացու միտքը հազիվ է կարողանում ըմբռնել:
Բայց, համենայն դեպս, մենք կարող ենք հասկանալ, որ նվաճել այս առավելագույն
ճակատագիրը հավերժությունում հնարավոր է միայն, եթե մենք հետևենք մեր Փրկչին`
Հիսուս Քրիստոսին, ով ուսուցանել է, որ «Ոչ ով չի գալիս Հօր մօտ, եթէ ոչ ինձանով»
(Հովհաննես 14.6)» (« Քրիստոսի հետևորդները» Լիահոնա, մայիս 2013, 98):

Մեր արժանավորությամբ պայմանավորված՝ մենք ոչինչ չէինք ստանա,
քանի որ բոլորս մեղանչել ենք և կտրված ենք Աստծո փառքից (տես
Հռովմայեցիս 3.23): Սակայն, երբ որդեգրվում ենք Հիսուս Քրիստոսի
կողմից, մեր անկատարությունը հաղթահարվում է Նրա կատարյալ
կյանքի և Քավության շնորհիվ: Այդպիսով, Հիսուս Քրիստոսի հետ մեր
ուխերի և հնազանդության շնորհիվ մենք դառնում ենք [Հիսուս
Քրիստոսի] ժառանգակից և «չարչարանքներին կցորդ» (Հռովմայեցիս
8.17): Դա չի նշանակում, որ մենք չարչարվում ենք այնպես, ինչպես Փրկիչը
չարչարվեց Իր քավիչ զոհաբերության ժամանակ: Փոխարենը, մենք
չարչարվում ենք Նրա հետ, հետևելով Նրան և զոհաբերելով աշխարհիկ
բաները, հնազանդվելով պատվիրաններին և հավատքով դիմակայելով
հակադրությանը:

Հռովմայեցիս 8.14–18 հատվածներից սովորում ենք, որ եթե մենք Աստծո
հավատարիմ ուխտյալ զավակներ լինենք, մենք կարող ենք Հիսուս
Քրիստոսի հետ ժառանգել այն ամենն, ինչ ունի Երկնային Հայրը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք երեք սյունակով մի աղյուսակ, առաջին սյունակը

վերնագրելով Պահանջներ, մեջտեղինը՝ Հակադրություն, իսկ երրորդ
սյունակը՝ Ժառանգություն: Այնուհետև արեք հետևյալը.

a. «Պահանջներ» սյունակում գրեք չորս կամ հինգ հատուկ
պատվիրաններ կամ չափանիշներ, որոնցով պետք է ապրենք,
որպեսզի Աստծո հավատրիմ ուխտյալ զավակները համարվենք:

b. «Հակադրություն» սյունակում գրեք հակադրությունների մի քանի
օրինակ, որ հնարավոր է հանդիպենք, մինչ ձգտում ենք ապրել
որպես Աստծո հավատարիմ ուխտյալ զավակներ:

c. «Ժառանգություն» սյունակում գրեք մի քանի օրհնություններ, որոնք
կարող ենք ժառանգել Երկնային Հոր կողմից, եթե ջանանք ապրել
որպես Իր հավատարիմ ուխտյալ զավակներ:

Նայելով սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում ձեր գրածին,
համեմատեք Քրիստոսի հետ ժառանգակից լինելու օրհնություններն ու
պահանջները, որոնց պիտի համապատասխանեք և հակադրությունը,
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որին պիտի դիմակայեք: Ի՞նչ կասեիք մի մարդու, ով ձեզ կհարցներ, թե
արդյոք արժե հավատարիմ լինել Տիրոջ պատվիրաններին:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 8.18, պարզելով, թե Պողոսն ինչպես է մեր
զոհաբերածը համեմատել Երկնային Հոր կողմից սպասվող մեր
ժառանգության հետ:

Հռովմայեցիս 8.19–30 հատվածներում Պողոսն ուսուցանել է, որ Հոգին
օգնում է մեր տկարություններին, և որ Հիսուս Քրիստոսը նախաերկրային
կյանքում կանչվել է լինելու Աստծո զավակների Փրկիչը: (Հռովմայեցիս
8.29–30 հատվածներում նախասահմանել բառը նշանակում է նախապես
կարգվել կամ կանչվել: Եփեսացիս թղթում դուք ավելի շատ
կուսումնասիրեք նախակարգման մասին Պողոս Առաքյալի ուսմունքների
վերաբերյալ):

Կարդացեք Հռովմայեցիս 8.28, 31–39, պարզելով, թե Պողոսն ինչ
ճշմարտություններ է ուսուցանել Աստծո սիրո վերաբերյալ, կապված
մահկանացու կյանքի հակադրությունների, մարտահրավերների և
ձախորդությունների հետ: Կարող եք նշագրել ձեզ համար իմաստալից
խոսքերն ու արտահայտությունները:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ Հռովմայեցիս 8.31 հատվածում
ասվում է. «Եթե Աստված մեզ հետ է, ո՞վ կարող է գերիշխել [հաղթել] մեզ»:
(Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հռովմայեցիս 8.31 [անգլերեն
աստվածաշնչում Romans 8:31, ծանոթագրություն a]):

Ճշմարտություններից մի քանիսը, որ կարող ենք բացահայտել անցած
հատվածներում, հետևյալն են. Եթե սիրենք Աստծուն, ապա բոլոր
բաները մեզ գործակից կլինեն՝ բարու համար: Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով մենք կարող ենք հաղթահարել մահկանացու կյանքի բոլոր
մարտահրավերներն ու ձախորդությունները: Ոչինչ չի կարող մեզ
բաժանել Աստծո սիրուց, որը երևում է Հիսուս Քրիստոսի
Քավության մեջ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ վարժություններից մեկը կամ

մի քանիսը.

a. Մտածեք ձեր ունեցած մարտահրավերների ու ձախորդությունների
մասին, ապա Հռովմայեցիս 8.28, 31–39 հատվածներից դուրս գրեք
երկու պնդում, որոնք դուք հավանել եք և բացատրեք, թե ինչու:

b. Նկարագրեք, թե ինչպես եք զգացել Աստծո սերը ձեր
մարտահրավերների ժամանակ:

c. Գրեք մի քանի ուղիներ, թե ինչպես կարող եք ցույց տալ ձեր սերը
Աստծո հանդեպ: Նպատակ դրեք գործելու ձեր գրածի համաձայն և
վստահ եղեք, որ բոլոր բաները կգործեն ձեր բարիքի համար:
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Հռովմայեցիս 9–11
Պողոսն ուսուցանում է Աստծո ուխտերը Իսրայելի կողմից մերժելու և
ավետարանը հեթանոսներին հասցնելու մասին

Ինչպես գրված է Հռովմայեցիս 9–11 գլուխներում, Պողոս առաքյալը
հրեաներ բառի փոխարեն օգտագործել է Իսրայել կամ Իսրայելացիներ: Հին
Կտակարանի ժամանակ Աստված ընտրեց Հակոբի կամ Իսրայելի
հետնորդներին՝ լինելու Աբրահամի հետ Իր ուխտի մասը (տես
Հռովմայեցիս 9.4–5): Այդ ուխտը ներառում էր օրհնություններ, ինչպիսիք
էին երկիրը, քահանայության իշխանությունը և աշխարհով մեկ մարդկանց
օրհնելը ավետարանի միջոցով, որը հնարավոր է դարձնում
հավերժական կյանքը:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 9.6, 8, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել
Իսրայելի տան անդամների մասին:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, ասելով. «ոչ թէ ամենքը որ
Իսրայէլիցն են՝ նորանք են Իսրայէլը» (Հռովմայեցիս 9.6):

Հրեաներից ոմանք չէին հասկանում, որ Իսրայելի տանը ծնված ոչ բոլորն
էին արժանի Աստծո ուխտի մասը լինել Իսրայելի հետ: Նրանք
սխալմամբ հավատում էին, որ ազգատոհմն ինքնաբերաբար ուխտի
օրհնություններ էր բերում նրանց:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 10.8–13 հատվածները, պարզելով, թե ինչպես
կարող է ամեն ոք դառնալ Աստծո ուխտի ժողովուրդը, անկախ նրանից՝
Իսրայելացի է, թե ոչ:

Այս հատվածներում դավանել բառի հունարեն բնագիրն ունի բացահայտ
ընդունելու կամ ուխտ անելու իմաստ, իսկ հավատալ բառի հունարեն
բնագիրը նշանակում է վստահելի նվիրվածություն: Փրկչի հանդեպ այդ
խորը վստահությունը մարդկանց դրդում է հայտնապես ընդունել Նրան
այն ուղով, որը Նա է սահմանել: Այդ ուղին ներառում է Աստծո
պատվիրաններին հնազանդվելը, ապաշխարելը և ավետարանի
փրկարար արարողությունները ստանալը, այդ թվում մկրտությունը և
Սուրբ Հոգու պարգևը:

Ըստ Պողոսի ուսմունքների՝ եթե ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին ու Նրա
ավետարանը և հնազանդվենք, մենք կստանանք Աստծո ուխտերի
օրհնությունները և կփրկվենք:

3. Որոշ մարդիկ օգտագործում են Հռովմայեցիս 10.9, 13
հատվածները, պնդելով որ փրկվելու համար բավարար է

միայն խոսքերով արտահայտել, որ մենք հավատում ենք Հիսուս
Քրիստոսին: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե այս դասին սովորած ճշմարտություններն ինչպես կարող են
օգնել ձեզ պատասխանելու նմանատիպ կեղծ պնդմանը:

Հռովմայեցիս 10–11 մնացած գլուխներում կարդում ենք, որ Աստծո խոսքը
լսելը կենսական է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատք ձևավորելու
համար: Նա լրացուցիչ բացատրություն է տվել Իսրայելի կողմից Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը մերժելու մասին և օգտագործել է վայրի
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ձիթենու ճյուղերը ընտանի ձիթենու վրա պատվաստելու նմանությունը՝
ներկայացնելով Իսրայելի տան մեջ հեթանոսների որդեգրումը (տես
Հակոբ 5): Նա նաև ուսուցանել է, որ ավետարանը կրկին առաջարկվելու է
հրեաներին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հռովմայեցիս 8–11 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 21. ՕՐ 2

Հռովմայեցիս 12–16
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է Հռոմի Եկեղեցու անդամներին իրենց
մարմինը կենդանի պատարագ մատուցել Աստծուն և հնազանդվել
Աստծո պատվիրաններին: Նա նաև ուսուցանել է սրբերին՝ ինչպես
խուսափել վիճաբանություններից և խաղաղություն փնտրել, երբ
տարաձայնություններ են բարձրանում անձնական նախասիրությունների
հարցերում: Իր նամակի վերջում Պողոսը զգուշացնում է հեռու մնալ
նրանցից, ովքեր փորձում են խաբել:

Հռովմայեցիս 12–13
Պողոսը սրբերին խորհուրդ է տալիս իրենց մարմինը կենդանի պատարագ
մատուցել Աստծուն և հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին:
Ուշադրություն դարձրեք առաջին
բաժակի միջի հեղուկի ուրվագծին:
Ինչպե՞ս կփոխվի հեղուկի
ուրվագիծը, եթե այն առաջին
բաժակից լցնենք երկրորդ բաժակի
մեջ: Ինչպե՞ս կփոխվի ուրվագիծը,
եթե լցնենք երրորդ բաժակի մեջ:

Պատկերացրեք, որ հեղուկը
ներկայացնում է մարդուն, իսկ բաժակները ներկայացնում են աշխարհիկ
տարբեր հավատալիքներ ու սովորույթներ: Ի՞նչ վտանգների կարող ենք
ենթարկվել անընդհատ աշխարհիկ համոզմունքների ու սովորույթների
ետևից գնալու դեպքում: ____________________

Կարդացեք Հռովմայեցիս 12.1–2 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը ինչ
է հորդորել Հռոմի անդամներին, որ անեն:

Եկեղեցու անդամներին տված «[Իրենց] մարմինը կենդանի պատարագ
մատուցել Աստծուն» (Հռովմայեցիս 12.1) խորհուրդը Պողոսը
համեմատում է զոհաբերության համար կենդանիներին տաճար բերելու
Հին Կտակարանի սովորության հետ: Այդ կենդանիները Աստծուն
նվիրաբերված զոհեր էին: Այդպիսով, Պողոսն ուսուցանել է, որ Եկեղեցու
անդամները պետք է Աստծուն նվիրեն իրենց կյանքը՝ իրենց ֆիզիկական
մարմինը, ցանկությունները, ընտրությունները, գործերը, ունեցվածքը և
ժամանակը: Դա անում ենք, երբ թողնում ենք մեր մեղսավոր
ցանկությունները և հնազանդվում ենք Աստծո պատվիրաններին:

Հռովմայեցիս 12.1–2 հատվածների Պողոսի խորհրդից մենք սովորում
ենք, որ Աստված ակնկալում է, որ մեր կյանքը նվիրենք Նրան և
չընդունենք աշխարհի կերպարանքը: Կարող եք գրել այդ
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրություններում։

1. Հռովմայեցիս 12–13 գլուխներում Պողոսը Եկեղեցու
անդամներին ուսուցանում է շատ սկզբունքներ, որոնք
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կօգնեն նրանց կյանքը նվիրել Աստծուն և չընդունել աշխարհի
կերպարանքը: Այս սկզբունքներից մի քանիսն ուսումնասիրելու
համար երեք սյունակով մի աղյուսակ գծեք սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում: Գրեք հետևյալ սուրբ
գրությունների հղումներից մեկը յուրաքանչյուր սյունակի վերևում.
Հռովմայեցիս 12.9–16, Հռովմայեցիս 12.17–21, Հռովմայեցիս 13.8–13:
Այնուհետև, կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Կարդացեք սուրբ գրության յուրաքանչյուր հատվածը, ապա
յուրաքանչյուր հատվածից համապատասխան սյունակում գրեք
մեկ կամ ավելի ուսմունք:

b. Նկարագրեք, թե ձեր հայտնաբերած ուսմունքներից մեկով ապրելն
ինչպես կարող է օգնել, որ ձեր կյանքը նվիրեք Աստծուն և չընդունեք
աշխարհի կերպարանքը:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 13.14 հատվածը, պարզելով, թե Պողոսը սրբերին
ինչ է խորհուրդ տվել, որ անեն:

«Տէր Յիսուս Քրիստոսին հագէք» արտահայտությունը նշանակում է մեր
հատկանիշներով ու գործերով Փրկչին նմանվել: Մտածեք, թե
Հռովմայեցիս 12–13 գլուխներում մինչ այժմ սովորած ուսմունքներն
ինչպես կարող են ձեզ օգնել, որ նմանվեք Հիսուս Քրիստոսին:

Հռովմայեցիս 13.14 հատվածն օգնում է հասկանալ, որ եթե մեր կյանքը
նվիրենք Աստծուն և չընդունենք աշխարհի կերպարանքը, մենք ավելի
շատ կնմանվենք Հիսուս Քրիստոսին:

2. Փրկիչը կյանքն Աստծուն նվիրելու և աշխարհի
կերպարանքը չընդունելու օրինակ է: Մտածեք մի մարդու

մասին, ում գիտեք, որ ջանում է այդպես ապրել: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք ձեր մտածած մարդու մասին
և թե Աստծուն նվիրվելու և աշխարհի կերպարանքը չընդունելու
ինչպիսի օրինակ է նա: Բացատրեք, թե արդյունքում ինչպես է այդ
անձը Փրկչին ավելի շատ նմանվել:

Առանձին թղթի վրա գրեք մի ուղի, որով կարող եք ձեր կյանքն ավելի
լիարժեք նվիրել Աստծուն և չընդունել աշխարհի կերպարանքը: Փակցրեք
այդ թուղթը մի տեղ, որ տեսնեք այն և հիշեք ձեր նպատակը:

Հռովմայեցիս 14.1–15.3
Պողոսը Եկեղեցու անդամներին ուսուցանում է խուսափել
վիճաբանություններից անձնական նախասիրությունների հարցերում

Արդյոք ընդունելի՞ է, որ վերջին օրերի սրբերը (1) հետևեն
բուսակերության սննդակարգին (2) շոկոլադ ուտեն (3) հասարակական
վայրերում կարճ տաբատ կրեն (4) Հանգստության օրը համակարգչային
տեխնիկա օգտագործեն (5) մասնակցեն ավանդաբար արմատավորված
կրոնական կամ մշակույթային տոնակատարություններին:

Այս հարցերից յուրաքանչյուրի պատասխանն է՝ Այո՛: Մինչդեռ վարքի
տեսակներից մի քանիսը հստակորեն պահանջվում կամ արգելվում են
Տիրոջ պատվիրաններով, մյուս նախասիրությունները թողնված են
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առանձին անդամների հայեցողությանը: Այդ հարցերը կարող են ներառել
ընտրություններն այնպիսի հարցերում, ինչպիսիք են զվարճանքի
միջոցները, հագուստը, սննդակարգը, Հանգստության օրվա պահպանումը
և երեխաների համար ծնողական կանոնները: Տերը պատվիրաններ ու
չափանիշներ է տվել, որ ուղղորդի մեր ընտրությունները, ինչպես օրինակ
այն, որ կարճ տաբատը պետք է համեստ լինի, բայց թե որ դեպքերում
պետք է այն կրել, թողնված է մարդու հայեցողությանը: Նման հարցերում
անդամները, երբեմն, կարող են որոշում կայացնել ոգեշնչում ստանալով
կամ ելնելով իրենց հատուկ իրավիճակից կամ կարիքից:

Ուսումնասիրելով Հռովմայեցիս 14.1–15.3 հատվածները, պարզեք, թե ըստ
Պողոսի ուսուցանած ճշմարտությունների, ինչպես պետք է կարգավորենք
անձնական նախասիրությունների հարցերը Եկեղեցում:

Հռովմայեցիս 14.1–5 հատվածներից սովորում ենք, որ Պողոսի օրերում
Եկեղեցու անդամների մոտ հարցեր կային մարդու սննդակարգի
նախասիրությունների վերաբերյալ: Մարդկանց մի մասը ոչ մի
սննդակարգի չէր հետևում: Մյուսները հրաժարվում էին մսից և հետևում
էին բուսակերությանը (տես Հռովմայեցիս 14.2, ծանոթագրություն a): Մյուս
կողմից էլ Եկեղեցու որոշ անդամներ հետևում էին հրեական
ավանդություններին, սովորույթներին և տոնակատարություններին:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ խնդիրներ հնարավոր է առաջացած լինեին Եկեղեցու
անդամների միջև այս տարբեր անձնական ընտրությունների
արդյունքում:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 14.3, պարզելով, թե Պողոսը ինչ խորհուրդ է
տվել Եկեղեցու տարբեր նախասիրություններ ունեցող անդամներին:

Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ հնարավոր է, որ Եկեղեցու անդամները անարգեն,
քամահրեն ու դատեն մյուս անդամներին, ում ընտրությունները
տարբերվում են իրենց ընտրություններից:

Կարդացեք Հռովմայեցիս 14.10–13, 15, 21 հատվածները, պարզելով, թե
Պողոսն անդամներին ինչ է ուսուցանել, որ չանեն անձնական
նախասիրությունների նման հարցերում:

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել Հռովմայեցիս 14.13
հատվածի Պողոսի հրահանգներից, սա է՝ այն հարցերում, որոնց
վերաբերյալ տրված չեն հատուկ պատվիրաններ, մենք պետք է չդատենք
ուրիշների ընտրությունները:

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

համարվում, երբ Եկեղեցու անդամները վերևից են նայում կամ
դատում են Եկեղեցու այլ անդամների, ովքեր տարբեր
ընտրություններ են կատարում կամ վարք են դրսևորում, որոնց
վերաբերյալ տրված չեն պատվիրաններ կամ որոնք արգելված չեն:

Նկատեք «գլորում կամ գայթակղութիւն չ’դնէք» արտահայտությունը
Հռովմայեցիս 14.13 հատվածում: Այն ակնարկում է, որ մենք չպետք է
բացասական ազդեցություն ունենանք, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսին
հավատալու և Նրա ավետարանով ապրելու ջանքերում մարդ
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հոգևորապես չսայթաքի, ոչ էլ գայթակղվի: Կարդացեք նաև մի քաղվածք
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության Հռովմայեցիս 14.15, ծանոթագրություն a:

Պողոսը խորհուրդ է տվել Եկեղեցու անդամներին ուշադիր լինել, թե
իրենց անձնական ընտրությունը ինչպես կազդի ուրիշների վրա և
պատրաստ լինել հրաժարվելու գործողություններից, որոնց
ազդեցությամբ մարդիկ կարող են հոգևոր առումով սայթաքել: Պողոսի
հրահանգներից սովորում ենք նաև, որ հատուկ պատվիրաններ չունեցող
նախասիրության հարցերում մենք պետք է ուշադիր լինենք, թե մեր
ընտրություններն ինչպես են ազդում մարդկանց վրա:

Հիշեք դասի սկզբի հատվածում նշված անձնական նախասիրությունների
հարցերը: Խորհեք, թե մերօրյա Եկեղեցու անդամներն ինչ կարող են
անել, որպեսզի հետևեն Պողոսի խորհրդին: Ինչպե՞ս կարող են ճիշտ
ընտրությունները խաղաղություն բերել Եկեղեցու անդամներին (տես
Հռովմայեցիս 14.19):

Հռովմայեցիս 15.4–16.27
Պողոսը եզրափակում է Հռովմայեցիներին գրված իր թուղթը:
Առ Հռովմայեցիս իր թղթի վերջում Պողոսը ուսուցանում է
ճշմարտություններ սուրբ գրությունների մասին: Կարդացեք Հռովմայեցիս
15.4, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել սուրբ գրությունների գրվելու
նպատակի մասին:

Ձեր կարդացածի հիման վրա ավարտեք հետևյալ ճշմարտությունը. Սուրբ
գրությունները գրվել են, որպեսզի ____________________:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի փորձառության մասին, երբ սուրբ գրությունների

ուսումնասիրությունը ձեզ գիտելիք, մխիթարություն և հույս է տվել:

Պողոսը ցույց է տվել, թե սուրբ գրություներն ինչպես կարող են մեզ
ուսուցանել և մեզ հույս տալ, մի քանի հատվածներ վկայակոչելով Հին
Կտակարանից, հավաստիացնելով սրբերին, որ հեթանոսների մեջ
ավետարանի տարածումը կատարվում է ըստ Աստծո ծրագրի (տես
Հռովմայեցիս 15.9–12):

Հռովմայեցիս 15–16 գլուխների մնացած մասը լրացուցիչ քաջալերանք և
խորհուրդ է՝ ուղղված Հռոմի Եկեղեցու անդամներին: Դրանք ներառում են
զգուշացումներ հեռու մնալ նրանցից, ովքեր բաժանումներ են
տարածում, կեղծ ուսմունքներ են սովորեցնում և փորձում են խաբել
մարդկանց (տես Հռովմայեցիս 16.17–18):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Հռովմայեցիս 12–16 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ա Կորնթացիս նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Կորնթոսում ապրող վաղ Եկեղեցու անդամների առաջ բազմաթիվ
խնդիրներ էին ծառացած, որոնք առկա են արդի աշխարհում, ինչպիսիք
են՝ պառակտումը, կեղծ ուսմունքները և անբարոյականությունը:
Կորնթացիներին ուղղված առաջին նամակից մենք տեղեկանում ենք, որ
Պողոս առաքյալը սրբերին ուսուցանել է՝ ինչպես խրախուսել
միաբանությունը Եկեղեցում, ինչպես սովորել Աստծո գործերը,
ֆիզիկական մարմնի դերը որպես Սուրբ Հոգու տաճար, հոգևոր
պարգևների էությունը, հաղորդությունը արժանիորեն ընդունելու
կարևորությունը և հարության իրականությունը: Ա Կորնթացիներում
արձանագրված Պողոսի ուսմունքների ձեր ուսումնասիրության շնորհիվ
դուք կկարողանաք այնպիսի վարդապետություններ և սկզբունքներ
սովորել, որոնք կօգնեն ձեզ արդար ապրել անկախ հանդիպած
ամբարշտություններից:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Ա Կորնթացիների առաջին հատվածը ցույց է տալիս, որ այդ նամակն
ուղարկել է Պողոս առաքյալը Սոսթենէս անունով մի աշակերտի, ով
հնարավոր է Պողոսի դպիրն է եղել (տես Ա Կորնթացիս 1.1): Մինչ
Սոսթենէսի դերի մանրամասներն անհայտ են, ակնհայտ է, որ նամակի
բովանդակության հեղինակը Պողոսն է եղել (տես Ա Կորնթացիս 16.21–24):

Ե՞րբ և որտեղ է այն գրվել:
Ա Կորնթացիս թուղթը Պողոսը գրել է Եփեսոս կատարած երեք տարվա
իր այցելության ավարտին (առաքելական իր երրորդ ճամփորդության
ժամանակ), որն ավարտվել է Ք.ծ.հ 55 և 56 թվականների միջև (տես Գործք
19.10, 20.31, Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»):

Ո՞ւմ համար է գրվել այն և ինչու:
Այս նամակը գրվել է Կորնթոս քաղաքի Եկեղեցու անդամներին: Պողոսը
քարոզել էր ավետարանը Կորնթոսում մոտ երկու տարի (տես Գործք
18.1–18) և այնտեղ Եկեղեցու ճյուղ էր կազմավորել (տես Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը»): Ավելի ուշ, երբ Պողոսը քարոզում էր
Եփեսոսում, միսիոներական իր երրորդ ճամփորդության ժամանակ, նա
նամակ ստացավ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներից: Նա պատասխան
գրեց այդ ճյուղին (տես Ա Կորնթացիս 5.9), սակայն, ցավոք, այդ նամակը
կորավ և, հետևաբար, ընդգրկված չէ սուրբ գրություններում: Ավելի ուշ,
Պողոսը ևս մեկ նամակ ստացավ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներից
Եկեղեցու այնտեղի խնդիրների վերաբերյալ (տես Ա Կորնթացիս 1.11),
որին նա պատասխանեց, մեկ այլ նամակ գրելով, ինչը հայնտի է որպես Ա
Կորնթացիս: Ուստի, Ա Կորնթացիս թուղթն իրականում Պողոսի երկրորդ
նամակն է Կորնթոսի եկեղեցու անդամներին:

Պողոսի օրերում Կորնթոսը հին Հունաստանի հարավային Մակեդոնիայի
մեծ մասը զբաղեցնող Հռոմեական Աքայիա գավառի մայրաքաղաքն էր:
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Որպես հարուստ առևտրական կենտրոն՝ Կորնթոսը հրապուրում էր
մարդկանց ողջ Հռոմեական կայսրությունից, դարձնելով այն տարածքի
ամենաբազմազան քաղաքներից մեկը: Կռապաշտությունը գերակշռում էր
Կորնթոսի կրոնական մշակույթում և քաղաքը լի էր բազմաթիվ
տաճարներով ու սրբավայրերով: Պողոսի ծառայության ժամանակ
Կորնթոսը խիստ անբարոյական քաղաքի համբավ ուներ: Ասվում է,
օրինակ, որ Աֆրոդիտեի տաճարում ծիսական մարմնավաճառություն էր
կիրառվում:

Այս նամակում Պողոսը հստակեցրել է, որ Եկեղեցու անդամները չունեին
միասնություն, և որ որոշ հեթանոսական հավատալիքների ու
սովորույթների ազդեցության հետևանքով նրանք չէին հետևում
ավետարանի սկզբունքներին ու արարողություններին (տես Ա
Կորնթացիս 1.11, 6.1–8, 10.20–22, 11.18–22): Նա գրել է Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամներին, որպեսզի պատասխանի նրանց մի քանի հարցերին ու
խնդիրներին և ամրապնդի նորադարձներին, ովքեր գայթակղվում էին
վերադառնալ իրենց անցյալի համոզմունքներին ու սովորույթներին:

Որո՞նք են այս գրքի բնորոշ
առանձնահատկություններից մի քանիսը:
Նոր Կտակարանը պարունակում է ավելի շատ խորհուրդներ և
ուսմունքներ Պողոսից ուղղված Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին, քան
Եկեղեցու ցանկացած այլ ճյուղի անդամներին: Փաստորեն,
Կորնթացիներին ուղղված Պողոսի երկու թղթերը կազմում են Պողոսի
բոլոր գրվածքների մեկ չորրորդ մասը:

Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիսում, Պողոսը բացատրում է, որ
Հիսուս Քրիստոսը կատարել է Մովսեսի օրենքը: Պողոսը շեշտել է, որ
կարևոր է «Աստուծոյ պատուիրանքների պահելը» (Ա Կորնթացիս 7.19)
«Քրիստոսի օրէնքի տակ» (Ա Կորնթացիս 9.21), որպեսզի ավետարանի
շնորհիվ ստանան փրկության օրհնությունը:

Համառոտ շարադրանք
Ա Կորնթացիս 1–11: Պողոսը զգուշացնում է Եկեղեցու մեջ բաժանումների
դեմ և շեշտում է Եկեղեցու անդամների միաբանության կարևորությունը:
Նա նախազգուշացնում է անդամներին սեռական անբարոյականության
դեմ, ուսուցանում է, որ մարմինը տաճար է Սուրբ Հոգու համար և
ինքնակարգապահություն է խրախուսում: Նա պատասխանում է
ամուսնության և միսիոներական ծառայության վերաբերյալ առանձին
հարցերի, հաղորդության արարողությանը վերաբերող հարցին, ինչպեսև
այն, թե արդյոք թույլատրելի է ուտել հեթանոսական աստվածներին
մատուցած զոհաբերության միսը:

Ա Կորնթացիս 12–14: Պողոսն ուսուցանում է, որ մենք պետք է հետամուտ
լինենք Հոգու պարգևներին: Կորնթոսի սրբերին նա հիշեցնում է
առաքյալների, մարգարեների և ուսուցիչների կարևորությունը, և այն, որ
անդամները պետք է հոգան միմյանց մասին: Նա առաջ է քաշում գթության
կարևորությունը մնացած բոլոր հոգևոր պարգևների շարքում:

Ա  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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Ա Կորնթացիս 15–16։ Պողոսը վկայում է, որ նա այն բազմաթիվ վկաների
շարքում է, ովքեր հարություն առած Քրիստոսի վկաներն են: Նա
ուսուցանում է, որ բոլորը պետք է հարություն առնեն, և որ մահացածների
համար մկրտությունը հաստատում է գալիք Հարության ճշմարտությունը:
Նա բացատրում է, որ հարություն առած էակները կտարբերվեն փառքի
աստիճաններով, և որ գերեզմանի դեմ Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակը
վերացնում է մահվան խայթը: Նա դրամահավաք է կազմակերպում
Երուսաղեմի աղքատ սրբերի համար:

Ա  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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ՄԱՍ 21. ՕՐ 3

Ա Կորնթացիս 1–2
Նախաբան
Տեղեկանալով, որ Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները խնդիրների առաջ
էին կանգնած, Պողոսը գրեց նրանց և հորդորեց դադարեցնել
հակառակությունը և միաբանվել: Նա բացատրել է նաև, որ Աստված
կանչում է թույլ և խոնարհ մարդկանց քարոզելու Իր ավետարանը, և որ
Աստծո գործերը հայտնի են դառնում ու հասկացվում Հոգու միջոցով:

Ա Կորնթացիս 1.1–16
Պողոսը գրում է Կորնթոսի սրբերին և նրանց հորդորում է դադարեցնել
հակառակությունը և միաբանվել

Մտածեք մի ընտանիքի, սպորտային թիմի և ընկերների մի խմբի մասին:

Այդ խմբերից յուրաքանչյուրում
ի՞նչը կարող է երկպառակության և
հակառակության պատճառ լինել:
____________________

Ինչպե՞ս կարող են նման
երկպառակություններն ու
հակառակությունն ազդել
ընտանիքի, թիմի կամ ընկերների
վրա: ____________________

Մտածեք այն մասին, թե ինչպես
կարող են անդամների միջև
երկպառակություններն ազդել
Եկեղեցու վրա:

Ուսումնասիրելով Ա Կորնթացիս 1
գլուխը, պարզեք, թե Պողոսը ինչ
ճշմարտություն է ուսուցանել
Կորնթոսի սրբերին
երկպառակությունների և հակառակության վերաբերյալ:

Գտեք Կորնթոսը հետևյալ քարտեզի վրա.
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Իր երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ Պողոսը գնաց
Կորնթոս քաղաք, որտեղ նա քարոզեց ավետարանը: Այդ ժամանակ շատ
մարդիկ մկրտվեցին (տես Գործք 18.1–18): Ավելի ուշ, երբ Պողոսը
քարոզում էր Եփեսոսում, նա տեղեկացավ, որ Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամների մեջ խնդիրներ են առաջացել, քանի որ նորադարձներից
շատերը վերադառնում էին իրենց նախկին հավատքին ու
կռապաշտության սովորույթներին: Պողոսը գրեց Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամներին, որպեսզի նրանց ամրապնդի և հիշեցնի, որ նրանք
պարտավորություն են վերցրել ծառայելու Տիրոջը:

Ա Կորնթացիս 1.1–9 հատվածներում Պողոսն ասել է կորնթացի սրբերին,
որ նա Աստծուց գոհություն է հայտնում իրենց համար, որ շնորհ են
ստացել Հիսուս Քրիստոսից, որը նրանց օրհնել է ամեն ձևով:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 1.10–11 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը
Կորնթոսի սրբերին ինչ է խորհուրդ տվել, որ անեն:

Այդ հատվածներում գրված ճշմարտությունը բացահայտելու համար,
օգտագործելով տրված բառերը, լրացրեք հետևյալ հայտարարությունը.
միաբան, ակնկալել, հակառակություն, դադարեցնել:

Տերը ____________________ մեզանից՝ որպես սրբերի, ____________________
լինել և ____________________ երկպառակություններն ու
____________________:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որպես Եկեղեցու անդամներ՝ ի՞նչ օրհնություններ ենք մենք
ստանում, երբ ջանում ենք միաբանվել և դադարեցնում ենք
երկպառակություններն ու հակառակությունը:
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b. Գրեք մի դեպքի մասին, երբ որպես ընտանիք, դասարան, քվորում,
ծուխ կամ ճյուղ, դուք օրհնվել եք միաբան լինելու արդյունքում:

c. Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի դադարեցնենք
երկպառակություններն ու հակառակությունը Եկեղեցում:

Ըստ Ա Կորնթացիս 1.12–16 հատվածների՝ Կորնթոսի Եկեղեցու
անդամները, հիմնվելով Եկեղեցու վարդապետության տարբեր
մեկնաբանումների վրա բաժանվել էին խմբերի և իրենց տեսակետը
պաշտպանում էին, վկայակոչելով Եկեղեցու հայտնի ղեկավարների
խոսքերը:

Ա Կորնթացիս 1.17–31
Պողոսը սրբերին ուսուցանում է, որ Աստված կանչում է տկարներին, որ
քարոզեն Իր ավետարանը

Պողոսի ժամանակ Հունաստանը հռոմեական իշխանության տակ էր և
Կորնթոսում շատ հույներ էին ապրում: Հույները մեծապես արժևորում
էին իմաստասիրական գաղափարները և աշխարհի իմաստությունը:

Մտածեք, թե աշխարհի իմաստասիրությունը գնահատող մարդու համար
ինչու հավանական է դժվար լինի ընդունել և ապրել ավետարանով:

Ա Կորնթացիս 1.17–31 հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրեք մի
ճշմարտություն, որը կօգնի ձեզ հասկանալ աշխարհի իմաստությանն
ապավինելու հիմարությունը:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 1.17–22 հատվածները, պարզելով, թե Պողոս
Առաքյալն ինչ է ուսուցանել Աստծո իմաստության և աշխարհի
իմաստության հակադրության մասին: «Իմաստունների իմաստութիւնը»
(Ա Կորնթացիս 1.19) և «այս աշխարհքի իմաստութիւնը» (Ա Կորնթացիս
1.20) արտահայտություններն ակնարկում են այն ժամանակների
արատավոր իմաստասիրական ավանդությունները: Օգտակար կլինի
իմանալ, որ Պողոսի օգտագործած «խաչը» (Ա Կորնթացիս 1.17–18)
ակնարկում է Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, առաքելությունը և Քավությունը:

Ձեր կարծիքով անհավատների համար Հիսուս Քրիստոսի Քավության
ուղերձը ինչո՞ւ էր հիմարություն համարվում: ____________________

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 1.25 հատվածը, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է
ուսուցանել՝ համեմատելով Աստծո իմաստությունն ու մարդկային
իմաստությունը: Աստծո հիմար և տկար խոսքերը փոխաբերական են:
Պողոսն օգագործել է «Աստուծոյ յիմարն աւելի իմաստուն է քան թէ
մարդիկ» և «Աստուծոյ տկարն աւելի զօրաւոր է քան թէ մարդիկ»,
որպեսզի արտահայտի այն միտքը, որ Աստծո իմաստության ու
զորության համեմատ մարդկային իմաստությունն ու զորությունը ոչինչ է:

Շրջանի մեջ վերցրեք ճշմարտությունը, որ լավագույնս նկարագրում է այն,
ինչ Պողոսն ուսուցանել է կորնթացիներին Աստծո իմաստության մասին.

• Աստծո իմաստությունն ավելի մեծ է, քան մարդկային իմաստությունը:

• Մարդը զորավոր է, երբ իմաստուն է:
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• Երկնքի նշաններն ավելի մեծ են, քան հույների իմաստությունը:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով

գիտելիքը, որ Աստծո իմաստությունն ավելի մեծ է, քան մարդկային
իմաստությունը, ինչպե՞ս կարող է ազդել նրա վրա, թե ինչպես է մարդ
լուծումներ փնտրում իր խնդիրներին:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 1.26–27 հատվածները, պարզելով, թե ում է
Աստված ընտրում քարոզելու Իր ավետարանը:

Խորհեք, թե աշխարհի կողմից հիմար և տկար համարվող մարդկանց
ինչո՞ւ է Աստված ընտրում ուսուցանելու Իր ավետարանը:

Ա Կորնթացիս 1.28–31 հատվածներից մենք տեղեկանում ենք, որ Հիսուսը
Քրիստոսը «իմաստության, արդարության, սրբության և փրկագնման»
կատարյալ օրինակ է (Ա Կորնթացիս 1.30) և մենք պետք է փառավորվենք,
կամ ուրախանանք Նրանով:

Ա Կորնթացիս 2
Պողոսը բացատրում է, թե ինչպես պետք է սովորենք Աստծո բաները

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Նախագահ Բոյդ
Ք. Փաքերի հետևյալ փորձառությունը, որը նա ունեցել է նախքան
Բարձրագույն Իշխանավոր կանչվելը.

«Ինքնաթիռում ես նստած էի աթեիզմ դավանող մի մարդու կողքը, ով Աստծո
հանդեպ իր անհավատությունն այնպիսի ուժով էր պնդում, որ ես կիսվեցի
նրա հետ իմ վկայությամբ: «Դուք սխալ եք, – ասացի ես, – Աստված կա: Ես
գիտեմ, որ Նա ապրո՛ւմ է»:

Նա առարկեց. «Դուք չգիտե՛ք: Ո՛չ ոք չգիտի դա: Դուք չե՛ք կարող դա
իմանալ»: Տեսնելով, որ ես չեմ ընկրկում, աթեիստը, որ իրավաբան էր, թերևս

մի վերջնական հարց տվեց վկայության թեմայի շուրջ: «Լավ, – ասաց նա քմահաճ
հավանություն տալով, – դուք ասում եք, որ գիտեք: Ասացեք ինձ, թե ինչպես գիտեք դա»:

Երբ փորձեցի պատասխանել, թեև ես առաջադեմ գիտական աստիճաններ ունեի, իմ
բացատրությունն անօգուտ էր: …

Երբ ես գործածում էի Հոգի և վկայություն բառերը, աթեիստը պատասխանում էր. «Ես
չգիտեմ, թե ինչի մասին եք դուք խոսում»: Աղոթք, խորաթափանցություն և հավատք

բառերը նմանապես անիմաստ էին նրա համար: «Տեսնում եք, – ասաց նա, – դուք չգիտեք:
Եթե իմանայիք, դուք կկարողանայիք բացատրել ինձ, թե ինչպես գիտեք դա»:

Ես զգացի, որ գուցե իմաստուն չէի, որ վկայություն էի բերել նրան և չգիտեի ինչ անել»:
(“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 51):

Եթե լինեիք նման իրավիճակում, ի՞նչ կասեիք այդ մարդուն, ով Աստծուն
չէր հավատում:

Ա Կորնթացիս 2 գլուխն ուսումնասիրելիս գտեք մի ճշմարտություն, որը
կօգնի ձեզ հասկանալ, թե այդ մարդը ինչու չէր հասկանում Նախագահ
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Փաքերի խոսքերը և թե ինչու դուք կարող եք համոզված լինել հոգևոր
հարցերի վերաբերյալ ձեր գիտելիքներում:

Ա Կորնթացիս 2.1–8 հատվածներում կարդում ենք Պողոսի խոսքերը
կորնթացի սրբերին, որ նա աշխարհի իմաստությամբ չէ համոզում նրանց
ավետարանի ճշմարտության մասին: Նա բացատրել է, որ Հոգու
զորությամբ է, որ նա ուսուցանում է, որպեսզի նրանք հավատք ունենան
առ Աստված: Պողոսը նրանց ուսուցանել է, որ անհավատ մարդիկ չեն
կարող հասկանալ Աստծո խորհուրդները:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 2.9–16 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի՝ ինչու են ոմանք կարողանում իմանալ և հասկանալ «Աստծո
բաները» (Ա Կորնթացիս 2.10–11), մինչդեռ մյուսները չեն կարողանում:

Փնտրեք Սուրբ Հոգին
Երբ Սուրբ Հոգին հաստատի ավետարանի ձեր սովորած վարդապետությունների և
սկզբունքների ճշմարտացիությունը և կարևորությունը, դուք ավելի պատրաստակամորեն
կկիրառեք այն ձեր կյանքում: Երբ բացահայտում եք վարդապետություններն ու
սկզբունքները, կապեք այն ձեր անձնական փորձառությունների հետ և փնտրեք Սուրբ
Հոգու հաստատումը, որ դրանք ճշմարիտ են:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ըստ Ա Կորնթացիս 2.9–10 հատվածների՝ Պողոսը և մյուս
հավատարիմ մարդիկ ինչո՞ւ էին կարողանում հասկանալ
Աստծո բաները:

b. Ըստ Ա Կորնթացիս 2.14 հատվածի՝ ինչո՞ւ որոշ մարդիկ չեն
կարողանում հասկանալ Աստծո բաները:

Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը.
Աստծո բաները կարող ենք հասկանալ միայն Նրա Հոգու օգնությամբ:
Կարող եք նշագծել Ա Կորնթացիս 2.10–14 հատվածների բառերը, որոնք
ուսուցանում են այդ ճշմարտությունը:

Նախագահ Փաքերը ավարտել է իր պատմությունը, բացատրելով, որ այդ
պահին ոգեշնչում է զգացել ինքնաթիռում իր կողքին նստած աթեիստին
հարցնել, թե արդյոք վերջինս գիտեր աղի համը:

««Իհարկե գիտեմ», պատասխանեց նա:

«Վերջին անգամ ե՞րբ եք փորձել աղի համը»:

«Հենց նոր ինքնաթիռում ճաշելիս»:

«Դուք պարզապես մտածում եք, որ գիտեք աղի համը», ասացի ես:

Նա համառեց. «Ես գիտեմ աղի համը, ինչպես որ ունեմ մնացած բաների իմ գիտելիքը»: …

«Ուրեմն, – ասացի ես, – ենթադրելով, որ ես երբեք չեմ փորձել աղի համը, խնդրում եմ
բացատրեք, թե այն ինչ համ ունի»: …
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Մի քանի փորձից հետո, իհարկե, նա չկարողացավ բացատրել աղի համը: Նա
չկարողացավ բառերով բացատրել հասարակ մի բան՝ ինչպիսին է աղի համը: Ես ևս մեկ
անգամ կիսվեցի նրա հետ իմ վկայությամբ և ասացի. «Ես գիտեմ, որ Աստված կա: Քիչ
առաջ դուք ծաղրեցիք իմ վկայությունը և ասացիք, որ եթե իսկապես իմանայի, ապա

կկարողանայի ճշգրիտ ասել, թե ինչպես գիտեմ դա: Բարեկամս, հոգևոր առումով ասած,
ես փորձել եմ աղը: Ես չեմ կարող փոխանցել ձեզ, թե ինչպես է եկել այդ գիտելիքը, ինչպես
և դուք չեք կարողանում բացատրել ինձ աղի համը: Բայց ես կրկին ասում եմ ձեզ, որ կա՛
Աստված: Նա իսկապես ապրում է: Եվ միայն այն պատճառով, որ դուք չգիտեք, մի ասեք,
որ ես չգիտեմ, որովհետև ես գիտեմ»:

Երբ բաժանվում էինք, տղամարդը դժգոհ փնթփնթում էր. «Ես չեմ հենվի ձեր կրոնի վրա: Ես
դրա կարիքը չունեմ»։

Այդ ժամանակից ի վեր ես երբեք չեմ կաշկանդվել, ոչ էլ վատ եմ զգացել, որ չեմ կարողացել
բառերով բացատրել իմ հոգևոր գիտելիքները» («The Candle of the Lord», 52):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալը.

a. Գրեք Աստծո բաներից մի քանիսը, որոնք հնարավոր է իմանալ ու
հասկանալ միայն Նրա Հոգու միջոցով:

b. Մեզ համար ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ, որ Աստծո բաները կարող
ենք հասկանալ միայն Նրա Հոգու միջոցով:

Մտաբերեք, թե երբ է պատահել, որ Հոգու օգնությամբ իմացել և
հասկացել եք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրած Աստծո բաներից մեկի մասին: Մտածեք, թե ինչ կարող եք հիմա
անել, որպեսզի ստանաք Հոգու օգնությունը, երբ փորձում եք իմանալ և
հասկանալ Աստծո բաները:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 1–2 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 21. ՕՐ 4

Ա Կորնթացիս 3–6
Նախաբան
Պողոս առաքյալը Կորնթոսի սրբերին բացատրել է միսիոներների դերը
Աստծո արքայության կառուցման գործում: Նա ուսուցանել է, որ սրբերի
ժողովքը Հոգու բնակավայր է և նրանց հորդորել է մարդկանց մեկը
մյուսից լավը չհամարել: Բացի այդ, Պողոսը նրանց նախազգուշացրել է
չընկնել ամբարիշտ մարդկանց վատ ազդեցության տակ: Նա նաև
նախազգուշացրել է նրանց հեռու մնալ Կորնթոսում հաճախակի
հանդիպող անբարոյական գաղափարներից ու սովորույթներից:

Ա Կորնթացիս 3
Պողոսը բացատրում է միսիոներների և Եկեղեցու անդամների դերը Աստծո
արքայության կառուցման գործում:
Պատկերացրեք, որ ընկերներից մեկը գրանցվել է մաթեմատիկայի բարդ
դասընթացի, ինչպիսին է բարձրագույն հանրահաշիվը, սակայն չի անցել
հանրահաշվի հիմնական դասընթաց:

Մտածեք, թե որքան հաջողակ կլինի ձեր ընկերը մաթեմատիկայի բարդ
դասընթացն անցնելիս: Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ անցնել առարկայի
հիմունքները, որպեսզի կարողանաս ավելի բարձր հասկացություններ
սովորել:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 3.1–3 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
վերաբանություն է օգտագործում Պողոս առաքյալը՝ կորնթացի սրբերին
բացատրելով, որ նրանք դեռ պատրաստ չեն ավետարանի լրացուցիչ
ճշմարտություններ ստանալու: Կարող եք նշագծել կաթ և կերակուր բառերը
Ա Կորնթացիս 3.2 հատվածում:

Ա Կորնթացիս 3.1 հատվածի «մանուկներ Քրիստոսում»
արտահայտությունն ի՞նչ է ակնարկում կորնթացի սրբերի հոգևոր
հասունության վերաբերյալ: ____________________

Հիշեք, որ Կորնթոսի սրբերը միաբան չէին, և որ նրանցից ոմանք
ավետարանով ապրելու իրենց սովորությունների մեջ դեռևս
կռապաշտական (անհավատության) պաշտամունքներ էին կիրառում:
Նրանք նաև բաժանվել էին խմբերի, հիմնվելով Եկեղեցու
վարդապետության տարբեր մեկնաբանումների վրա և իրենց տեսակետը
պաշտպանում էին վկայակոչելով Եկեղեցու հայտնի ղեկավարների
խոսքերը (տես Ա Կորնթացիս 1.10–16, 3.4):

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 3.5–8 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը ինչ
փոխաբերություն էր օգտագործում, որպեսզի օգներ սրբերին հասկանալ
ավետարանը Կորնթոս բերած միսիոներների դերը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարեք Պողոսի փոխաբերությունը և գրեք, թե այդ

փոխաբերության օգնությամբ Պողոսն ինչ էր ցանկանում ուսուցանել
Կորնթոսի սրբերին:
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Ա Կորնթացիս 3.6–7 հատվածներում նկատեք, թե ով է մարդկանց սրտերը
փոխում ու դարձի բերում: Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք, որ թեև
մենք կարող ենք օգնել մարդկանց սովորել Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի մասին, Սուրբ Հոգու զորությամբ է, որ մարդիկ դարձի
են գալիս:

Մտածեք, թե ինչու է կարևոր մեզ համար հասկանալ, որ ոչ թե մեր, այլ
Աստծո զորությունն է, որ դարձի է բերում:

Ա Կորնթացիս 3.9–23 հատվածներից սովորում ենք, որ Պողոսը Կորնթոսի
սրբերին հորդորում է իրենց հավատքը կառուցել Հիսուս Քրիստոսի
հիմքի վրա և թույլ տալ, որ Հոգին ներգործի Եկեղեցում: Պողոսը նաև
սրբերին խորհուրդ է տվել չապավինել աշխարհի իմաստությանը,
որովհետև Աստծո իմաստության համեմատ, այն «հիմարություն» է (Ա
Կորնթացիս 3.19):

Ա Կորնթացիս 4
Պողոսը Կորնթոսի սրբերին գրում է մարդկանց մեկը մյուսից լավը չհամարել

Հաշվի առնելով Ա Կորնթացիս 4.1–3 հատվածների Պողոսի խորհուրդը,
կարելի է ենթադրել, որ Կորնթոսի Եկեղեցու որոշ անդամներ դատում
էին Պողոսի աշխատանքը որպես միսիոներ և Եկեղեցու ղեկավար:
Հնարավոր է նրանք կասկածի տակ էին առել նրա դատողությունները
կամ մտածել, որ ինչ-որ մեկը կարող էր ավելի լավ գործ անել, քան նա:

Ինչպես գրված է Ա Կորնթացիս 4.3–5 հատվածներում, Պողոսն ուսուցանել
է, որ Տերը կլինի իր դատավորը և «ծածուկ բաները կ’բերէ էլ լոյսի մէջ, եւ
սրտերի խորհուրդները կ’յայտնէ» (Ա Կորնթացիս 4.5): Այդ խոսքերից
կարող ենք սովորել, որ անկախ մեր հանդեպ մարդկանց
դատողությունից, Տերը կլինի մեր արդար դատավորը, քանի որ Նա
գիտի ամեն բան, այդ թվում նաև մեր սրտի խորհուրդներն ու
մտադրությունները:

Ա Կորնթացիս 4.6–21 հատվածներից սովորում ենք, որ Պողոսն
ուսուցանել է Կորնթոսի սրբերին չհպարտանալ Եկեղեցու մի
ղեկավարով՝ ի վնաս մյուսի: Նա նաև ասել է նրանց, որ Հիսուս Քրիստոսի
առաքյալները կանչված են չարչարանքներ կրելու աշխարհի
ամբարշտության պատճառով: Աշխարհը առաքյալներին և Եկեղեցու մյուս
ղեկավարներին «հիմար» է համարում (Ա Կորնթացիս 4.10) Քրիստոսին
հետևելու ջանքերի համար: Այնուհետև Պողոսն ուսուցանել է, որ Աստծո
արքայությունը առաջնորդվում է Աստծո զորությամբ՝ քահանայության
բանալիներ կրողների միջոցով:

Ա Կորնթացիս 5
Պողոսը սրբերին զգուշացնում է ետ մնալ նրանց ընկերակցությունից, ովքեր
գիտակցաբար մեղք են գործում
Պատկերացրեք, որ դուք ունեք մի աման թարմ միրգ, որոնցից մեկը
փտած է:
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Ի՞նչ կպատահի, եթե թույլ տանք,
որ փտած միրգը մնա ամանի մեջ
մյուս մրգերի հետ:
____________________

Ի՞նչ կարող է խորհրդանշել փտած
միրգը մեր կյանքում:
____________________

Ա Կորնթացիս 5 գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող
են օգնել ձեզ ավելի լավ
արձագանքել կյանքի վնասակար
ազդեցություններին:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 5.1–2 հատվածները, պարզելով, թե կորնթացի
սրբերը ինչ մեղքի համար կարգապահական գործողություն չէին
իրականացրել:

Պոռնկությունը վերաբերում է ցանկացած սեռական հարաբերության, որ
ամուսնությունից դուրս է: Երևում է Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներից
մեկը սեռական մեղք էր գործել իր խորթ մոր հետ:

«Ձեր միջիցը վեր առնուի» արտահայտությունը Ա Կորնթացիս 5.2
հատվածում նշանակում է, որ մեղսագործը պետք է հեռացվի Եկեղեցուց:
Նախքան անդամին հեռացնելը կամ որևէ այլ կարգապահական
գործողություն իրականացնելը Եկեղեցու ղեկավարները շատ գործոններ
են հաշվի առնում: Մեղքի լրջությունը հաշվի առնելուց բացի Եկեղեցու
ղեկավարները հաշվի են առնում Եկեղեցու կարգապահական
գործողությունների մյուս նպատակները՝ օգնել անդամին ապաշխարել,
պաշտպանել նրանց, ում վրա մեղսագործի արարքը կամ
համոզմունքները կարող են բացասական անդրադառնալ, ինչպեսև
պաշտպանել Եկեղեցու ուսմունքների անխաթարությունը (տես «Church
Discipline»,mormonnewsroom.org/article/church-discipline):

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 5.6–7 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
վերաբանություն է օգտագործել Պողոս Առաքյալը, որպեսզի բացատրի,
թե ինչու պետք է այդ անդամը կորցնի Եկեղեցու անդամությունը:

Խմորը, կամ թթխմորը, օգնում է, որ հացը բարձրանա: Խմորիչի
պատճառով հացը փչանում կամ բորբոսնում է: Խմորի զանգվածը
ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին: Ինչպե՞ս կբացատրեք այդ
վերաբանության իմաստը: ____________________

Պողոսի վերաբանությունից կարող ենք սովորել հետևյալ
ճշմարտությունը. Եթե խառնվենք նրանց հետ, ովքեր մեղքի մեջ են,
հնարավոր է, որ նրանց ամբարշտության ազդեցության տակ ընկնենք:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 5.9–11 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչ խորհուրդ է տվել կորնթացի սրբերին, որպեսզի օգնի նրանց կիրառել
6-րդ հատվածի սկզբունքը:
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Մտածեք, թե Պողոսի ուսուցանածը ինչպես է վերաբերում մրգերով
ամանին, որի մեջ փտած միրգ կար:

Պողոսի խորհուրդն ավելի լավ հասկանալու համար, որ մերժենք խառնվել
պոռնկություն անող կամ ապաշխարել չցանկացող մեղսագործների հետ,
կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելի
հետևյալ հայտարարությունը. «Մի խառնվեք պոռնկություն անողների հետ,
ոչ թե որովհետև դուք չափից լավն եք նրանց համեմատ, այլ ինչպես [Ս. Ս.]
Լյուիսն է գրել, – ձեր լավ լինելը դեռ բավարար չէ: Հիշեք, որ վատ

իրավիճակները կարող են վատ ազդեցություն թողնել անգամ լավ մարդկանց վրա» («The
Stern but Sweet Seventh Commandment», New Era, June 1979, 42):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Գրեք մի քանի վատ

իրավիճակների օրինակներ, որոնք կարող են վատ ազդել լավ
մարդկանց վրա, ստիպելով նրանց ցածրացնել իրենց չափանիշներն ու
ընդունել մեղսավոր վարքը:

Մենք պետք է ջանանք օգնել և ոգեշնչել մարդկանց, ովքեր պայքարում են
մեղքի դեմ, չցածրացնելով մեր չափանիշները: Աղոթքով մտածեք, թե ինչ
կարող եք անել, որպեսզի դրական ձևով ազդեք մարդկանց վրա՝
չցածրացնելով ձեր չափանիշները:

Ա Կորնթացիս 5.12–13 հատվածներից սովորում ենք, որ Եկեղեցու
ղեկավարները պատասխանատվություն ունեն դատելու, իսկ
անհրաժեշտության դեպքում, հեռացնելու նրանց, ովքեր լուրջ
օրինազանցություններ են գործում:

Ա Կորնթացիս 6
Պողոսը սրբերին ուսուցանում է միաբանության և մաքրաբարոյության օրենքի
վերաբերյալ

Հին Կորնթոսը անբարոյական քաղաքի հեղինակություն ուներ և շատ
կորնթացիներ խրախուսում էին այն միտքը, որ մեր մարմինը հաճույքի
համար է: Ա Կորնթացիս 6.13–17 հատվածներում Պողոս Առաքյալը
կորնթացի սրբերին ուսուցանել է, որ մեր մարմինը ստեղծվել է ոչ թե
սեռական մեղքերի կամ պարզապես ֆիզիկական հաճույքների, օրինակ՝
ուտելիք վայելելու, այլ Տիրոջ նպատակներն իրականացնելու համար:
Եկեղեցուն միացած անդամները Քրիստոսի հետ մեկ են դառնում որպես
Նրա մարմնի հոգևոր «անդամներ»: Սեռական անբարոյականությունը
անհամատեղելի է Հիսուս Քրիստոսի հետ հոգևոր հաղորդակցության
հետ:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 6.18–20, պարզելով, թե Պողոսը ինչ է ուսուցանել
մեր մարմինների վերաբերյալ: (Ա Կորնթացիս 6.19–20 հատվածները
սերտման սուրբ գրություններ են: Կարող եք գրքում նշել այն
առանձնահատուկ ձևով, որ հետագայում հեշտ գտնեք):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.
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Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, որ մեր
մարմինները Աստծո տաճար են:

a. Ամփոփ գրեք Ա Կորնթացիս 6.19 հատվածում Պողոսի ուսուցանած
ճշմարտությունը:

b. Բացատրեք, որ երբ հասկանում ենք, որ մեր մարմինը Աստծո
տաճար է, դա ազդում է նրա վրա, թե ինչպես ենք մենք
վերաբերվում մեր մարմնին և ուրիշների մարմիններին:

c. Ամփոփ գրեք Ա Կորնթացիս 6.20 հատվածում Պողոսի ուսուցանած
ճշմարտությունը:

Խորհեք, թե մարմինների մասին
այդ ճշմարտությունները
հասկանալը ինչպես կարող է օգնել
ձեզ անարատ մնալ, երբ
շրջապատված եք
ամբարշտությամբ:

Խորհեք վարդապետությունների ու սկզբունքների մասին

Խորհելը ներառում է կշռադատելը, մտորելը, հարցեր տալը և ձեր իմացածն ու սովորածը
գնահատելը: Խորհելը հաճախ օգնում է մեզ հասկանալ, թե մենք ինչ պետք է անենք
կիրառելու համար ավետարանի սկզբունքները: Ա Կորնթացիս 6 գլխում, երբ խորհում եք
մաքրաբարոյության օրենքի և մեր մարմինը տաճարին նմանեցնելու Պողոս Առաքյալի
ուսմունքների մասին, ժամանակ տրամադրեք, որ մտածեք այդ ճշմարտությունների և
դրանցով ապրելու կարևորության մասին:

Սերտման սուրբ գրություն.Ա Կորնթացիս 6.19–20
4. Կրկնեք ստորև գրված տողերը, բառերը հասկանալուն

զուգահեռ տողերը թղթով ծածկելով, ինչը կօգնի ձեզ
մտապահել սուրբ գրության սերտման այս հատվածը: Շարունակեք
կրկնել հատվածը, մինչև որ մտապահեք այն: Ապա անգիր ասեք այս
հատվածը ընտանիքի անդամներից կամ ընկերներից մեկին ու նրան
խնդրեք ստորագրել սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում:

[19] Կամ թէ

չ’գիտէ՞ք, որ ձեր մարմինները

Սուրբ Հոգու տաճար են՝ որ ձեզանում է,

որ նորան Աստուածանից ունիք.

եւ ձերինը չէք։

[20] Որովհետեւ մեծ գնով գնուեցաք.

Ուստի փառաւորեցէք Աստուծուն ձեր մարմնումը
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եւ ձեր հոգումն՝

որ Աստուծունն են։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 3–6 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 22. ՕՐ 1

Ա Կորնթացիս 7–8
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը հրահանգել է Կորնթոսի ամուսնացած և ամուրի
անդամներին ամուսնության և միսիոներական աշխատանքի
վերաբերյալ: Պատասխանելով կուռքերին զոհաբերած ուտելիք ուտելու
հարցին՝ նա ուսուցանել է սրբերին դիտարկել անձնական վարքի
ազդեցությունը ուրիշների վրա և պատրաստ լինել հրաժարվել
գործողություններից, որոնք հնարավոր է մերձավորի հոգևոր սայթաքելու
պատճառ դառնան:

Ա Կորնթացիս 7
Պողոս Առաքյալը Կորնթոսի ամուսնացած և ամուրի անդամներին հրահանգներ
է տվել ամուսնության վերաբերյալ

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ գծապատկերը: Դուք կլրացնեք այն Ա

Կորնթացիս 7 գլուխն ուսումնասիրելիս:

Ինչպես մենք, Եկեղեցու անդամները Կորնթոսում ապրում էին մի
հասարակության մեջ, որտեղ շփոթեցնող և հակասական գաղափարներ
կային ամուսնության և ֆիզիկական կամ սեռական մտերմության
վերաբերյալ: Ավետարանի այս և այլ վարդապետությունների և
սկզբունքների հարցում, կարևոր է, որպեսզի կարողանանք տարբերել
ճշմարիտ և կեղծ համոզմունքները:

Ա Կորնթացիս 5–6 գլուխներում դուք կարդացիք սեռական
հարաբերությունների վերաբերյալ Կորնթոսում տարածված որոշ կեղծ
համոզմունքների մասին: Այդ կեղծ համոզմունքներից մեկը հետևյալն էր.
Ֆիզիկական մտերմությունը ցանկացած մարդու հետ ընդունելի է: Գրեք այդ
պնդումը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
գծապատկերի աջ սյունակի՝ «Կեղծ համոզմունքներ» վերնագրի տակ:
Մտածեք, թե ինչո՞ւ է այդ համոզմունքը կեղծ:

Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները գրել էին Պողոս Առաքյալին՝
առաջնորդություն խնդրելով սեռական անմեղության Տիրոջ
չափանիշների վերաբերյալ: Կարդացեք Ա Կորնթացիս 7.1, պարզելով, թե
ինչի մասին էին հարցրել կորնթացիները Պողոսին:

1-ին հատվածի «լաւ է մարդիս որ կնկայ չ’մօտենայ» արտահայտությունը
ցույց է տալիս, որ կորնթացի սրբերը հարցեր ունեին ֆիզիկական
մտերմության պատշաճ լինելու մասին: Բացի այդ, ոմանց մոտ հնարավոր
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է հարց կար ամուսնական զույգերի ֆիզիկական մտերմության
վերաբերյալ: Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրի գծապատկերի աջ սյունակի՝ «Կեղծ համոզմունքներ»
վերնագրի տակ. Ֆիզիկական մտերմությունը ոչ մի դեպքում ընդունելի չէ,
անգամ ամուսնության մեջ:

Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի այս երկու
համոզմունքներն էլ ներկայացնում են ծայրահեղ տեսակետներ, որոնք
համահունչ չեն ֆիզիկական մտերմության Աստծո չափանիշներին:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 7.2–3 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն ինչ
է ուսուցանել Կորնթոսի սրբերին ֆիզիկական մտերմության վերաբերյալ:
Պոռնկություն բառը 2-րդ հատվածում վերաբերում է ամուսնությունից դուրս
սեռական հարաբերություններին, իսկ «պարտքը վճարել»
արտահայտությունը 3-րդ հատվածում վերաբերում է ամուսնու և կնոջ
կողմից սիրո և մերձեցման արտահայտությանը:

Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում կարդում ենք, որ «Ֆիզիկական
մտերմությունը ամուսինների միջև սքանչելի և սուրբ է: Այն կարգված է Աստծո կողմից
երեխաներ ստեղծելու և միմյանց հանդեպ սեր արտահայտելու համար: Աստված
պատվիրել է սեռական մտերմությունը պահպանել ամուսնության համար» ([գրքույկ,
2011], 35):

Գրեք հետևյալ միտքը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրի «Ճշմարիտ» վերնագրի տակ. Ամուսինների միջև ֆիզիկական
մտերմությունը կարգված է Աստծո կողմից:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերն ասել է.

«Բազմանալու և երկիրը լցնելու պատվիրանը երբեք չեղյալ չի համարվել:
Դա կարևոր է փրկագնման ծրագրի համար և մարդկային երջանկության
աղբյուրն է: Այս զորության արդար գործածման միջոցով, մենք կարող ենք
մոտենալ մեր Երկնային Հորը և զգալ ուրախության լիություն, նույնիսկ
աստվածայնություն: Որդեծնության զորությունը պատահական մաս չէ
երջանկության ծրագրում. դա երջանկության ծրագիրն է. դա երջանկության

բանալին է:

Ֆիզիկական մտերմության մարդկային ցանկությունը մշտական է և շատ ուժեղ: Մեր
երջանկությունը մահկանացու կյանքում, մեր ուրախոււթյունն ու վեհացումը կախված են
նրանից, թե ինչպես ենք արձագանքում այս մշտական, պարտադրող ֆիզիկական
ցանկություններին»: («Երջանկության ծրագիրը» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 26):

Ինչո՞ւ է որդեծնությունը՝ մահկանացու կյանք ստեղծելու կարողությունն
այդքան կարևոր Իր զավակների փրկության համար Երկնային Հոր
ծրագրում: ____________________

Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիս 7.1–24 հատվածներում, Պողոսն
ուսուցանել է, որ բացառությամբ հատուկ, ժամանակավոր
իրավիճակների, կողակիցները չպետք է ամուսնական մտերմությունից

ՄԱՍ  22 ,  ՕՐ  1

523



խուսափեն. որ Եկեղեցու այրիացած կամ ամուսնալուծված անդամները
կարող են կրկին ամուսնանալ, եթե ցանկանան. և որ բոլոր
իրավիճակներում Եկեղեցու անդամները պետք է «մնայ Աստուծոյ
առաջին» (Ա Կորնթացիս 7.24): Բացի այդ, Պողոսը չի խրախուսել
ամուսնալուծությունը:

Կորնթոսում Եկեղեցու անդամներ կային, ում ամուսինները քրիստոնյա
չէին: Մտածեք, թե տարբեր հավատք ունեցող ամուսինները ի՞նչ
դժվարությունների կարող են առնչվել:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 7.12–17 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
ճշմարտություններ է ուսուցանել Պողոսը, որ օգտակար կլինեին այն
ընտանիքներին, որտեղ ոչ բոլոր են Եկեղեցու անդամ:

Ահա մի ճշմարտություն, որ կարող ենք սովորել այդ հատվածներից.
Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդները սրբագործող
ազդեցություն ունեն իրենց ընտանիքների վրա:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ օրինակ եք տեսել,

երբ Եկեղեցու անդամը դրական ազդեցություն է ունեցել Եկեղեցու
անդամ չհանդիսացող կամ Եկեղեցում ոչ ակտիվ ընտանիքի
անդամների վրա:

Ա Կորնթացիս 7.25–40 հատվածներում Պողոսը քննարկել է ամուրի կամ
ամուսնացած լինելու առավելություններն ու թերությունները, երբ
«կանչված եք ծառայության» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ա
Կորնթացիս 7.29 [Սուրբ գրությունների ուղեցույց]), կամ կանչված եք
միսիայի: Նա ուսուցանել է, որ չամուսնացած կամ միայնակ
միսիոներներն ավելի քիչ խանգարող հանգամանքներ կունենան
ծառայելու ընթացքում, քան մեկը, ով ամուսնացած է և ունի ընտանիքի
մասին հոգալու հետ կապված նյութական մտահոգություններ: Ինչևէ, նա
չի արգելել նրանց ամուսնանալ կամ ամուսնացած լինել միսիայի
ընթացքում: Ամուսնացած զույգերի Եկեղեցական լիաժամկետ
ծառայության մերօրյա օրինակներ են տարեց միսիոներական զույգերը,
միսիայի նախագահները, տաճարի նախագահները և Եկեղեցու
բարձրագույն իշխանավորները:

Ա Կորնթացիս 8
Պողոսը պատասխանում է կուռքերին զոհաբերած միս ուտելու հարցին

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Լ. Թոմ Փերին կիսվել է
հետևյալ փորձառությամբ.

«Ես հայտնաբերել եմ, որ եթե ապրում ես այնպես, ինչպես պիտի ապրես,
մարդիկ նկատում և տպավորվում են քո հավատքով և դու ազդեցություն ես
թողնում մարդկանց կյանքի վրա:

Իմ կարիերան անցել է հանրախանութային բիզնեսում: Քանի որ ես
կառավարման թիմում էի, ինձ համար կարևոր էր հասարակական շփումներ
ունենալ տեղական բիզնես կազմակերպությունների հետ: Այդ
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կազմակերպություններից շատերի հետ հանդիպումները սկսվում էին կոկտեյլի
ֆուրշետներով [որոնց ժամանակ ալկոհոլային խմիչքներ էին մատուցվում]: Դա տվյալ
կազմակերպության անդամների հետ շփվելու և ծանոթանալու ժամանակ էր: Ես միշտ ինձ
անհարմար էի զգում հաղորդակցման այդ ժամերին: Սկզբում ես խնդրում էի ինձ
հյուրասիրել կիտրոնի-լայմի լիմոնադով: Շուտով ես նկատեցի, որ կիտրոնի-լայմի
լիմոնադը նույն տեսքն ուներ, ինչ մնացած ըմպելիքները: Անգույն լիմոնադը ձեռքիս ես
չխմողի տպավորություն չէի թողնում» (“The Tradition of a Balanced, Righteous Life,” Ensign,
Aug. 2011, 48–49):

Ի՞նչ կարող էր պատահել, եթե Երեց Փերին այդ հավաքներին
շարունակեր խմել ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, որոնք նման էին
ալկոհոլային խմիչքներին: ____________________

Նշեք մի քանի իրավիճակներ, երբ ձեր օրինակը կարող է բացասաբար
ազդել ուրիշների վրա, թեև դուք ոչ մի սխալ բան չեք արել:
____________________

Կորնթոսի Եկեղեցու անդամները համոզված չէին, թե արդյոք կարելի էր,
որ նրանք ուտեին կուռքերին կամ հեթանոսական աստվածներին
զոհաբերած ուտելիք: Ի պատասխան, Պողոս Առաքյալն ընդունեց, որ
Եկեղեցու անդամները կարող են մտածել, որ դրանում խնդիր չկա, քանի
որ գիտեին, որ հեթանոսական աստվածները, իրականում, գոյություն
չունեին (տես Ա Կորնթացիս 8.4–6):

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 8.1 հատվածը, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է
ուսուցանել Կորնթոսի սրբերին:

Ըստ 1-ին հատվածի՝ ի՞նչ արդյունքի կարող է բերել գիտելիքը և ինչ
արդյունք՝ գթությունը: Պողոսն առաջարկում էր, որ գթությունը
(«Քրիստոսի մաքուր սերը» [Մորոնի 7.47], մարդկանց հանդեպ
անձնուրաց սեր ցուցաբերելը), ավելի կարևոր էր, քան կերակուրների
մասին հատուկ օրենքների իմացություն դրսևորելը:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 8.7–11 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի՝ ինչ պետք է անել, երբ հավանականություն կա, որ ուտելիքը
կուռքերին է զոհաբերված: Այդ հատվածներում տկարներ բառը
վերաբերում է Եկեղեցու անդամներին, ովքեր տկար են հավատքով:
Կերակուր բառը Աստվածաշնչում, սովորաբար, վերաբերում է
«ուտելիքին»: Իշխանություն բառը 9-րդ հատվածում վերաբերում է
որոշակի ուտելիքներ արգելող հատուկ պատվիրանների
բացակայությանը:

Նկատեք Ա Կորնթացիս 8.9 հատվածում, որ Պողոսը նշել է համոզիչ
պատճառ, որի համար սրբերը հնարավոր է ընտրեն չուտել կուռքերին
զոհված կերակուրը: Ի՞նչ օրինակ նշեց Պողոսը Ա Կորնթացիս 8.10–11
հատվածներում այն մասին, թե կուռքերին զոհված կերակուր ուտելը
ինչպես կարող է գայթակղություն դառնալ:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 8.12–13, պարզելով, թե Պողոսն ինչպես
եզրափակեց իր զգուշացումը, որ չանենք բաներ, որոնք կարող են
մարդկանց գայթակղել: «Իմ եղբօրը գայթակղեցնում է»
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արտահայտությունը, 13 հատվածում կարող է մեկնաբանվել նաև «եղբոր
սայթաքելու կամ երկմտելու պատճառը դառնալ» (անգլերեն
աստվածաշնչում 1 Corinthians 8:13, ծանոթագրություն a):

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել Պողոսի ուսմունքներից,
հետևյալն է. Մենք գթություն ենք ցուցաբերում մարդկանց հանդեպ, երբ
խուսափում ենք գործողություններից, որոնք հնարավոր է նրանց հոգևոր
սայթաքելու պատճառը դառնան: (Հնարավոր է հիշեք, որ Հռովմայեցիս 14
գլխում Պողոսը նման սկզբունք էր ուսուցանում Հռոմի սրբերին:)

Կարդացեք Երեց Փերիի պատմության շարունակությունը կոկտեյլների
ընդունելության ժամի նրա ընտրությունների մասին: Նկատեք, թե ինչպես
է նա կիրառել այդ սկզբունքը:

«Ես որոշեցի, որ այսուհետ այնպիսի ըմպելիք եմ օգտագործելու, որը
հստակ ցույց կտա, որ ես ալկոհոլ չեմ խմում: Ես մոտեցա բարմենին և մի
բաժակ կաթ խնդրեցի: Բարմենը երբեք նման պատվեր չէր ունեցել: Նա
գնաց խոհանոց և ինձ համար մի բաժակ կաթ գտավ: Այժմ իմ ըմպելիքը
խիստ տարբերվում էր մյուսների ալկոհոլային խմիչքներից: Հանկարծ ես
հայտնվեցի ուշադրության կենտրոնում: Իմ ըմպելիքի վերաբերյալ շատ

կատակներ արվեցին: Իմ կաթը խոսակցության թեմա դարձավ: …

Այդպես, կոկտեյլների ժամին կաթը դարձավ իմ ըմպելիքը: Շուտով բոլորը իմացան, որ ես
մորմոնական եմ: Ի զարմանս ինձ, իմ հանդեպ սկսեցին մեծ հարգանքով վերաբերվել և
հետաքրքիր բան սկսեց տեղի ունենալ: Շուտով ուրիշները ևս միացան ինձ՝ խմելով
կաթնային կոկտեյլ:

Համարձակվեք տարբերվել: Ապրեք ըստ ավետարանի ուսուցանված չափանիշների» («The
Tradition of a Balanced, Righteous Life», 49):
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3. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցին. Ի՞նչ կերպ
դուք կարող եք գթություն
ցուցաբերել մարդկանց
նկատմամբ, խուսափելով
գործողություններից, որոնք
հնարավոր է նրանց հոգևոր
սայթաքելու
պատճառը դառնան:

4. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում այսօրվա
հանձնարարության տակ գրեք
հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս
7–8 գլուխները և ավարտեցի այս
դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և
գաղափարներ, որոնցով ես
կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 22. ՕՐ 2

Ա Կորնթացիս 9–10
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ցրել է Եկեղեցու պաշարներից իր գոյամիջոցների
համար հատկացումների վերաբերյալ կորնթացիների
մտահոգությունները: Նա բացատրել է, որ իր քարոզի նպատակը Աստծո
զավակներին փրկություն բերելն էր: Նա նրանց հորդորել է խուսափել
մեղք գործելուց, ինչպեսև կրոնական համոզմունքների համար
մարդկանց վիրավորելուց:

Ա Կորնթացիս 9
Պողոսը քարոզում է ավետարանը, որպեսզի նա և իրեն լսողները փրկվեն:
Երբևէ դժվարացե՞լ եք առավոտյան շուտ արթնանալ և արդյունքում ինչ-որ
կարևոր բան բաց եք թողել: Ի՞նչ զգացում ունեք, երբ գիտակցում եք, որ
ինչ-որ բան եք բաց թողել կամ թերացել եք հասնել կարևոր մի նպատակի,
քանի որ թերացել եք նախապատրաստվել:

Այս կյանքի ամենակարևոր ձեռքբերումը, որին պետք է ջանանք հասնել,
հավերժական կյանքին արժանանալու հնարավորությունն է:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչո՞ւ եք ձգտում հավերժական կյանքի:

Ինչպես որ առավոտյան դժվար արթնանալու արդյունքում կարող ենք բաց
թողնել կամ անգամ թերանալ հասնել կարևոր նպատակի, վարքի որոշ
թերացումների հետևանքով կարող ենք զրկվել հասնելու ամենակարևոր
նպատակին՝ հավերժական կյանքին: Ա Կորնթացիս 9 գլուխն
ուսումնասիրելիս փնտրեք մի սկզբունք, որը կօգնի ձեզ իմանալ, թե
ինչպես կարող եք հավերժական կյանք ձեռք բերել:

Ա Կորնթացիս 9.1–21 հատվածներում Պողոսը պատասխանել է կորնթացի
սրբերի տարբեր հարցերին: Նա գրել է, որ թեև արդար կլիներ, որ
Եկեղեցու անդամներն օգնեին նրան իր նյութական կարիքները հոգալիս,
սակայն նա ինքնուրույն է իր կենսական կարիքները հոգացել: Նա
բացատրել է, որ հարմարվելով տարբեր իրավիճակների, չցածրացնելով
ավետարանի չափանիշները, նա ի վիճակի է եղել օգնել հրեային,
հեթանոսին և ավետարանի մեջ թույլ ցանկացած մարդու, որ ընդունեն
ավետարանը:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 9.17, պարզելով, թե ինչպես էր Պողոսը
քարոզում ավետարանը:

Կարցացեք Ա Կորնթացիս 9.22–23, պարզելով, թե ինչու էր Պողոսը
պատրաստակամորեն քարոզում ավետարանը:

Մտաբերեք մի դեպք, երբ դուք փորձեր եք արել կամ պարապել եք ինչ-որ
միջոցառման համար: Ի՞նչ ծանրաբեռնվածություն ուներ ձեր
պարապմունքների ծրագիրը: Ինչպե՞ս էր նպատակի ուղղությամբ
աշխատելը ոգևորում ձեզ:
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Պողոսը բացատրել է, որ մարզիկները կարող են հաղթահարել
չպարապելու գայթակղությունները՝ կենտրոնանալով նպատակի վրա:
Կարդացեք Ա Կորնթացիս 9.24–25, պարզելով, թե Պողոսն ինչ մրցություն է
օգտագործել կորնթացի սրբերին ուսուցանելու համար:

Ըստ Պողոսի՝ վազորդները բնավորության ի՞նչ գծերի կամ
հատկանիշների կարիք ունեին հաջողակ լինելու համար:

Բոլոր բաներում ժուժկալ լինել նշանակում է ինքնակարգապահություն
կամ ինքնատիրապետում դրսևորել: Պողոսի նշած անապականելի
պսակը, որ հարատև է, հավերժական կյանքն է:

Ա Կորնթացիս 9.25 հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ
սկզբունքը. Հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար մենք պետք է բոլոր
բաներում ինքնակարգապահություն դրսևորենք: Ի վերջո, թերևս,
հավերժական կյանքը գալիս է միայն Հիսուս Քրիստոսի «արժանիքների,
ողորմության և շնորհի միջոցով» (2 Նեփի 2.8), ոչ թե մեր
ինքնակարգապահության միջոցով:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ է անհրաժեշտ ինքնակարգապահություն
զարգացնել հավերժական կյանք ձեռք բերելու համար:

b. Մեր կյանքի ո՞ր ասպարեզներում է, որ հավերժական կյանք ձեռք
բերելու համար բոլորս ինքնակարգապահություն զարգացնելու
կարիք ունենք:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 9.26–27, պարզելով, թե Պողոսն ինչպես է
նկարագրել ինքնակարգապահություն զարգացնելու իր ջանքերը: 27
հատվածի «մարմինս ճնշում եմ» արտահայտությունը նշանակում է
խստորեն կարգավարժել (տես Ա Կորնթացիս 9.27, ծանոթագրություն a):

Ձեր կարծիքով, որն է 27 հատվածի Պողոսի խոսքերի իմաստը. «Այլ իմ
մարմինը ճնշում եմ եւ նուաճում, որ մի գուցէ ուրիշներին քարոզելով, ինքս
անպիտան գտնուիմ»։ ____________________

Մտածեք Նախագահ Բրիգամ Յանգի հետևյալ հայտարարության մասին.

«Դուք չեք կարող հավերժական կյանք ժառանգել, մինչև որ ձեր
ախորժակները չհպատակեցնեք այն հոգուն, որը ձեր մեջ է, այն հոգուն, որը
մեր Երկնային Հայրն է տվել: Ես նկատի ունեմ ձեր հոգիների Հորը, այն
հոգիների, որոնք նա դրել է [մարմնի] այս խորանում: Խորանը պետք է
կատարելապես ենթարկվի հոգուն, այլապես ձեր մարմինը չի կարող
բարձրանալ և հավերժական կյանք ժառանգել: … Փնտրեք ջանասիրաբար,

մինչև որ ամեն բան ենթարկեք Քրիստոսի օրենքին» (Teachings of Presidents of the Church:
Brigham Young [1997], 204):
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«Եթե հոգին է ենթարկվում մարմնին, այն [հոգին] ապականվում է. իսկ եթե մարմինն է
ենթարկվում հոգուն, ապա այն [մարմինը] մաքրագործվում ու սրբագործվում է» (Teachings:
Brigham Young, 205):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ կարող եք անել,

որպեսզի ձեր մարմինը ենթարկեք ձեր հոգուն:

Ա Կորնթացիս 10
Պողոսը կորնթացի սրբերին զգուշանում է խուսափել մեղքից և մարդկանց
վիրավորելուց

Առաջին Նախագահության անդամ՝ Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստը
զգուշացրել է. «Կյանքի մասին մեծ առասպելներից մեկն այն է, երբ
[մարդիկ] կարծում են, թե իրենք անպարտելի են: Չափից շատ մարդիկ են
կարծում, որ իրենք մետաղից են, բավական ամուր, որ դիմակայեն
ցանկացած գայթակղության: Նրանք իրենց խաբում են՝ մտածելով. «Ինձ
հետ չի պատահի»» («It Can’t Happen to Me», Ensign, May 2002, 46):

Մտածեք իրավիճակների մասին, երբ մարդիկ կարող են թույլ տալ
գայթակղվել, մտածելով, որ իրենք բավական ուժեղ են, որ դիմակայեն:

Ինչպես գրված է Ա Կորնթացիս 10.1–5 հատվածներում, Պողոսն ակնարկել
է մի քանի բաներ, որ Իսրայելի զավակներն արեցին Մովսեսի ժամանակ,
որը նրանց պետք է որ հոգևոր առումով ամուր դարձներ: Թեև նրանք
օրհնվեցին Տիրոջ կողմից անապատում և բազմաթիվ հրաշքների
ականատես եղան, Տերը դժգոհ էր շատերից և նրանք պատժվեցին:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 10.6–11 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչ էր ցանկանում, որ կորնթացի սրբերը սովորեին հին իսրայելացիների
օրինակից:

Չնայած որ հին իսրայելացիները մեծ օրհնություններ տեսան, նրանք
տեղի տվեցին մեղքին: Պողոսը ցանկանում էր զգուշացնել կորնթացի
սրբերին, որ նրանք չկրկնեին հին իսրայելացիների մեղքերը:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 10.12, և ձեր խոսքերով ամփոփեք Պողոսի
ուղերձը. ____________________

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 10.13, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել
փորձությունների վերաբերյալ: Կարող եք նշագծել այն, ինչ կգտնեք դրա
վերաբերյալ:

Ի՞նչ կարող ենք սովորել այս հատվածից փորձությունների մասին:
____________________

Խորհեք հետևյալ հարցի շուրջ. Եթե Աստված թույլ չի տա, որ մեր
դիմակայելու կարողությունից վեր փորձվենք, ինչո՞ւ հին իսրայելացիները
տեղի տվեցին գայթակղությանը:
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Կարդացեք Ա Կորնթացիս 10.14, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել
սրբերին, որ անեն: Կռապաշտությունը այն մեղքերից մեկն էր, որով
տառապում էին և՛ հին իսրայելացիները, և՛ կորնթացի սրբերը:

Ա Կորնթացիս 10.13–14 հատվածներից կարող ենք սովորել, որ Աստված
մեզ փորձություններից ազատվելու ուղի կպատրաստի, սակայն մենք
պետք է հեռանանք գայթակղությունից:

Կարդացեք Ալմա 13.28, պարզելով, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի
հեռու մնանք գայթակղությունից: Կարող եք այդ հատվածը որպես
խաչաձև հղում գրել ձեր սուրբ գրությունների Ա Կորնթացիս 10.13–14
հատվածների լուսանցքում:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալին.

a. Ա Կորնթացիս 10.13–14 և Ալմա 13.28, հատվածներից սովորածի
հիման վրա գրեք լրագրի մի խորագիր կամ գովազդային
պաստառի մի կարգախոս, որը մարդկանց թելադրում է խուսափել
գայթակղությունից:

b. Ինչպե՞ս կարող է խոնարհվելը և շարունակ արթուն մնալն ու
աղոթելն օգնել մեզ հեռու մնալ գայթակղությունից:

Հնարավոր է դուք միշտ չկարողանաք խուսափել գայթակղությունից: Այդ
պատճառով մենք պետք է այժմ որոշենք, թե ինչպես ենք վարվելու, երբ
հանդիպենք գայթակղության: Մտածեք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի
հետևյալ խոսքերի մասին.

«Ճիշտ կողմնորոշվելն ավելի հեշտ է, երբ նախապես ենք որոշում
կայացնում, մտքում ունենալով վերջնական նպատակը. դա մեզ ազատում է
բազմաթիվ տառապանքներից [որոշումների պահերին], երբ մենք հոգնած
ենք և խիստ գայթակղվելու շեմին ենք: …

Մեր Հոր հետ հավերժ ապրելու հնարավորությունից պակաս ընտրություն
չկատարելու վճռի ժամանակը հիմա է, որպեսզի մեր կատարած ամեն

որոշման վրա ազդի մեր վճռականությունը՝ ոչնչի թույլ չտալ խոչընդոտել հասնելու այդ
վերջնական նպատակին» (Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball, [2006],
108–9):

«Անձնական կարգապահություն զարգացրեք, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ դեպքերում
դուք ստիպված չլինեք որոշում կայացնել կամ փոխել ձեր որոշումը, թե ինչ եք անելու, երբ
միևնույն գայթակղությունը կրկին ու կրկին հայտնվի ձեր առջև: Կան բաներ, որոնց համար
բավարար է մեկ անգամ որոշում կայացնել:

Մեծ օրհնություն է ազատ լինել կրկին ու կրկին հանդիպող գայթակղության համար
որոշում կայացնելու տառապանքից: Եթե նախապես վճիռ չկայացնենք, ապա շատ
ժամանակ կծախսենք և վտանգի կենթարկվենք» (Teachings: Spencer W. Kimball, 109):
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«Չար ուղիներից հրաժարվելու ժամանակը նախքան այդ ուղիներին հասնելն է: Լավ
կյանքի գաղտնիքը պաշտպանության և կանխարգելման մեջ է: Չարին տեղի տվող
մարդիկ, սովորաբար, նրանք են, ովքեր իրենց դնում են խոցելի դրության մեջ» (Teachings:
Spencer W. Kimball, 109):

Մտածեք, թե որ գայթակղություններն են ձեզ ավելի շատ տառապանք
պատճառում: Ի՞նչ փոփոխություններ կարող եք անել, որ խուսափեք
գայթակղությունից նախքան դրան հանդիպելը:

Ժամանակ տրամադրեք և մի թեմա կարդացեք Երիտասարդներին
զորացնելու համար գրքույկից, որը ձեզ կօգնի իմանալ՝ ինչպես հեռու մնալ
գայթակղությունից: Ձեր կարդացածի հիման վրա մի նպատակ գրեք և
որոշ ժամանակ այն ձեզ մոտ պահեք, որ հիշեցնի խուսափել
գայթակղությունից:

Ա Կորնթացիս 10.15–33 հատվածներում Պողոսը կորնթացի սրբերին
խորհուրդ է տվել հարգել ուրիշների կրոնական սովորույթները,
պահպանելով սեփական սովորույթները, և նա կրկին գրել է, որ քարոզում
է, որպեսզի շատերին օգնի փրկվել:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 9–10 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 22. ՕՐ 3

Ա Կորնթացիս 11
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն անդրադարձել է կրոնական որոշ սովորությունների
վերաբերյալ կորնթացի սրբերի վիճաբանություններին: Նա շեշտել է, որ
տղամարդիկ ու կանայք հավերժական և աստվածային դեր ունեն և Տիրոջ
ծրագրում էական դեր են կատարում միմյանց հանդեպ: Նա Եկեղեցու
անդամներին ուսուցանել է նաև հավուր պատշաճ պատրաստվել
հաղորդությանը:

Ա Կորնթացիս 11.1–16
Պողոսն անդրադառնում է կրոնական որոշ սովորությունների վերաբերյալ
վիճաբանություններին

Կարդացեք հետևյալ
հայտարարությունները, որոնք
արտահայտում են ամուսնության
վերաբերյալ որոշ մարդկանց
տեսակետները.

• «Ինձ համար շատ կարևոր է
հաջողակ լինել իմ
կարիերայում: Ես չեմ
ցանկանում կարիերայի իմ
նպատակից շեղվել հանուն
ամուսնության»:

• «Ես չեմ ցանկանում երկարատև
հարաբերությունների
պարտավորություն վերցնել:
Ինձ մտահոգում է, որ
հետագայում կարող եմ զղջալ
իմ որոշման համար»:

• «Ամուսնությունը կկապի ինձ: Ես
ի վիճակի չեմ լինի անել ինչ ցանկանում եմ»:

• «Ես գիտեմ, որ ամուսնությունն ամենակարևոր որոշումն է, որը ես
կկայացնեմ, և ես պատրաստ եմ դրան»:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք ձեր զգացումներն ամուսնության վերաբերյալ։

Ա Կորնթացիս 11 գլխում ավելի շատ ենք տեղեկանում Կորնթոսի
Եկեղեցու անդամների մտահոգությունների վերաբերյալ Պողոսի
պատասխանների մասին: Կարդացեք Ա Կորնթացիս 11.3 հատվածը,
պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել ամուսնու
պարտականությունների մասին:
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«Կնկայ գլուխը մարդն է» արտահայտությունը նշանակում է, որ ամուսինն
իր տանը նախագահելու սրբազան պատասխանատվություն ունի:
Նախագահել նշանակում է հոգևոր և նյութական գործերում արդար ձևով
մարդկանց առաջնորդել և ուղղորդել:

Նկատեք, թե ըստ 3-րդ հատվածի, ով է ընտանիքում նախագահող
ամուսնու նախագահն ու ուղեկիցը: Ինչո՞ւ է կարևոր ամուսնու ու հոր
համար տեսնել Քրիստոսին որպես իր առաջնորդ և ուղեկից:
____________________

Հասկանալով, թե Երկնային Հայրն ինչպես է նախագահում Իր
թագավորությունում, մենք կարող ենք տեսնել, որ Նա ոչ թե
խառնաշփոթության, այլ կարգ ու կանոնի Աստված է (տես ՎևՈւ 132.8):

Ա Կորնթացիս 11.4–16 հատվածներում կարդում ենք Պողոսի
պատասխանները երկրպագության ծառայությունների ժամանակ
տղամարդկանց և կանանց աղոթելու և մարգարեանալու սովորույթներին
վերաբերող կորնթացի սրբերի հարցերին: Այդ սովորույթը ներառում էր
այն, որ կանայք ծածկում էին իրենց գլուխը:

Նոր Կտակարանի ընթերցողները, երբեմն, սխալ են հասկանում Պողոսի
ուսմունքները, եզրակացնելով, որ տղամարդու դերն ավելի կարևոր է,
քան կնոջ դերը: Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Մ.
Ռասսել Բալլարդը պարզաբանել է այդ թյուր ըմբռնումը.

«Աստված և Եկեղեցին հավասար աչքով են նայում տղամարդկանց և
կանանց, սակայն հավասար լինելը չի նշանակում, որ նրանք նույնն են։
Տղամարդկանց և կանանց պարտականություններն ու աստվածային
շնորհները իրենց բնույթով տարբեր են, սակայն տարբեր չեն իրենց
կարևորությամբ կամ ներգործությամբ։ Մեր Եկեղեցու վարդապետությունը
կանանց դասում է հավասար, բայց և տարբեր տղամարդկանցից։ Աստված

չի համարում մի սեռը մյուսից լավը կամ կարևոր։ …

Տղամարդիկ և կանայք ունեն տարբեր շնորհներ, տարբեր ուժեղ կողմեր և տարբեր
տեսակետներ ու ձիրքեր։ Հենց դա է հիմնական պատճառներից մեկը, թե ինչու մենք ունենք
միմյանց կարիքը» (“Men and Women in the Work of the Lord,” New Era, Apr. 2014, 4):

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 11.11, պարզելով, թե Պողոսն ինչ է ուսուցանել
ամուսնու և կնոջ կապի մասին: «Տէրումը» արտահայտությունը
վերաբերում է Տիրոջ ծրագրին՝ օգնելու մեզ նմանվել Իրեն և ստանալ
հավերժական կյանք:

Ա Կորնթացիս 11.11 հատվածում սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Տիրոջ ծրագրում ոչ տղամարդը, ոչ էլ կինը առանց մեկմեկու չեն կարող
ձեռք բերել հավերժական կյանք (տես նաև ՎևՈւ 131.1–4):

Տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը Աստծո ծրագրի մասն է։ Մտածեք
հետևյալ հարցերի շուրջ. Արդար հայր կամ մայր լինելն ինչպե՞ս է
նպաստում Աստծո ծրագրին: Ինչպե՞ս է դա նախապատրաստում մեզ, որ
նմանվենք Երկնային Հորը:
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Մտածեք, թե ինչպես է աշխատում
մկրատը: Ինչպե՞ս կաշխատի
մկրատը, եթե նրա բերաններն
առանձնացնես ու փորձես մի
սայրով թուղթ կամ կտոր կտրել:
Մկրատի զույգ բերաններն ինչո՞վ
են նման ամուսնուն ու կնոջը,
ովքեր ձգտում են
հավերժական կյանքի:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Դեյվիդ Ա.
Բեդնարի հետևյալ հայտարարությունը, պարզելով, թե ամուսինն ու կինը
ինչպես պետք է միասին աշխատեն, որպեսզի հավերժական կյանք ձեռք
բերեն. «Աստվածային ծրագրով տղամարդիկ և կանայք պետք է միասին
առաջանան դեպի կատարելություն և լիարժեք փառք: Իրենց տարբեր
բնավորությունների և ընդունակությունների շնորհիվ տղամարդիկ և կանայք

ամուսնական հարաբերությունների մեջ յուրահատուկ հայացքներ ու փորձառություններ են
մտցնում: Տղամարդն ու կինը տարբեր ձևով, սակայն հավասարապես են ներդրում
կատարում ընդհանուր էությանը և միասնությանը, որոնց հնարավոր չէ հասնել որևէ այլ
ճանապարհով։ Տղամարդը լրացնում և կատարելագործում է կնոջը, իսկ կինը լրացնում և
կատարելագործում է տղամարդուն, երբ նրանք սովորում են միմյանցից և
փոխադարձաբար ամրացնում և օրհնում միմյանց» («Marriage Is Essential to His Eternal
Plan», Ensign, June 2006, 83–84):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք տղամարդու և կնոջ տարբեր հատկանիշների և

պատասխանատվությունների մասին, որով նրանք ընտանիքում
աջակցում և ամրապնդում են միմյանց:

«Ընտանիք. Հայտարարություն աշխարհին» հռչակագրում Առաջին Նախագահությունը և
Տասներկու Առաքյալների Քվորումը հայտարարել են. «Ըստ աստվածային ծրագրի՝
հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտանիքները սիրով ու առաքինությամբ, և
պատասխանատու լինեն ապահովելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու
պաշտպանությունը: Մայրերը, հատկապես, պատասխանատու են իրենց երեխաների
դաստիարակման համար: Այս սուրբ պարտականություններն իրականացնելիս, հայրերն ու
մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ:
Անաշխատունակությունը, մահը կամ այլ իրավիճակները կարող են անհրաժեշտություն
առաջացնել, որպեսզի փոփոխվեն ընտանիքի համար հոգ տանողների դերերը»: (Ensign,
Nov. 2010, 129):

3. Մտածեք դասի սկզբում կարդացած ամուսնության
նկատմամբ տարբեր վերաբերմունք ունեցող

հայտարարությունների մասին: Սուրբ գրությունների
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ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին.
Ա Կորնթացիս 11.1–16 հատվածներն ուսումնասիրելուց հետո ինչպե՞ս
կպատասխանեիք նրանց, ովքեր չեն հասկանում ամուսնության
կարևորությունը Աստծո ծրագրում:

Ա Կորնթացիս 11.17–34
Պողոսը կորնթացի սրբերին ուսուցանում է լուրջ վերաբերել հաղորդությանը:
Ի՞նչ միտք է գալիս ձեզ, երբ կարդում եք հետևյալ
արտահայտությունները:

• «Հոգևոր իրական փորձառություն»:

• «Հոգու նորացում»:

• «Հանգստության օրվա ամենալուսավոր պահը»:

Խորհեք հաղորդություն ընդունելու ձեր ամենավերջին փորձառության
մասին և մտածեք, թե արդյոք այդ արտահայտություններից որևէ մեկը
համապատասխանում է ձեր փորձառությանը:

Ա Կորնթացիս 11.17–34 հատվածներն ուսումնասիրելիս գտեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել, որ ձեր հաղորդություն
ընդունելն ավելի հոգևոր ու իմաստալից դառնա:

Պողոսի ժամանակ Եկեղեցու անդամները Վերջին Ընթրիքի նման մի
սովորություն էին պահում: Նրանք պարբերաբար հավաքվում էին, որ
միասին հաց ուտեն, իսկ հետո հաղորդություն ընդունեն: Պողոս
Առաքյալը քննադատել է այդ հավաքները, որովհետև սրբերը դրանք
վերածել էին սովորական ճաշկերույթի, չպահպանելով հաղորդությանը
ուղեկցող սրբությունը: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է
միասին հավաքվելու մասին Պողոսի բացատրությունը. «Ինչի՞ համար եք
հավաքվում մեկտեղ. չէ՞ որ Տիրոջ ընթրիքն ուտելու համար»: [Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանություն, Ա Կորնթացիս 11.20 (անգլերեն աստվածաշնչում
1 Corinthians 11.20, ծանոթագրություն a)]:

Չնայած որ այդ հավաքների նպատակը ընկերակցությունն ու
միասնությունն ամրապնդելն էր, հաճախ դրանք հակառակությունների
պատճառ էին դառնում: Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիս 11.17–22
հատվածներում, Պողոսը դատապարտել է այդ ճաշկերույթների
ժամանակ առաջացած հակառակությունները:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 11.23–26 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը
Եկեղեցու անդամներին ինչ է քաջալարել, որ հիշեն հաղորդության
վերաբերյալ: Անգլերեն թարգմանությունում պատմեցեք բառը 26
հատվածում թարգմանվել է ցուցադրել: Սակայն հունարեն բնագրում
օգտագործվող բառն ունի հռչակել, հայտարարել կամ վկայել իմաստը
(տես անգլերեն աստվածաշունչ 1 Corinthians 11:26, ծանոթագրություն b):
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Կարդացեք Ա Կորնթացիս 11.27–30
հատվածները, պարզելով, թե
Պողոսն ինչ է զգուշացրել
կորնթացի սրբերին հաղորդության
վերաբերյալ:

Այդ հատվածներից մենք սովորում
ենք, որ հաղորդությունն անարժան
ընդունողները
դատապարտություն և նզովք են
բերում իրենց վրա:

Այդ ճշմարտությունը հաստատվում է Մորմոնի գրքում, որտեղ Հիսուս
Քրիստոսը զգուշացրել է, որ հաղորդությունը անարժան ճաշակողները
ուտում և խմում են նզովք իրենց հոգուն (տես 3 Նեփի 18.29): Ի լրումն,
Փրկիչն ասել է քահանայության ղեկավարներին, որ անարժան
անդամներին թույլ չտան ճաշակել հաղորդությունից (տես 3 Նեփի 18.29):
Եթե դուք հարցեր ունեք հաղորդությունն ընդունելու ձեր
արժանավորության վերաբերյալ, ապա պետք է խոսեք ձեր եպիսկոպոսի
կամ ճյուղի նախագահի հետ:

Ա Կորնթացիս 11.29 հունարեն բնագրի «դատաստան» բառն ունի նաև
«դատապարտություն» իմաստը (տես անգլերեն աստվածաշունչ
1 Corinthians 11:29, ծանոթագրություն b): Դատապարտություն բառը
նշանակում է «մեղավոր համարվել Աստծո կողմից» (Սուրբ գրքերի
ուղեցույց, «Դատապարտել, դատապարտություն»scriptures.lds.org): Նզովք
բառը վերաբերում է «վիճակին, երբ մարդու զարգացումը կանգ է առնում և
Աստծո ներկայությանն ու Նրա փառքին հասու լինելը մերժվում է:
Գոյություն ունի տարբեր աստիճանի նզովք: Բոլոր նրանք, ովքեր
սելեստիալ վեհացման լիությունը չեն ստանում, ինչ-որ չափով
կսահմանափակվեն իրենց զարգացման և արտոնությունների մեջ, և
նրանց նզովքը կլինի այդ չափով» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Նզովք»,scriptures.lds.org):

Հիշեք, որ «դուք կարող եք կատարյալ չլինել, որպեսզի ճաշակեք
հաղորդությունից, բայց դուք պետք է ունենաք համեստության և
ապաշխարության հոգի ձեր սրտում» (Հավատքին հավատարիմ.
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 88): Եթե մենք ճաշակենք
հաղորդությունից չապաշխարող սրտով և ցանկություն չունենանք հիշել և
հետևել Փրկչին, մենք անարժան ենք ճաշակում հաղորդությունից:

Մտածեք, թե հաղորդությունից անարժան ճաշակելը ինչո՞ւ կարող է նզովք
բերել մեր հոգիներին:

Վերընթերցեք Ա Կորնթացիս 11.28 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը
Եկեղեցու անդամներին ինչ է խորհուրդ տվել, որ անեն հաղորդություն
ճաշակելիս: Կարող եք նշագծել ձեր գտած բառերը:

Այդ հատվածից սովորում ենք, որ մենք պետք է քննենք մեր կյանքը
հաղորդություն ճաշակելիս:

Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս պետք է մենք քննենք մեր կյանքը:
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Մեր կյանքը քննելու նպատակը ոչ միայն հաշվի առնելն է, որ արժանի
ձևով ճաշակենք հաղորդությունից, այլև հաշվի առնելը, թե ինչպես ենք
մենք ձգտում պահել մեր ուխտերը Աստծո հետ և թե ինչպես կարող ենք
ջանալ ապաշխարել և բարելավել:

Կարդացեք հետևյալ հայտարարությունները և մտածեք, թե ինչպես
կարող եք քննել ձեր կյանքը, երբ ճաշակում եք հաղորդությունից:

Նկարագրելով հաղորդությունը ճաշակելիս ունեցած իր
փորձառություններից մեկը, Նախագահ Հովարդ Վ. Հանթերն ասել է. «Ես ինձ
տվեցի այս հարցը. Արդյոք ես Աստծուն ամեն բանից վե՞ր եմ դասում և
պահում Նրա բոլոր պատվիրանները»: Ապա եկան խորհրդածություններն ու
որոշումները: Տիրոջ հետ ուխտ կապելը, որ միշտ պահենք նրա
պատվիրանները, լուրջ պարտավորություն է և հաղորդություն ընդունելով`

այդ ուխտը վերանորոգելը հավասարաչափ լուրջ է: Հաղորդության սպասավորման
ժամանակ լուրջ խորհրդածություններ ունենալը մեծ նշանակություն ունի: Այդ պահերը
ինքնաքննության, ինքնավերլուծության, ինքնակառավարման՝ խորհրդածելու և վճիռ
կայացնելու պահեր են» (“Thoughts On the Sacrament,” Ensign, May 1977, 25):

Թեդ Ռ. Քալիսթերը՝ Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահը, երբ
Յոթանասունի քվորումի անդամ էր, ուսուցանել է, որ հաղորդությունը
խորհրդածելու և ինքնագնահատման ժամանակ է. «Հաղորդությունը…
ինքնավերլուծության և ինքնաքննության ժամանակ է: … Հաղորդությունը ոչ
միայն Փրկչին հիշելու, այլև մեր կյանքը Մեծ Օրինակի [Հիսուս Քրիստոսի]
կյանքի հետ համեմատելու ժամանակ է: Դա ամեն ինքնախաբեություն մի

կողմ դնելու ժամանակ է. դա բացարձակ ճշմարտության մի վեհ ժամանակ է: Բոլոր
արդարացումները, բոլոր երևացող բաները պետք է մի կողմ քաշվեն, թույլ տալով, որ մեր
ոգին, իր իրական էությամբ հաղորդակցվի մեր Հոր հետ՝ Հոգին հոգու հետ: Այդ պահին
մենք դառնում ենք մեր սեփական դատավորը, մտածելով, թե ինչ է մեր կյանքը իրականում
և ինչպիսին պետք է իրապես լինի» (The Infinite Atonement [2000], 291):

Հաղորդությունը ճաշակելիս մեր կյանքը քննելու սկզբունքը կիրառելու
ուղիներից մեկը հարցերի մասին մտածելն է, երբ պատրաստվում ես
վերցնել հաղորդությունը: Օրինակ` դուք կարող եք մտածել. «Ինչպե՞ս
կարող եմ Հիսուս Քրիստոսի ավելի լավ աշակերտ լինել»: «Ինչո՞վ է իմ
կյանքը նման Փրկչի կյանքին: Ինչո՞վ այն նման չէ Փրկչի կյանքին»: «Ի՞նչ
թուլություն ունեմ, որը խանգարում է իմ հոգևոր աճին»: «Ի՞նչ կարող եմ
անել այս շաբաթ, որպեսզի մի փոքր ավելի լավը դառնամ»:

Կիրառեք վարդապետությունները և սկզբունքները
Կիրառումը տեղի է ունենում, երբ մտածում եք, խոսում և ապրում եք ըստ
վարդապետությունների և սկզբունքների, որոնք սովորում եք սուրբ գրությունների
ուսումնասիրությունից: Կիրառելով վարդապետություններն ու սկզբունքները ձեր կյանքում՝
դուք կօրհնվեք: Օրինակ` Ա Կորնթացիս 11 գլխում հաղորդության մասին սովորելը ձեզ
ավելի խորը հասկացողություն ու վկայություն կտա այդ արարողության մասին:
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4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի քանի լրացուցիչ հարցեր, որոնք կարող եք ձեզ տալ

հաղորդությունից առաջ և դրա ընթացքում:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում մի
ծրագիր կազմեք այն մասին, թե ինչ եք անելու, որպեսզի

ավելի լավ նախապատրաստվեք հաղորդություն ընդունելու հաջորդ
հնարավորությանը:

Քննելով ձեր կյանքը հաղորդությունից առաջ և դրա ընթացքում, Տերը ձեզ
կարող է օգնել, որ իմանաք, թե ինչպես կարող եք ավելի լավ պահել ձեր
ուխտերը և արժանի լինել ստանալու այն օրհնությունները, որոնք Նա
ցանկանում է տալ ձեզ: Հանձն առեք հետևել ձեր ստացած հուշումներին:

Ա Կորնթացիս 11.33–34 հատվածներում մենք կարդում ենք Պողոսի
լրացուցիչ հրահանգները կորնթացի սրբերին, թե ինչ անեն ընթրելիս, երբ
հավաքվում են հաղորդություն ճաշակելու: Նա սրբերին ասել է մտածել
մեկմեկու մասին և խուսափել հակառակությունից:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 11 գլուխը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 22. ՕՐ 4

Ա Կորնթացիս 12–14
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը գրել է Հոգու բազում պարգևների մասին: Նա Եկեղեցին
համեմատել է ֆիզիկական մարմնի հետ և բացատրել, որ ճիշտ ինչպես
մարմինը պատշաճ գործունեության համար ունի յուրաքանչյուր անդամի
կարիքը, նմանապես Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամ պետք է
օգտագործի իրեն տրված Հոգու պարգևները Եկեղեցում ներդրում
կատարելու և այն ամրապնդելու համար: Պողոսը սրբերին խորհուրդ է
տվել հետամուտ լինել գթությանը և մարգարեության հոգևոր պարգևին:

Ա Կորնթացիս 12
Պողոսն ուսուցանում է հոգևոր պարգևների վերաբերյալ

Կարդացեք հետևյալ պնդումները և շրջանակի մեջ առեք դրանցից մեկը,
որը ձեր կարծիքով առավել ճշգրիտ է:

• Վկայությունը ձեռքբերովի է:

• Վկայությունը պարգև է:

Բացատրեք ձեր պատասխանը. ____________________

Ա Կորնթացիս 12 գլուխն ուսումնասիրելիս գտեք սկզբունքներ, որոնք ձեզ
կօգնեն ամուր անձնական վկայություն ձեռք բերել Հիսուս Քրիստոսի և
Նրա ավետարանի վերաբերյալ:

Ա Կորնթացիս 12.1–2 հատվածներում տեղեկանում ենք Կորնթոսի
Եկեղեցու անդամներին հոգևոր պարգևների մասին ուսուցանելու Պողոս
Առաքյալի մտադրության մասին:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 12.3 հատվածը, տեսնելով, թե ինչպես կարող
ենք մեզ համար պարզել, որ Հիսուսը Տերն է և Փրկիչը: Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթը ուսուցանել է, որ Տէր ասել արտահայտությունը Ա Կորնթացիս
12.3-ում պետք է հասկանալ որպես Տեր ճանաչել (տես History of the Church,
4:602–3):

Ա Կորնթացիս 12.3 հատվածի ձեր գիտելիքի հիման վրա ավարտեք
ճշմարտության հետևյալ պնդումը. Միայն ____________________ միջոցով
կարող ենք անձնական վկայություն ստանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր
Փրկիչն է:

Առաջին Նախագահության անդամ՝ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆն
ուսուցանել է, որ մենք անձնական վկայություն ստանալու կարիք ունենք.
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«Վկայությունն ամենաթանկ ունեցվածքն է, որովհետև ձեռք չի բերվում
միայն տրամաբանությամբ կամ բանականությամբ. այն չի կարող նվեր կամ
ժառանգություն լինել մեր նախնիներից: Մենք չենք կարող կախված լինել
մյուսների վկայությունից: Մենք պետք է ինքներս իմանանք: Նախագահ
Գորդոն Բ. Հինքլին ասել է. «Յուրաքանչյուր վերջին օրերի սուրբ
պատասխանատվություն է կրում ինքնուրույն իմանալու, վստահաբար,

առանց կասկածի, որ Հիսուսը կենդանի Աստծո հարություն առած կենդանի Որդին է» («Fear
Not to Do Good», Ensign, May 1983, 80): …

Մենք ստանում ենք այս վկայությունը, երբ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր մեջ գտնվող հոգու
հետ: Մենք ձեռք կբերենք հանդարտ ու անդրդվելի վստահություն, որը կլինի մեր
վկայության ու համոզմունքի աղբյուրը», («The Power of a Personal Testimony», Ensign or
Liahona, Nov. 2006, 38):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի մասին
վկայությունը գալիս է միայն Սուրբ Հոգու միջոցով:

b. Ի՞նչ կարող ենք անել, որ հրավիրենք Սուրբ Հոգին մեր կյանք և
ստանանք այդ վկայությունը:

Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիս 12.4–31 հատվածներում, Պողոսը
կորնթացի սրբերին ուսուցանել է, որ հոգու բազմաթիվ պարգևները տրվել
են Երկնային Հոր բոլոր զավակների օգտի և օգնության համար, որպեսզի
Եկեղեցու անդամները ծառայեն միմյանց: Հոգու պարգևները Սուրբ
Հոգուց եկող օրհնություններ կամ ունակություններ են, և Աստված տալիս
է այդ պարգևներից առնավազն մեկը Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամին
(տես ՎևՈւ 46.11): Պողոսը Եկեղեցին համեմատել է ֆիզիկական մարմնի
հետ: Ճիշտ ինչպես մարմինը պատշաճ գործունեության համար ունի
յուրաքանչյուր անդամի կարիքը, նմանապես Եկեղեցու յուրաքանչյուր
անդամ կարող է օգտագործել իր հոգևոր պարգևները Եկեղեցում
ներդրում կատարելու և այն ամրապնդելու համար: Այդ պատճառով
Պողոսը սրբերին խորհուրդ է տվել. «նախանձաւոր [հետամուտ] եղէք
լաւագոյն պարգեւներին» (Ա Կորնթացիս 12.31):

Ա Կորնթացիս 13
Պողոսն ուսուցանում է գթություն ունենալու կարևորության մասին

Կարդացեք հետևյալ դրվագները և մտածեք, թե ինչ հետևանքներ
կունենա նմանատիպ վերաբերմունքն ու պահվածքը:

• Դուք հաճախ եք զայրանում ու ընկճվում եղբոր կամ քրոջ պահվածքից:

• Դասարանցին կոպիտ է խոսում ձեզ հետ, այնպես որ դուք արդար եք
համարում կոպիտ խոսել նրա հետ:

• Դուք բարի նախանձ եք զգում ընկերոջ տաղանդների և
ձեռքբերումների հանդեպ:
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• Երբեմն քահանայության ձեր քվորումում կամ Երիտասարդ Կանանց
ձեր դասարանում դուք անհոգ բամբասում եք և վատ բաներ խոսում
ուրիշների մասին:

Նպատակ դրեք ձեր սովորածը կիրառելու համար

Ձեր սովորածը կիրառելու նպատակներ դնելը ձեզ կարող է օգնել հավատքով գործել, ձեր
ուսումնասիրությունից ավելի շատ բան սովորել և հոգեպես առաջադիմել: Նպատակներ
դնելիս փնտրեք Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը: Հավաստիացեք, որ ձեր նպատակները
ջանքեր են պահանջում, բայց նաև իրատեսական են ու հասանելի: Գրեք, թե
մասնավորապես ինչ եք անելու, երբ եք անելու և ինչպես եք անելու: Այնուհետև,
կանոնավորապես ստուգեք ձեր առաջընթացը:

Ուսումնասիրելով Ա Կորնթացիս 13 գլուխը՝ գտեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են ձեզ օգնել, որ խուսափեք ձեր անձնական երջանկությանը
և մարդկանց հետ ձեր դրական հարաբերություններին խանգարող
վարքից ու կեցվածքից:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 13.1–3 հատվածները, պարզելով, թե Հոգու որ
պարգևն է Պողոսը բարձր գնահատել:

Գթությունը «ոչ թե պարզապես կապվածություն [է], այլ ամենավեհ,
ամենաազնիվ, ամենազորեղ սերը» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Գթություն»):

Նկատեք այդ հատվածներում, թե Պողոս Առաքյալն ինչպես է նկարագրել
նրանց, ովքեր ունեն հոգևոր այլ պարգևներ, բայց ոչ գթություն (տես նաև
ՎևՈւ 88.125):

1-ին հատվածի «ձայն հանող պղինձ» և «հնչեցող ծնծղայ»
արտահայտությունները վերաբերում են բարձր ձայն հանող գործիքների:
Ա Կորնթացիս 13.1 հատվածի համատեքստում այդ
արտահայտությունները կարող են նշանակել դատարկ կամ անիմաստ
խոսքեր ասելը, երբ խոսողը գթությամբ չի առաջնորդվում:

Պողոսը բացատրել է գթության հատկանիշներն ու բնութագիրը, որպեսզի
օգնի կորնթացի սրբերին հասկանալ այդ պարգևը: Կարդացեք Ա
Կորնթացիս 13.4–8 հատվածները՝ գտնելով գթության (սիրո) Պողոսի
նկարագրությունը: Կարող եք նշագծել ձեր գտածը:

Մտածեք դժվարահասկանալի հետևյալ արտահայտությունների
բացատրությունների մասին. «Երկայնամիտ» բառը (4-րդ հատվածում)
նկարագրում է մարդու, ով համբերությամբ տանում է փորձությունները:
«Չէ նախանձվում» արտահայտությունը (4-րդ հատվածում) նկարագրում է
ուրիշներին չնախանձող մարդու: «Չէ գոռոզանում» արտահայտությունը
(4-րդ հատվածում) նկարագրում է չպարծեցող մարդու: «Չէ
հպարտանում» արտահայտությունը (4-րդ հատվածում) ցույց է տալիս
խոնարհ լինելու հատկանիշը: «Չէ լրբանում» արտահայտությունը (5-րդ
հատվածում) նկարագրում է ոչ կոպիտ՝ նրբազգաց մարդու: «Իրը չէ
որոնում» արտահայտությունը (5-րդ հատվածում) նկարագրում է Աստծոն
և մերձավորներին առաջնահերթություն տվող անձին: «Չէ գրգռվում»
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արտահայտությունը (5-րդ հատվածում) նկարագրում է դժվար բռնկվող
մարդու: «Ամեն բան հաւատում է» արտահայտությունը (7-րդ հատվածում)
նկարագրում է այն մարդուն, ով ընդունում է ողջ ճշմարտությունը:

Ո՞ւմ կյանքն է Պողոսի նկարագրած գթության հատկանիշների օրինակ
հանդիսանում:

Մորոնի 7.47 հատվածում կարդում ենք Մորմոն մարգարեի ուսուցանածի
մասին, որ «գթությունը Քրիստոսի մաքուր սերն է»: Դուք կարող եք գրել
այդ սահմանումը և դրա աղբյուրը Ա Կորնթացիս 13.4–8 հատվածների
լուսանցքում:

2. Ա Կորնթացիս 13.4–8 հատվածներից ընտրեք գթության
նկարագրություններից երկուսը կամ երեքը: Սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում բացատրեք, թե
ինչպես են դրանք նկարագրում Հիսուս Քրիստոսին և Նրա կյանքից մի
օրինակ բերեք յուրաքանչյուր նկարագրության համար:

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել Ա Կորնթացիս 13.4–8
հատվածներից, այն է, որ երբ հետամուտ ենք լինում ձեռք բերել
գթության հոգևոր պարգևը, մենք ավելի շատ ենք նմանվում Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոսին:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում 8-րդ հատվածի «Սէրը երբէք չի
վերջանալ» արտահայտությունը: ____________________

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը մի
տեսակետ է ներկայացրել, թե ինչպես գթությունը երբեք չի վերջանա.
«Կյանքը մտավախություններից ու թերացումներից անմասն չէ: Իրերը,
երբեմն, իրենց հունով չեն գնում: Մեզ թողնում են մարդիկ,
տնտեսությունները, ձեռնարկությունները կամ կառավարությունները:
Սակայն կա մի բան ժամանակի և հավերժության մեջ, որ մեզ չի լքում, –

Քրիստոսի մաքուր սերը» (Christ and the New Covenant [1997], 337):

Ա Կորնթացիս 13.9–12 հատվածներում կարդում ենք, թե գիտելիքի ու
մարգարեության հոգևոր պարգևներն ինչու են ի վերջո խափանվելու:
Պողոսը նկատել է, որ այս կյանքում ձեռք բերած գիտելիքը ամբողջական
չէ, և որ հավերժության մեջ մենք կատարյալ գիտելիք ձեռք կբերենք:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 13.13 հատվածը, պարզելով թե ըստ Պողոսի
ուսուցանածի, Հոգու որ պարգևներն են մնալու այսինքն՝ հարատևելու կամ
հաստատուն մնալու:

Ա Կորնթացիս 13.13 հատվածի ձեր կարդացածի հիման վրա ավարտեք
հետևյալ ճշմարտությունը. ____________________ Հոգու ամենամեծ
պարգևն է:

Ձեր կարծիքով գթությունը ինչո՞ւ է Հոգու ամենամեծ պարգևը:
____________________

Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիս 14.1 հատվածում՝ Պողոսը
սրբերին խորհուրդ է տվել «սէրին հետեւել»: Կարդացեք Մորոնի 7.48
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հատվածը, պարզելով, թե Մորմոնն ինչ է ուսուցանել մարդկանց, որ անեն,
որպեսզի հարեն գթությանը:

Ինչպե՞ս ենք ձեռք բերում հոգևոր այս և մյուս պարգևները: Ըստ Մորմոնի՝
Երկնային Հայրը ո՞ւմ է շնորհում գթության պարգևը:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող է գթություն ունենալը բարելավել ընտանիքի,
ընկերների և հասակակիցների հետ մեր հարաբերությունները:

b. Գրեք մի իրադարձության մասին, երբ գթության դրսևորման
ականատես եք եղել ձեր կամ ուրիշների հանդեպ:

c. Ա Կորնթացիս 13.4–7 հատվածներում նկարագրվող գթության
հատկանիշներից ո՞րն եք դժվարանում դրսևորել: Ինչո՞ւ: Մի
նպատակ գրեք, թե դուք ինչ կանեք, որպեսզի հետամուտ լինեք և
ձեռք բերեք գթության պարգևը:

Ա Կորնթացիս 14
Պողոսն ուսուցանում է, որ մարգարեության պարգևն ավելի մեծ է, քան
լեզուների պարգևը:
Ա Կորնթացիս 14.1–3 հատվածներում Պողոսը սրբերին խորհուրդ է տվել
հետամուտ լինել մարգարեության պարգևին: Նա ասել է, որ
մարգարեության ոգին մարդկանց շենացնում կամ վեհացնում է ավելի
շատ, քան լեզուների պարգևը:

«Մարգարեությունը բաղկացած է աստվածայնորեն ոգեշնչված խոսքերից կամ
գրվածքներից, որը մարդը ստանում է Սուրբ Հոգուց հայտնության միջոցով: Հիսուսի մասին
վկայությունը մարգարերության ոգին է (Հայտնություն 19.10): Երբ անձը մարգարեանում է,
նա խոսում կամ գրում է այն, ինչ Աստված ցանկանում է, որ նա իմանա, իր անձնական կամ
ուրիշների բարօրության համար»: (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Մարգարեություն,
մարգարեանալ», scriptures.lds.org).

Ա Կորնթացիս 14.1–3 հատվածներից սովորում ենք, որ ուսուցանելով և
վկայելով ոգեշնչմամբ, մենք կարող ենք օգնել շենացնել ու մխիթարել
ուրիշներին: Մարդկանց մխիթարելու ձևերից մեկը (տես 3-րդ հատված)
նրանց քաջալերանքի խոսքեր ասելն է:

Մտածեք, թե երբ է ինչ-որ մեկի ուսուցումը կամ վկայությունը շենացրել,
մխիթարել կամ սփոփել ձեզ:

Ա Կորնթացիս 14.4–40 հատվածներում Պողոսը կորնթացի սրբերին
զգուշացրել է լեզուներով խոսելու պարգևի վերաբերյալ: Նա
նախազգուշացրել է, որ ոչ պատշաճ գործածության դեպքում լեզուների
պարգևը շինություն չի բերի Եկեղեցուն և կարող է անդամներին շեղել, որ
հետամուտ չլինեն այլ պարգևների: Պողոսը նաև ուսուցանել է, որ
«Աստուած խռովութեան Աստուած չէ» (Ա Կորնթացիս 14.33), և որ
Եկեղեցում ամեն բան պետք է կարգով կատարվի:
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4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 12–14 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  22 ,  ՕՐ  4

545



ՄԱՍ 23. ՕՐ 1

Ա Կորնթացիս 15.1–29
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը տեղեկացել էր, որ Կորնթոսի Եկեղեցու որոշ
անդամներն ուսուցանում էին, որ մահացածները հարություն չեն առնելու:
Նա վկայել է, որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից և
բացատրել է, թե ինչ նշանակություն ունի հարությունը Երկնային Հոր բոլոր
զավակների համար:

Ա Կորնթացիս 15.1–10
Պողոսը վկայություն է տալիս Հիսուս Քրիստոսի Հարության մասին:

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ հայտարարությունը.
«Իմ եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, մենք ծիծաղում ենք, լաց ենք լինում, աշխատում
ենք, խաղում ենք, սիրում ենք, ապրում ենք: Ապա մահանում ենք: Մահը մեր
ընդհանուր ժառանգությունն է: Բոլորը պետք է անցնեն դրա դարպասներով:
Մահը տանում է տարեցներին, հոգնածներին և մաշվածներին: Այն այցելում
է հույսի ծաղկման մեջ և սպասումների փառքի մեջ գտնվող

երիտասարդներին: Ոչ էլ փոքր երեխաներն են ազատվում նրա ճանկերից: Պողոս
Առաքյալի խոսքերով. «Մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մեռնել» [Եբրայեցիս

9.27]» («Գիտեմ, ապրո՛ւմ է Փրկիչն իմ» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2007, 24):

Հիշեք ձեր մտքերն ու ապրած զգացումները, երբ ծանոթ մի մարդ է
մահանում:

Ա Կորնթացիս 15.1–29 հատվածներն ուսումնասիրելիս փնտրեք
սկզբունքներ, որոնք կօգնեն ձեզ, երբ ձեզ ծանոթ մի մարդ մահանա:

Ավարտելով Կորնթոսի սրբերին գրված իր նամակը՝ Պողոս Առաքյալը
արձագանքում է որոշ անդամների կողմից ուսուցանվող կեղծ
վարդապետությանը: Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.12, պարզելով, թե ինչ
կեղծ ուսմունքներ էին ուսուցանվում:

Ձեր կարծիքով այդ կեղծ հավատամքն ինչո՞ւ էր մտահոգում Պողոսին:
____________________

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.3–8, պարզելով, թե Պողոս Առաքյալը ինչ է
գրել, որպեսզի Եկեղեցու անդամներին օգնի հասկանալ Փրկչի
Հարության իրականությունը: (Նկատեք, որ Կեփաս անունը Պետրոս
Առաքյալի անուններից մեկն է:)

Այդ հատվածներից կարող ենք սովորել, որ Առաքյալները վկայում են, որ
Հիսուս Քրիստոսը մահացել է մեր մեղքերի համար և մեռելներից
հարություն է առել: (Կարող եք նշագծել կամ գրել այս
արտահայտությունը ձեր սուրբ գրություններում:)

546



Նախագահ Մոնսոնը կիսվել է հետևյալ վկայությամբ. «Իմ ողջ սրտով և իմ
հոգու եռանդով ես բարձրացնում եմ իմ ձայնը վկայությամբ որպես հատուկ
վկա և հայտարարում եմ, որ Աստված ապրո՛ւմ է: Հիսուսը Նրա Որդին է, Հոր
Միածինը մարմնի մեջ: Նա մեր Քավիչն է: Նա մեր Միջնորդն է Հոր առաջ:
Դա Նա էր, ով զոհվեց խաչի վրա մեր մեղքերը քավելու համար: Նա դարձավ
Հարության առաջնապտուղը: Քանի որ Նա մահացավ, մենք բոլորս կրկին

կապրենք: «Այնպես ցնծում է իմ հոգին՝ Գիտե՛մ, ապրում է Փրկիչն իմ»: [«Գիտեմ ապրում է
Փրկիչն իմ», Հիմներ և մանկական երգեր, էջ 38]: Թող ողջ աշխարհն իմանա դա և ապրի
ըստ այդ գիտելիքի» («Գիտեմ, ապրո՛ւմ է Փրկիչն իմ» 25):

Մտածեք, թե Հիսուս Քրիստոսի Հարության մասին Առաքյալների
վկայություններն ինչպես են ձեզ օգնել, որ ամրապնդեք ձեր հավատքը
Փրկչի և Նրա Հարության վերաբերյալ:

Ա Կորնթացիս 15.11–29
Պողոսը մեկնաբանում է Հարության վարդապետությունը

Ինչպես արձանագրված է Ա Կորնթացիս 15.11–15 հատվածներում, Պողոս
Առաքյալը հարցադրել է, թե ինչու են կորնթացի սրբերը սկսել կասկածի
տակ դնել Հարության իրականությունը: Նա տրամաբանել է, որ եթե չկա
հարություն մեռելներից, ապա Հիսուս Քրիստոսն էլ հարություն չի առել:
Եվ եթե Հիսուս Քրիստոսը հարություն չի առել մեռելներից, ապա Նրա
հարության բոլոր վկաները կեղծ էին և ավետարանը քարոզելն
անիմաստ էր:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Մեր կրոնի հիմնական սկզբունքներն
են Առաքյալների և Մարգարեների վկայությունը Հիսուս Քրիստոսի մասին, որ
Նա մահացավ, թաղվեց և բարձրացավ երրորդ օրը և համբարձվեց երկինք,
իսկ բոլոր մյուս բաները, որոնք կապված են մեր կրոնի հետ, միայն դրա
հավելումներն են» (Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ
[2007], 49, հավելումները ինչ-որ բաների լրացումն են կամ ավելի

մեծի մասը):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք հետևյալ աղյուսակը: Այնուհետև կարդացեք

աղյուսակի ձախ սյունակի սուրբ գրությունները, պարզելով, թե ինչպես
կլրացնեք աջ սյունակի համապատասխան նախադասությունները:
Ապա ավարտեք նախադասությունները սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

Նկատի առեք, որ առաջինեկ բառը Ա Կորնթացիս 15.20 հատվածում
համարժեք է երկրագործի հավաքած բերքի առաջնապտղին: Ճիշտ
ինչպես առաջնապտղին հաջորդում է մեծ բերքահավաքը, այնպես էլ
հարության դեպքում՝ Հիսուս Քրիստոսը հարության առաջինեկն էր:
(Նշեք, որ Ա Կորնթացիս 15.20–22 սերտման սուրբ գրության հատված է:
Դուք կարող եք այն առանձնահատուկ ձևով նշել, որպեսզի
հետագայում կարողանաք գտնել):
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Ա Կորնթացիս 15.16–19 Եթե Հիսուսը հարություն չառներ մեռելներից, ապա …

Ա Կորնթացիս 15.20–22 Եթե Հիսուսը հարություն է առել մեռելներից, ապա …

Անդրադարձեք Ա Կորնթացիս 15.19 հատվածի Պողոսի
հայտարարությանը. «Եթէ միայն այս կեանքումն ունինք յոյս Քրիստոսի
վերայ, ամեն մարդկանցից աւելի ողորմելի ենք»: 20–22 հատվածների
Պողոսի վկայությունից սովորած ճշմարտություններից մեկն այն է, որ
Հիսուս Քրիստոսի հարության շնորհիվ մենք կարող ենք հույս ունենալ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե Հիսուս Քրիստոսի հարությունն ինչպես կարող է

ձեզ հույս տալ, երբ ձեզ ծանոթ մի մարդ մահանում է, կամ երբ ձեր մոտ
վախ կա ի վերջո մահանալու հանդեպ:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին կամ մի

քանիսին.

a. Գրեք ձեր վկայությունը հարության իրականության և Երկնային Հոր
փրկության ծրագրի կարևորության վերաբերյալ: Աշխատեք մեկ այլ
անձի հետ կիսվել հարության մասին ձեր վկայությամբ:

b. Խնդրեք որևէ ծնողի, ընկերոջ կամ Եկեղեցու ղեկավարի ձեզ հետ
կիսվել հարության մասին իր վկայությամբ: Գրեք այն մասին, թե ինչ
սովորեցիք և զգացիք, երբ լսեցիք նրանց վկայությունը:

Ինչպես գրված է Ա Կորնթացիս 15.23–24 հատվածներում, Պողոսն
ուսուցանել է, որ հարությունը կարգով կլինի: Առաջինը հարություն առավ
Հիսուս Քրիստոսը, իսկ հետո հարություն կառնեն Նրա հավատարիմ
հետևորդները: Վարդապետություն և Ուխտերն ուսուցանում են, որ այդ
հավատարիմ հետևորդները սելեստիալ փառք կժառանգեն (տես ՎևՈւ
76.50–70, 88.97–98): Նրանք, ովքեր անվեհեր չեն Հիսուս Քրիստոսի իրենց
վկայության մեջ, և նրանք, ովքեր ամբարիշտ են, ավելի ուշ հարություն
կառնեն (տես ՎևՈւ 76.71–86, 88.99–101): Պողոսն ուսուցանել է, որ երբ գա
վախճանը (Հազարմյան), երբոր կխափանվի աշխարհի «իշխանութիւնը եւ
պետությունը» Հիսուս Քրիստոսը Երկնային Հորը կհանձնի
թագավորությունը (Ա Կորնթացիս 15.24):

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.25–26 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի ուսուցանածի՝ ինչ կպատահի Հիսուս Քրիստոսի թշնամիների
հետ Հազարամյայի ժամանակ:

Նկատի առեք, թե ով է վերջին թշնամին, որին Քրիստոսը կկործանի:
Ինչո՞ւ է մահը թշնամի համարվում Հիսուս Քրիստոսին կամ Երկնային Հոր
ծրագրին: (Տես Մովսես 1.39): ____________________

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.29 հատվածը, պարզելով, թե ինչպիսի
արարողություն էին կատարում կորնթացի սրբերը:

Ձեր խոսքերով կրկնեք այն հարցը, որ Պողոսը տվել էր սրբերին
մահացածների մկրտության մասնակցության վերաբերյալ.
____________________
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Պեյսոն քաղաքի տաճար (Յուտա)

Ա Կորնթացիս 15.29 հատվածից սովորած ճշմարտություններից մեկն այն
է, որ նրանք, ովքեր մահացել են առանց մկրտության, կարող են ստանալ
այդ էական արարողությունը:

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին բացատրել է, որ տաճարները կանգնած են
որպես հարության հանդեպ մեր հավատքի խորհրդանիշ. Յուրաքանչյուր
տաճար՝ փոքր, թե մեծ, հին, թե նոր, արտահայտում է մեր վկայությունը, որ
մահկանացու կյանքի պես կյանքը գերեզմանից այն կողմ իրական է և
որոշակի: Եթե մարդկային հոգին հավերժական չլիներ, ապա տաճարների
կարիք չէր լինի: Այդ սրբազան տներում կատարվող ամեն մի արարողություն

հավիտենական նշանակություն ունի» (“This Peaceful House of God,” Ensign, May 1993, 74):

Եթե դուք ապրում եք տաճարին
մոտ, մտաբերեք այն ժամանակը,
երբ դուք մահացածների համար
մկրտություններ էիք կատարում
կամ ձեր նախնիների անուններն
էիք նախապատրաստում տանելու
տաճար: Ի՞նչ ապրումներ եք
ունեցել, երբ պատրաստել եք
անուններ կամ տաճարում
աշխատանք եք կատարել նրանց
համար: Եթե մոտ չեք ապրում
տաճարին, մտածեք, թե ինչ կարող
եք անել, որպեսզի
աջակցեքմահացածների
փրկության աշխատանքին:

4. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցին. Ի՞նչ կարող
եք անել, որպեսզի ավելի լիովին մասնակցեք ընտանեկան
պատմության և տաճարային աշխատանքին և ձեր կարծիքով ինչպե՞ս
կարող է ձեր մասնակցությունը ամրապնդել ձեր վկայությունը
հարության վերաբերյալ:

Թղթի կտորի վրա անձնական մի նպատակ գրեք, թե ինչպես կարող եք
ավելի լավ մասնակցել ընտանեկան պատմության և տաճարային
աշխատանքին: Թուղթը դրեք այնպիսի տեղում, որը կհիշեցնի ձեզ
աշխատել ձեր նպատակի ուղղությամբ:

Սերտման սուրբ գրություն` Ա Կորնթացիս 15.20–22
5. Սերտման սուրբ գրության այս հատվածները (Ա

Կորնթացիս 15.20–22) կօգնեն ձեզ ունենալ բառերը և
հասկացողությունը, որոնց օգնությամբ կարող եք ուրիշներին
ուսուցանել հարության վարդապետությունը: Մի քանի րոպե
տրամադրեք 22 հատվածը մտապահելուն, այնուհետև, առանց սուրբ
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գրություններին նայելու, անգիր ասեք այն: Նույնը կրկնեք 21 հատվածի
համար, անգիր ասելով 21–22 հատվածները, ապա 20 հատվածը՝
հերթականությամբ անգիր ասելով բոլոր երեք հատվածները: Ի վերջո,
փորձեք հիշելով գրել սերտման սուրբ գրության ամբողջ հատվածը
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում՝
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 15.1–29 հատվածները և ավարտեցի այս
դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 23 ՕՐ 2

Ա Կորնթացիս 15.30–16.24
Նախաբան
Պողոս առաքյալը կորնթացի սրբերին շարունակել է ուսուցանել
հարության մասին: Նա ուրախացել է մահվան հանդեպ Հիսուս
Քրիստոսի հաղթանակով: Պողոսը Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին
քաջալերել է շռայլ նվիրատվություններ անել Երուսաղեմում ապրող
կարիքավոր սրբերի համար:

Աղոթեք նախքան ուսումնասիրելը

Անկեղծ աղոթքն օգնում է մեր կամքը համապատասխանեցնել Աստծո կամքի հետ և Սուրբ
Հոգին հրավիրում է մեր կյանք: Սովորություն դարձրեք սուրբ գրություններն
ուսումնասիրելուց ու սեմինարիայի դասերը պատրաստելուց առաջ աղոթել:

Ա Կորնթացիս 15.30–52
Պողոսն ուսուցանում է հարության մասին

Երբևէ մտածե՞լ եք, թե ձեր կյանքն ինչպիսին կլիներ, եթե չհավատայիք
մահից հետո կյանքին: Ինչպե՞ս մարդիկ կապրեին, եթե չհավատային, որ
մահից հետո կյանք կա: ____________________

Ա Կորնթացիս 15.1–29 հատվածներից սովորում ենք, որ Պողոս Առաքյալն
ուղղում է որոշ կորնթացիների կեղծ համոզմունքները, որ հարություն չի
լինելու մահից հետո: Ա Կորնթացիս 15.30–34 հատվածներում կարդում
ենք Պողոսի խոսքերը, որը սրբերին խնդրում է մտածել, որ եթե չլիներ
հարություն, ապա Հիսուս Քրիստոսի հավատացյալներն ինչու պիտի
հալածանք կրեին ու մահվան վտանգի ենթարկվեին: Նա նաև սրբերին
զգուշացրել է չխաբվել այն մարդկանց վերաբերմունքից, ովքեր ասում են.
«Ուտենք եւ խմենք, որովհետեւ էգուց կ’մեռնինք» (Ա Կորնթացիս 15.32),
ինչը կեղծ հավատքի արտահայտություն է, որ կարող ենք անել՝ ինչ
ցանկանում ենք, քանի որ մահից հետո կյանք չկա, հետևաբար, չկա և
աստվածային դատաստան:

Քանի որ հարությունն իրականություն է, ինչո՞ւ կարող է նման
վերաբերմունքը վտանգավոր լինել:

Ա Կորնթացիս 15 գլխի մնացած մասն ուսումնասիրելիս գտեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել ձեզ հասկանալ, թե հարության
մասին գիտելիքը ինչպես կարող է ազդել մահկանացու կյանքի ձեր
ընտրությունների վրա:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.35 հատվածը, պարզելով, թե մարդիկ ինչ
հարցեր ունեն հարության վերաբերյալ:

Ա Կորնթացիս 15.36–38 հատվածներում մենք սովորում ենք, որ Պողոսն
օգնել է պատասխանել այդ հարցերին, օգտագործելով սերմը որպես

551



մահկանացու մարմնի խորհրդանիշ, որը, մահից ու հողում թաղվելուց
հետո, սերմի պես հարություն կառնի:

Մտածեք, թե ինչպես
կնկարագրեիք արևի արտադրած
լույսի քանակի և լուսնի
արտադրած լույսի քանակի
տարբերությունը: Իսկ ինչպե՞ս
կհամեմատեիք լուսնի լույսը
աստղերի լույսի հետ:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.39–42 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչպես է օգտագործել արևի, լուսնի և աստղերի պայծառությունը,
որպեսզի բացատրի հարություն առած մարմինների տարբերությունը:
Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ա Կորնթացիս 15.40
(անգլերեն աստվածաշնչի 1 Corinthians 15.40, ծանոթագրություն a): Փառք
բառը այդ համատեքստում կարող է ակնարկել լույսը, շքեղությունը կամ
շուքը: (Նկատեք, որ Ա Կորնթացիս 15.40–42 հատվածները սերտման
սուրբ գրություններ են: Դուք կարող եք նշել դրանք առանձնահատուկ
ձևով, որպեսզի կարողանաք հեշտությամբ գտնել հետագայում):

Ճշմարտություններից մեկը, որ Պողոս Առաքյալն ուսուցանում է այս
հատվածներում, այն է, որ հարություն առած մարմինների համար
փառքի տարբեր աստիճաններ կան: Այլ կերպ ասած, հարություն առած
մարմինների մի մասն ավելի շատ շուք ու շքեղություն կունենա, քան
մյուս մասը:

Կարդացեք Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթի հետևյալ պնդումը,
պարզելով, թե ինչպես են միմյանցից տարբերվում հարություն առած
տարբեր մարմիններն իրենց փառքով: (Նախագահ Սմիթի ակնարկած
«սելեստիալ մարմինները» նրանք են, ովքեր ժառանգել են սելեստիալ
արքայության փառքի ամենաբարձր աստիճանը [տես ՎևՈւ 131.1–4]:)

«Հարության ժամանակ կլինեն տարբեր տեսակի մարմիններ. նրանք բոլորը
միանման չեն լինի: Մարդու ստացած մարմինը կորոշի նաև նրա տեղը
ապագայում: Կլինեն սելեստիալ մարմիններ, թերեստրիալ մարմիններ և
թելեստիալ մարմիններ: …

… Ոմանք կժառանգեն սելեստիալ մարմին՝ վայելելով վեհացման ողջ
զորությունները և հավերժական աճը: Այդ մարմիններն արևի նման կփայլեն,

ինչպես մեր Փրկչինը: … թերեստրիալ արքայությունը ժառանգողները կունենան
թերեստրիալ մարմին, և նրանք չեն փայլի արևի նման, սակայն ավելի մեծ փառք
կունենան, քան թելեստիալ մարմին ունեցողները» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:286–87):

Նկատեք Նախագահ Սմիթի բացատրությունը, որ հարության ժամանակ
ստացած փառքը կամ մարմինը կորոշի, թե ինչ թագավորությունում
նա կապրի:
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Խոսելով «վեհացման
զորությունների» մասին,
Նախագահ Սմիթն ակնարկում էր
Աստծո նման կյանքով ապրելը,
իսկ «հավերաժական աճը»
հավերժության մեջ երեխաներ
ունենալու շարունակվող
կարողությունն է: Այդ
օրհնությունները հասու են միայն
նրանց, ովքեր վահացում են ձեռք
բերում սելեստիալ արքայության
ամենաբարձր աստիճանում (տես
ՎևՈւ 131.1–4; 132.19–20):

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 88.21–22, պարզելով, թե մենք
ինչ պետք է անենք, որպեսզի հարության ժամանակ սելեստիալ մարմին
ձեռք բերենք: «Մնալ սելեստիալ արքայության օրենքում» (22 հատված)
արտահայտությունը նշանակում է ստանալ բոլոր արարողությունները և
կապել ու պահել սելեստիալ արքայություն մտնելու համար անհրաժեշտ
բոլոր ուխտերը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե սելեստիալ արքայության ամենաբարձր

աստիճանում հարություն առած էակներին միայն հասանելի
օրհնությունների մասին գիտելիքն ինչպես կարող է ազդել
մահկանացու կյանքի մեր ընտրությունների վրա:

Ինչպես գրված է Ա Կորնթացիս 15.42–52 հատվածներում, Պողոսը
լրացուցիչ պարզաբանում է տվել, թե ինչպիսին կլինեն հարություն առած
մարմինները: Մահկանացու մարմինը նա հիշատակում է որպես
«շնչավոր» (44, 46 հատվածներ) և ապական, իսկ հարություն առած
մարմինը՝ որպես «հոգևոր» (44, 46 հատվածներ) և «անապական» (52
հատված):

Սերտման սուրբ գրություն` Ա Կորնթացիս 15.40–42
2. Ընտանիքի անդամներից կամ ընկերներից մեկին

ուսուցանեք, թե ինչ եք սովորել հարություն առած
մարմինների տարբերությունների մասին: Ուսուցանելիս
օգտագործեք (Ա Կորնթացիս 15.40–42) սերտման սուրբ գրությունը:
Ուսուցանելուց հետո ձեր ուսուցանած անձին հարցրեք, թե արդյոք
ցանկանում է ինչ-որ բան ավելացնել ձեր ուսուցանածին: Ձեր
ուսուցանած անձի հետ կիսվեք հարության մասին ձեր վկայությամբ:
Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչ
սովորեցիք այդ փորձառությունից։

Ա Կորնթացիս 15.53–58
Պողոսը ուրախանում է մահվան հանդեպ Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակով

Շրջանակի մեջ վերցրեք, թե որ վիճակն է ցանկալի ձեզ համար.
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Հիվանդ Սոված Ցավ ունեցող

Առողջ Կուշտ Ցավից զուրկ

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.53 հատվածը, պարզելով, թե ըստ Պողոսի
ուսուցանած վարդապետության ինչպիսի վիճակում կլինի մեր մարմինը
հարության ժամանակ:

Այդ հատվածից մենք սովորում ենք, որ մենք հարություն կառնենք
անապական և անմահ վիճակում: Մեր հարություն առած մարմինը
անապական կլինի, ինչը նշանակում է, որ մենք այլևս երբեք չենք մահանա
և չենք ունենա վատ առողջություն, ոչ հիվանդություն, ոչ էլ ցավ: Այդ
գիտելիքը մեզ օգնում է ըմբռնել, որ մահվան հանդեպ մեր
անհանգստությունը «կընկղմվի» (Ա Կորնթացիս 15.54) փառահեղ
հարության հույսի մեջ:

Հիշեք մի դեպք, երբ ինչ-որ միջատ խայթել է ձեզ կամ ձեր ծանոթներից
մեկին: Ձեր կարծիքով ո՞րն է ամենացավոտ խայթոցը:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.54–55 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի խոսքերի, ինչն է, որ այլևս խայթոց չունի:

Ի՞նչ իմաստով կարող է ֆիզիկական մահը «խայթել» կամ հաղթել մեզ:

Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ ինչպե՞ս ֆիզիկական մահն «ընկղմուեցաւ
յաղթութեան մէջ» (Ա Կորնթացիս 15.54):

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածներից,
այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի հարության շնորհիվ ֆիզիկական մահն
այլևս հաղթանակ չունի մեր վրա:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.56 հատվածը, պարզելով, թե ինչ խայթոց
կարող է մնալ մահից հետո:

Կարդացեք Ա Կորնթացիս 15.57–58 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի ի՞նչը կարող է հեռացնել մահվան խայթոցը:

Հիսուս Քրիստոսի հաղթությունը Նրա քավությունն է, որի միջոցով մենք
հաղթահարել ենք թե՛ մեղքը, թե՛ ֆիզիկական մահը: Ըստ 58 հատվածի՝
Պողոսն ի՞նչ է հրավիրել իր ընթերցողներին անել մահվան հանդեպ
Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակի արդյունքում:

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել Ա Կորնթացիս
15.56–58 հատվածներից, հետևյալն է. Եթե հաստատուն և անսասան
լինենք ավետարանով ապրելիս, մեղքից եկող մահվան խայթոցը
կհեռացվի Հիսուս Քրիստոսի քավության միջոցով:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ է նշանակում հաստատուն և անսասան լինել ավետարանով
ապրելիս:

b. Հաստատուն և անսասան լինելու գործում ի՞նչ դեր ունի
ապաշխարությունը:
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4. Ա Կորնթացիս 15.30–58 հատվածներում կարդում ենք
հարության մասին Պողոսի ուսմունքները և նրա

հիմնավորումներն այն մարդկանց իմաստասիրության դեմ, ովքեր
ուսուցանում էին, որ հարություն չկա: Նման մարդիկ հավատացած
էին, որ կարող ենք անել, ինչ ցանկանում ենք, քանի որ «վաղը մեռնելու
ենք» (Ա Կորնթացիս 15.32), և հարությանը չհավատալու պատճառով,
չէին հավատում նաև դատաստանին: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում այս դասից ձեր սովորածի հիման
վրա բացատրեք, թե այդ իմաստասիրությունն ինչու է սխալ:

Մտածեք, թե դուք ինչ կանեք, որպեսզի ավելի արդար ապրեք, որպեսզի
ձեր մահվան խայթը հեռացվի և դուք կարողանաք փառահեղ հարություն
ստանալ ապագայում: Գրի առեք մի նպատակ, որը կարող եք անել,
որպեսզի ավելի հաստատուն և անսասան լինեք ավետարանով
ապրելիս: Աշխատեք կիսվել ձեր գրածով ինչ-որ մեկի հետ, ում համար,
ձեր կարծիքով, օգտակար կլինի լսել ձեր վկայությունը:

Ա Կորնթացիս 16
Պողոսը դրամահավաք է կազմակերպում Երուսաղեմի աղքատ սրբերի համար:
Ա Կորնթացիս 16.1–24 հատվածներում կարդում ենք, որ Պողոս Առաքյալը
կորնթացի սրբերին հրահանգել է օգնել Երուսաղեմի աղքատ սրբերին,
«հաստատ կենալ հաւատքումը» (հատված 13), և բոլոր բաները գթությամբ
անել (հատված 14):

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Կորնթացիս 15.30–16.24 հատվածները և ավարտեցի
այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Բ Կորնթացիս նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին ուղղված Պողոս Առաքյալի այս
նամակն առանձնանում է չարչարանքների մեջ մխիթարություն գտնելու,
թուլության մեջ ուժ գտնելու (ինչպես Պողոսն է իր օրինակով ցույց տվել) և
ճշմարիտ ու կեղծ վարդապետների մեջ զանազանելու իր թեմաներով:
Կորնթացիների Բ նամակում գրված Պողոսի օրինակը և ուսմունքները
կարող են ոգեշնչել ձեզ, անկախ հանգամանքներից կամ հետևանքներից,
ճշմարիտ ու հավատարիմ մնալ հավերժական ուխտերին, որոնք դուք
կապել եք Աստծո՝ Հավերժական Հոր հետ:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Կորնթոսի սրբերին ուղղված այս նամակի հեղինակը Պողոսն է (տես Բ
Կորնթացիս 1.1):

Ե՞րբ և որտեղ է այն գրվել:
Ա Կորնթացիս թուղթը գրելուց կարճ ժամանակ անց Եփեսոսում
խռովություն բարձրացավ նրա ուսմունքների դեմ (տես Գործք 19.23–41), և
նա հեռացավ Մակեդոնիա (տես Գործք 20.1, Բ Կորնթացիս 2.13, 7.5):
Ենթադրվում է, որ Բ Կորնթացիս թուղթը Պողոսը գրել է Մակեդոնիայում
եղած ժամանակ, Ք.ծ.հ 55–57 թթ. (տես Bible Dictionary, “Pauline Epistles”,
Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Պողոսի թղթերը», scriptures.lds.org):

Ո՞ւմ համար է գրվել այս գիրքը և ինչու:
Բ Կորնթացիս թուղթը գրվել է Կորնթոս քաղաքի Եկեղեցու անդամների
համար: Մինչ Պողոսը Մակեդոնիայում էր իր առաքելական երրորդ
ճամփորդության ժամանակ, Տիտոսը նորություն բերեց Կորնթոսից, որ
նրա նամակը լավ ընդունվել է տեղի սրբերի կողմից (տես Բ Կորնթացիս
7.6–13): Եկեղեցու Կորնթոսի ճյուղը առաջընթաց էր ապրում, սակայն
Պողոսը լսել էր նաև կեղծ ուսուցիչների մասին, որոնք ապականում էին
Քրիստոսի մաքուր վարդապետությունները: Կորնթոսի իր նախնական
այցի և հավանական երկրորդ այցի միջև ընկած ժամանակահատվածում
(տես Բ Կորնթացիս 1.15–16), երբ նա կարծես խրատել էր սրբերից ոմանց
(տես Բ Կորնթացիս 2.1, 12.21), Երուսաղեմի կողմից քարոզիչներ էին եկել
Կորնթոս և սկսել էին սրբերին ուսուցանել, որ նրանք պետք է որդեգրեն
հրեական որոշ սովորույթներ, ինչը հակառակ էր Պողոսի ուսմունքներին:
Բ Կորնթացիս նամակի մեծ մասը պատասխանում է այդ կեղծ
ուսուցիչների կողմից առաջացրած խնդիրներին:

Պողոսի նամակը ուղղված էր և՛ նրանց, ովքեր ցանկանում էին ավելի շատ
լսել իր խոսքերը (տես Բ Կորնթացիս 1–9), և՛ նրանց, ովքեր դժկամությամբ
էին ընդունում նրա ուսմունքները (տես Բ Կորնթացիս 10–13): Ընդհանուր
առմամբ, Բ Կորնթացիս գրվածքը հուշում է, որ այդ նամակն ուներ մի
քանի նպատակներ.
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• Երախտագիտություն հայտնել և զորացնել սրբերին, ովքեր
բարեհաճորեն էին ընդունել իր նախորդ նամակը

• Զգուշացնել կեղծ ուսուցիչների մասին, որոնք ապականում էին
Քրիստոսի մաքուր վարդապետությունները

• Պաշտպանել Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալի իր անձնական կերպարը և
իշխանությունը (տես Բ Կորնթացիս 10–13)

• Կորնթոսի սրբերին քաջալերել, որ դրամական շռայլ
նվիրատվություններ անեն Երուսաղեմի աղքատ սրբերին (տես Բ
Կորնթացիս 8–9):

Որո՞նք են այս գրքի բնորոշ
առանձնահատկություններից մի քանիսը:
Թեև Պողոսի նամակներից շատերը վարդապետական են, այս նամակի
մեծ մասն ընդգծում է կորնթացի սրբերի հետ նրա հարաբերություններն
ու նրա սերն ու մտահոգությունը նրանց համար: Չնայած Պողոսը ամուր
էր քննադատների իր ընդդիմության մեջ, ողջ Բ Կորնթացիս նամակում
մենք տեսնում ենք նրան որպես քահանայության ուշադիր ղեկավարի,
որը հոգում է սրբերի երջանկության և բարեկեցության համար: Նա նաև
կիսվել է իր կյանքի որոշ կենսագրական մանրամասներով և գրել է իր
«մարմինի խայթի» մասին (Բ Կորնթացիս 12.7):

Սրբազան մի փորձառության պատմությամբ, որը գրված է Բ Կորնթացիս
12.2–4 հատվածներում, Պողոսն իրեն նկարագրել է որպես «Քրիստոսի մի
մարդու», որ «յափշտակուեցաւ մինչև երրորդ երկինքը», որտեղ անասելի
բաներ տեսավ և լսեց: Այդ տեսիլքը, հարություն առած մարմինների
փառքի տարբերության վերաբերյալ (տես Ա Կորնթացիս 15.35–44) նրա
նախորդ վարդապետական հայտարարության հետ միասին, կարելի է
դիտել որպես Վարդապետություն և Ուխտեր 76 բաժնի աստվածաշնչյան
զուգահեռ:

Համառոտ շարադրանք
Բ Կորնթացիս 1–5: Պողոսը վկայում է, որ Աստված մխիթարում է իր
զավակներին իրենց բոլոր ձախորդությունների մեջ: Նա սրբերին կոչ է
անում սիրել և ներել միմյանց: Ավետարանը և Տիրոջ Հոգու
ներգործումները շատ ավելի փառահեղ են, քան Մովսեսի օրենքի տառը:
Պողոսն իր ընթերցողներին քաջալերում է իրենց փորձության պահերին և
նրանց հիշեցնում է Աստծո սիրո և փառքի հավերժական բնույթի մասին:
Նա կարդացողներին օգնում է հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի Քավության
միջոցով Աստծո հետ հաշտվելու կարիքը:

Բ Կորնթացիս 6–13: Դիմակայելով կեղծ ուսուցիչների քննադատությանը
և ընդդիմությանը՝ Պողոսը պաշտպանում է իր անկեղծությունը որպես
Տիրոջ ծառա և իր ընթերցողներին հրավիրում է չխառնվել աշխարհին: Նա
ուսուցանում է «աստվածային տրտմության» մասին (տես Բ Կորնթացիս
7.10): Պողոսը կորնթացի սրբերին շնորհակալություն է հայտնում
Երուսաղեմի աղքատ սրբերին օգնելու համար և խրախուսում է
շարունակել շռայլ նվիրաբերություններ անել: Նա խիստ խոսքեր է ասում

Բ  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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«սուտ առաքյալների» վերաբերյալ (Բ Կորնթացիս 11.13): Նա պարծենում
է Տիրոջով և կիսվում է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքի և Նրա
համար տարած չարչարանքների անձնական մանրամասնություններով:
Նա գրում է երրորդ երկնքի մասին իր տեսիլքի վերաբերյալ և հրավիրում
է սրբերին իրենց անձը քննել և հավատարիմ մնալ:

Բ  ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ
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ՄԱՍ 23. ՕՐ 3

Բ Կորնթացիս 1–3
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը գրել է կորնթացի սրբերին և բացատրել է, թե ինչպես
կարող են մխիթարել ուրիշներին: Նա նրանց հորդորել է նաև ներել
համայնքի մեղավոր մարդկանց: Պողոսը սրբերին ուսուցանել է, որ դարձի
գալով առ Տերը նրանք ավելի շատ կնմանվեն Աստծուն:

Բ Կորնթացիս 1
Պողոսը կորնթացի սրբերին ուսուցանում է, թե ինչպես մխիթարել մարդկանց

Մտածեք ձեր ճանաչած մարդկանցից մեկի դժվար փորձության կամ
չարչարանքի մի ժամանակի մասին: Ի՞նչ եք արել նրանց օգնելու համար։
____________________

Երբևէ ցանկացե՞լ եք մխիթարել ինչ-որ մեկին, ով դժվար փորձության մեջ
է եղել իր կյանքում, սակայն չեք իմացել, թե ինչպես դա անել:

Բ Կորնթացիս 1 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեք մի սկզբունք, որը ձեզ
կօգնի իմանալ, թե ինչպես մխիթարել փորձությունների ու
չարչարանքների միջով անցնող մարդկանց:

Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին ուղղված առաջին նամակը Պողոս
Առաքյալը գրել է Եփեսոսից: Կարճ ժամանակ անց Եփեսոսում
խռովություն բարձրացավ Պողոսի ուսմունքների դեմ (տես Գործք
19.23–41. այդ հատվածներում նշված Ասիան վերաբերում էր ներկայիս
Թուրքիայի տարածքում գտնվող Հռոմեական նահանգին): Պողոսը
հեռացավ Եփեսոսից և գնաց Մակեդոնիա, որտեղ Տիտոսից լուր
ստացավ, որ կորնթացիներին գրած իր նամակը լավ արձագանք է
ստացել Կորնթոսի սրբերի կողմից: Պողոսը նաև տեղեկացավ, որ սրբերը
նեղություններ էին կրում, և որ Կորնթոսի որոշ կեղծ ուսուցիչներ
ապականում էին Քրիստոսի վարդապետությունը: Պողոսը գրեց իր
երկրորդ նամակը կորնթացի սրբերին, որպեսզի արձագանքի կեղծ
ուսուցիչների առաջացրած խնդիրներին:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 1.1–5 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն ինչ
է ասել կորնթացի սրբերին իրենց նեղությունների մասին: Կարող եք ձեր
սուրբ գրություններում նշել կամ գրել, թե ինչ է ասել Պողոսը 3–4
հատվածներում, ինչը կարող էր մխիթարել նրանց:

Բ Կորնթացիս 1.4 հատվածից սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Քանի որ Երկնային Հայրը նեղությունների մեջ մխիթարում է մեզ, մենք
կարող ենք օգնել այլ մարդկանց ստանալ Նրա մխիթարությունը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի փորձառության մասին, երբ նեղության պահին դուք

ստացել եք Աստծո մխիթարությունը: Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս է այդ
փորձառությունը նպաստել, որ օգնեք մխիթարության կարիք ունեցող
մեկ այլ մարդու:

559



Բ Կորնթացիս 1.6–8 հատվածներից տեղեկանում ենք, թե Պողոսն ինչ է
ասել կորնթացի սրբերին այն դաժան և կյանքին սպառնացող
չարչարանքների մասին, որի միջով անցել էին նա և իր գործընկերները
Եփեսոսում ավետարանը քարոզելիս:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 1.9–11 հատվածները, պարզելով, թե ինչն է
օգնել Պողոսին ու նրա գործընկերներին իրենց փորձությունների
ժամանակ:

11 հատվածի հիման վրա լրացրեք հետևյալ ճշմարտությունը, թե ինչպես
կարող եք օգնել փորձությունների մեջ գտնվող մարդկանց.
____________________ կարող է օգնել փորձությունների մեջ գտնվող
մարդկանց:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք այս հարցերից մեկին կամ երկուսին.

a. Ինչպե՞ս կարող են ձեր աղոթքները օգնել փորձությունների մեջ
գտնվող մարդուն:

b. Ինչպե՞ս են այլ մարդկանց աղոթքներն օգնել ձեզ ձեր
փորձության պահին:

Բ Կորնթացիս 1.12–24 հատվածներից տեղեկանում ենք, որ Պողոսն
ուրախանում էր նրանցով, ովքեր ընդունել էին իր առաջին նամակի
խորհուրդը: 15–20 հատվածներում Պողոսը պատասխանել է նրանց,
ովքեր իրեն փնովել էին՝ կորնթացիներին այցելելու իր ծրագրերը
փոխելու համար: Պողոսի քննադատներից ոմանք, կարծես ասել էին, որ
քանի որ Պողոսը փոխել էր ճամփորդելու իր ծրագրերը, նրանք այլևս չէին
կարող վստահել նրան ու նրա ուսմունքներին: Պողոսը հայտարարել է, որ
չնայած իր ծրագրերի փոփոխությանը, ավետարանի պատգամը
ճշմարիտ է:

Բ Կորնթացիս 2
Պողոսը հորդորում է Կորնթոսի սրբերին ներել մեղավորներին

Հիշեք մի դեպք, երբ ինչ-որ մեկը վիրավորել է ձեզ կամ ձեր
հարազատներից մեկին: Մտածեք, թե ինչու կարող է դժվար լինել ներել
այդ անձին:

Բ Կորնթացիս 2 գլուխն ուսումնասիրելիս փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ, թե ինչու է կարևոր ներել բոլոր մարդկանց:

Կորնթացիներին ուղղված առաջին նամակում Պողոս Առաքյալը նրանց
խրատել է իրենց անհնազանդության և թերահավատության համար:
Կարդացեք Բ Կորնթացիս 2.1–4 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն ինչ
հույս ուներ, որ կորնթացի սրբերը կիմանային իր խրատի մասին: Կարող
եք նշում անել կամ գրել, թե ըստ 4-րդ հատվածի ո՞րն էր Պողոսի խրատի
պատճառը:

Ինչպե՞ս կարող է խրատելն ու ուղղելը մեր հանդեպ ինչ-որ մեկի սիրո
ապացույցը լինել: ____________________
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Բ Կորնթացիս 2.5–6 հատվածներում Պողոսը գրել է Եկեղեցու ինչ-որ
անդամի մասին, ով մեղք է գործել Եկեղեցու մյուս անդամների հանդեպ
և տրտմեցրել է նրանց: Արդյունքում, Եկեղեցին կարգապահության է
ենթարկել այդ մարդուն:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 2.7–8 հատվածները, պարզելով, թե, ըստ
Պողոսի խոսքերի, Եկեղեցու անդամներն ինչպես պետք է վարվեին այդ
մարդու հանդեպ: Ընդհակառակը բառը 7-րդ հատվածում նշանակում է
հակառակ կամ հակադիր կերպով:

Չնայած որ այդ մարդը մեղք էր գործել, նրա հոգու արժեքը մեծ էր Աստծո
աչքում (տես ՎևՈւ 18.10): Պողոսը սրբերին հորդորել է ներել, մխիթարել և
սիրել այդ մարդուն ու օգնել նրան ապաշխարել:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 2.9–11 հատվածները, գտնելով ևս մեկ
պատճառ, թե ինչու սրբերը պետք է ներեին մարդկանց:

11 հատվածում սրբերին ուսուցանած Պողոսի խոսքերի համաձայն՝ մենք
կարող ենք գտնել հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե չներենք մարդկանց,
առիթ կտանք սատանային, որ առավելություն ունենա մեր հանդեպ:
Կարող եք նշում անել կամ գրել այդ ճշմարտությունը Բ Կորնթացիս 2.11
հատվածի լուսանցքում: Ժամանակակից հայտնության մեջ Տերը մեզ
պատվիրել է ներել բոլորին (տես ՎևՈւ 64.8–11):

Մարդուն ներելը չի նշանակում, որ մեղավորը չպետք է
պատասխանատվություն կրի իր արարքների համար: Ոչ էլ ենթադրում է,
որ մենք այնպիսի վիճակում հայտնվենք, որ մարդիկ շարունակեն
վիրավորել մեզ: Փոխարենը, մարդկանց ներելը նշանակում է
Քրիստոսանման սեր ցուցաբերել մեզ վիրավորողների հանդեպ և
վրդովմունք ու զայրույթ չտածել նրանց հանդեպ, որը կարող է ազդել մեր
հոգևոր առաջընթացի վրա (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Ներել»,
scriptures.lds.org):

«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 անհապաղ հայցեք ձեր
եպիսկոպոսի խորհուրդը: Նրանք կարող են սատարել ձեզ հոգեպես և օգնել ստանալ
անհրաժեշտ պաշտպանություն և օգնություն: Բուժման ընթացքը ժամանակ կարող է
պահանջել: Վստահեք Փրկչին: Նա կբժշկի ձեզ և խաղաղություն կպարգևի»
(Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկ, 2011], 36–37):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով ինչպե՞ս

ենք առիթ տալիս սատանային, որ առավելություն ունենա մեր վրա,
երբ չենք ներում մարդկանց:

Մտածեք ինչ-որ մեկի մասին, ում ներելու կարիք ունեք: (Հիշեք՝ ներել չի
նշանակում թույլ տալ, որ ձեզ վիրավորեն: Դա նշանակում է ներել
վիրավորողին, որպեսզի առաջ շարժվեք ձեր հոգևոր զարգացման
ճանապարհին): Նպատակ դրեք ներել այդ մարդուն, որպեսզի առիթ

ՄԱՍ  23 ,  ՕՐ  3

561



չտաք սատանային, որ առավելություն ունենա ձեր հանդեպ: Խնդրեք
Երկնային Հորը օգնել, երբ ձգտում եք ներել մյուսներին:

Բ Կորնթացիս 2.12–17 հատվածներում Պողոսը սրբերին գրում է, որ
շնորհակալություն է հայտնում Աստուծուն՝ որ «ամեն ժամանակ մեզ
յաղթող է անում Քրիստոսումը» (14 հատված), անգամ դժվար
ժամանակներում:

Բ Կորնթացիս 3
Պողոսը Կորնթոսի սրբերին ուսուցանում է, որ դարձի գալով առ Տերը, նրանք
ավելի շատ կնմանվեն Աստծուն:
Երբ Պողոս Առաքյալը հեռացավ Կորնթոսից, որոշ կեղծ ուսուցիչներ
սկսեցին ընդդիմանալ նրա ուսմունքներին և փորձեցին վարկաբեկել
նրան, նորադարձներին ասելով, որ նրանք դեռևս պետք է հետևեին
Մովսեսի օրենքին: Բ Կորնթացիս 3.1 հատվածում, արձագանքելով իրեն
վարկաբեկողներին, Պողոսը Կորնթոսի Եկեղեցու անդամներին
հռետորական հարց է ուղղել, – հարց, որի նպատակը խրատական
ազդեցությունն էր նրանց վրա, ոչ թե պատասխանի ակնկալիքը, թե
արդյոք կարիք կա՞, որ նա սրբերին ուղարկի կամ նրանցից ստանա
Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ առաքյալ լինելու իր էությունն ու
օրինականությունը հաստատող «յանձնարարական թղթեր»: (Պողոսի
ժամանակներում համայնքի նորեկ մարդիկ իրենց հետ
հանձնարարական նամակ էին կրում: Այդ նամակները ներկայացնում էին
նորեկներին և հավաստիացնում էին նրանց բարի վարքի մասին):

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 3.2–3 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի խոսքերի, որն էր նրա հանձնարարական նամակը:

Պողոսն ուսուցանել է, որ սրբերի փոխված կյանքը նման էր Քրիստոսից
հանձնարարական նամակ ունենալուն, որը նկարագրում էր Պողոսի ով
լինելը: 2-րդ հատվածի «ամեն մարդկանցից իմացուած եւ կարդացուած»
արտահայտությունը նշանակում է, որ շատ մարդիկ կճանաչեն Եկեղեցին
ու կդատեն նրա ճշմարտացիության մասին նախևառաջ Եկեղեցու
անդամների անձնական վարքից ու օրինակից ելնելով:

Կարող եք գծանշել Բ Կորնթացիս
3.3 հատվածի «ոչ թէ քարի
տախտակների վերայ, այլ սրտի
մարմնեղէն տախտակների վերայ»
արտահայտությունը։ Մովսեսի
օրոք պատվիրանները գրված էին
քարե տախտակների վրա: Պողոսն
օգտագործել է այդ
արտահայտությունը կորնթացի
սրբերին օգնելու համար, որպեսզի
հասկանան, որ պատվիրանները
Սուրբ Հոգու զորությամբ գրվել են իրենց սրտի վրա:

Բ Կորնթացիս 3.5–13 հատվածներում Պողոսը վկայակոչում է Հին
Կտակարանի մի պատմություն, որ սրբերին օգնի հասկանալ իրենց
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օրերի հոգևոր վիճակը: Նա կորնթացի սրբերին հիշեցրել է, որ Մովսեսը,
երբ վերադարձավ Սինայ սարի վրա Տիրոջ հետ խոսելուց, քող էր կրում,
քանի որ Իսրայելի զավակները վախենում էին նրա երեսից
բխող փառքից:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 3.14–15 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչպես էր համեմատում Մովսեսի երեսից բխող փառքից վախեցող
իսրայելացիներին իր օրերի հրեաների հետ: Կարող եք ձեր սուրբ
գրություններում նշել կամ գրել ձեր պարզաբանումները:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ նշանակություն ունեն «նորանց միտքը կուրացաւ»
(հատված 14) և «մի քօղ ընկած է նորանց սրտերի վերայ» (հատված 15)
արտահայտությունները: ____________________

Ճիշտ ինչպես Մովսեսի ժամանակ իսրայելացիները, անարժան լինելու
պատճառով, չէին դիմանում Մովսեսի երեսից բխող փառքին, Պողոսի
օրերում ևս, հրեաները, իրենց ամբարշտության պատճառով, չէին
կարողանում հասկանալ Հին Կտակարանի մարգարեությունները Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 3.16–18 հատվածները, պարզելով, թե, ըստ
Պողոսի խոստման, ինչը մարդկանց սրտից ու մտքից կհեռացնի
անհասկացողության քողը:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանության մեջ «երբոր դէպի Տէրը կ’դառնան»
արտահայտությունը հատված 16 թարգմանված է. «երբ նրանց սրտերը
դեպի Տերը կդառնան» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Բ Կորնթացիս
3.16, շեղագիրն ավելացված է):

Բ Կորնթացիս 3.18 հատվածի համաձայն՝ ինչ է տեղի ունենում նրանց
հետ, ովքեր դարձի են գալիս առ Տերը և անհասկացողության քողը
նրանցից վեր է առնվում: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել կամ
գրել ձեր գտած պատասխանը:

«Նոյն պատկերի նման կերպարանափոխվում ենք փառքից դէպի փառք»
արտահայտությունը (հատված 18) վերաբերում է աստիճանական
փոփոխությանը, որը մեզ օգնում է ավելի շատ նմանվել Աստծուն: Այս
հատվածներից սովորում ենք, որ երբ մեր սիրտը դարձնում ենք դեպի
Տերը, մենք ստանում ենք Հոգին, որը մեզ աստիճանաբար փոխում է և
նմանեցնում Աստծուն:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
լրացրեք հետևյալը.

a. Բացատրեք, թե ինչ է նշանակում մեր սիրտը դարձնել դեպի Հիսուս
Քրիստոսը։

b. Գրեք մի քանի եղանակներ, թե ինչպես կարող եք ձեր սիրտը
դարձնել դեպի Հիսուս Քրիստոսը:

Մտածեք այն մասին, թե ինչպես է Հոգին փոխել ձեզ, այն ժամանակից ի
վեր, երբ դուք սկսեցիք ուսումնասիրել Նոր Կտակարանն այս տարի: Ձեր
անձնական օրագրում գրի առեք մի նպատակ, որը կօգնի ձեզ ավելի
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լիովին դարձի գալ դեպի Տերը, որպեսզի ստանաք Հոգին և ավելի շատ
նմանվեք Աստծուն:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Բ Կորնթացիս 1–3 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 23. ՕՐ 4

Բ Կորնթացիս 4–7
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, որ այս կյանքի փորձությունները և
չարչարանքները ժամանակավոր և փոքր են հավերժության
օրհնությունների համեմատ: Նա նաև ուսուցանել է Կորնթոսի սրբերին
դատաստանի մասին և վկայել է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար
հնարավոր է դարձրել Աստծո հետ հաշտությունը: Շարունակելով
պաշտպանել իր վարքը որպես Աստծո պաշտոնյա՝ Պողոսը խորհուրդ է
տվել սրբերին իրենց հեռու պահել ամեն անիրավությունից և ուրախացել
է, որ նրանք զգացել են աստվածային տրտմություն ու ապաշխարել են:

Բ Կորնթացիս 4
Պողոսը վկայում է, որ չի վախենում, ոչ էլ ընկճվում է իր չարչարանքներից:
Ըստ ձեզ՝ ի՞նչ է արտացոլում այս
նկարը: Ի՞նչ կարող է մտածել
հրվող մարդը իրեն հրող
մարդու մասին:

Նկարի ընդլայնված տարբերակը
բացահայտում է, որ մարդը հրում է
դիմացինին, որ փրկի վրա հասնող
ավտոմեքենայից:
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Ինչպես կարող է իրավիճակին լայն
համատեքստում կամ մեծ
տեսանկյունից նայելը փոխել ձեր
դատողությունը առաջին
նկարի մասին:

Բ Կորնթացիս 4 գլխում Պողոս
առաքյալը գրել է Կորնթոսի
սրբերին, որպեսզի օգնի նրանց
տեսնել իրենց նեղություններն
ավելի մեծ տեսանկյունից:
Ուսումնասիրելով այս գլուխը,
մտածեք, թե ինչպես կարող եք
կիրառել Պողոսի ուսուցանածը
սրբերին՝ իրենց
նեղությունների մասին:

Բ Կորնթացիս 4.1–7
հատվածներում կարդում ենք, թե
Պողոսն ինչպես է հավաստիացրել
սրբերին, որ ճշմարտապես քարոզել է ավետարանը նրանց: Նա
ուսուցանել է, որ Սատանան՝ «այս աշխարհքի աստուածը» (Բ Կորնթացիս
4.4), ջանում է մարդկանց հեռու պահել ավետարանն ընդունելուց: Պողոսը
իրեն և իր ծառայակիցներին համեմատում է հողե անոթի հետ, որի մեջ
«գանձ» կա՝ «Աստուծոյ փառքի գիտութեան լուսաւորութիւնը» (Բ
Կորնթացիս 4.6–7):

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 4.8–9 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը
ինչպես է նկարագրում միսիոներական իր ջանքերը:

Ձեր կարծիքով՝ Պողոսն ինչպե՞ս էր կարողանում դրական վերաբերմունք
պահպանել այդ փորձությունների ժամանակ: ____________________

Բ Կորնթացիս 4.11–14 հատվածներում Պողոսն ուսուցանել է, որ չնայած
որ ոմանք կարող է մահանան հանուն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի,
նրանց մահը ժամանակավոր կլինի:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 4.14–16 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
գիտելիք էր Պողոսին օգնում դիմակայել փորձություններին ու
հալածանքներին:

«Թէ եւ մեր դրսի մարդը փճանում է, բայց մեր ներսի մարդն օրէցօր
նորոգվում է» արտահայտությունը (Բ Կորնթացիս 4.16) նշանակում է, որ
չնայած որ Պողոսն ու իր գործընկերները ֆիզիկապես կարող է
մահանային, նրանց հոգին ամեն օր ամրանում էր:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 4.17–18 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչ ճշմարտություններ է ուսուցանել սրբերին իրենց փորձությունների ու
չարչարանքների վերաբերյալ:

Ճշմարտություններից մեկը, որ կարող ենք սովորել այս հատվածներից,
այն է, որ այս կյանքի մեր փորձություններն ու չարչարանքները փոքր են
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հավերժության օրհնությունների ու աճի համեմատ, որոնք կտրվեն
դրանց հավատարմությամբ դիմակայողներին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ է կարևոր մեր չարչարանքներին նայել Երկնային Հոր
ծրագրի ավելի լայն տեսանկյունից:

b. Պատահե՞լ է արդյոք տեսնել ինչ-որ մեկին, ով ամուր է եղել
փորձություններին դիմակայելիս, որովհետև նայել է իր
չարչարանքներին Երկնային Հոր ծրագրի ավելի լայն
տեսանկյունից:

Բ Կորնթացիս 5
Պողոսը սրբերին ուսուցանում է դատաստանի և Հիսուս Քրիստոսի
Քավության մասին

Վերցրեք թղթի մի կտոր և ծալեք մեջտեղից: Բացեք թուղթը: Մի կեսի
վրա գրեք ձեր անունը, մյուս կեսի վրա գրեք Երկնային Հայր: Երբ եկանք
երկիր, մենք հեռացանք Երկնային Հոր ներկայությունից: Ճղեք թուղթը
մեջտեղից՝ առանձնացնելով երկու մասերը: Մտածեք, թե ինչպես է ճղված
թուղթը ներկայացնում, թե ինչ տեղի ունեցավ, երբ լքեցինք Երկնային Հոր
ներկայությունը և երկիր եկանք՝ մահկանացու փորձառություն
ունենենալու: Բ Կորնթացիս 5 գլխում կարդում ենք Պողոսի ասած մի
քանի ճշմարտությունների մասին, որոնք օգնում են հասկանալ, թե ինչ
պետք է անենք Երկնային Հոր ներկայություն վերադառնալու համար:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 5.6–10 հատվածները, պարզելով
ճշմարտություններ, որոնք մեզ օգնում են աչքի առաջ ունենալ Երկնային
Հոր հետ մեր հարաբերությունները: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում
նշագծել կամ գրառում կատարել ձեր գտածի վերաբերյալ:

Ահա երկու ճշմարտություններ, որոնք կարող ենք սովորել այս
հատվածներից. Քանի որ մենք բաժանված ենք Աստծուց մահկանացու
կյանքում, մենք պետք է քայլենք հավատքով, ոչ թե երևույթով:
Յուրաքանչյուրս պետք է դատվենք Հիսուս Քրիստոսի կողմից՝
մահկանացու կյանքում կատարած մեր գործերի համեմատ:

Մտածեք, թե ինչ է նշանակում «հաւատքով ենք գնում, եւ ոչ թէ երեւոյթով»
(Բ Կորնթացիս 5.7): Ո՞ւմ գիտեք, ով ապրում է հավատքով, ոչ թե
երևույթով: ____________________

Մտածեք, թե ինչ ջանքեր պիտի թափեք ձեր կյանքում, որպեսզի «հաճոյ
լինեք [Տիրոջը]» (Բ Կորնթացիս 5.9):

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 5.15–16 հատվածները, պարզելով, թե
Քավության պատճառով ինչ են անում Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները:
Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Բ Կորնթացիս 5.16
(անգլերեն աստվածաշնչում 2 Corinthians 5.16, ծանոթագրություն a): «Այլևս
չենք ապրում ըստ մարմնի» արտահայտությունը նշանակում է՝ մենք
թողնում ենք աշխարհիկ կյանքը:
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Ձեր անունով թղթի կտորի վրա գրեք, թե ըստ ձեր սովորածի՝ ինչպե՞ս
պիտի ապրեն Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 5.17–19, պարզելով, թե Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը ինչպես կարող է օգնել մեզ վերադառնալ Երկնային Հոր
ներկայությունը: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշագծել կամ
գրառում կատարել ձեր գտածի վերաբերյալ:

«Երկնային Հայր» գրված թղթի կտորի վրա գրեք հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով մենք կարող
ենք նոր ստեղծված մարդիկ դառնալ և հաշտվել Աստծո հետ:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում «նոր ստեղծուած» դառնալ (Բ
Կորնթացիս 5.17):

Միացրեք թղթի երկու կտորները միմյանց: Աստծո հետ հաշտվել
նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով մենք կարող ենք
փոխվել և մաքրվել, այսինքն՝ նոր ստեղծված անձ դառնալ, որպեսզի
վերադառնանք ապրելու Երկնային Հոր ներկայության մեջ:

Բ Կորնթացիս 5.20–21 հատվածներում կարդում ենք, որ Պողոսն իրեն և իր
հետ ուսուցանողներին անվանում է «Քրիստոսի պատգամավորներ» և
սրբերին հորդորում է հաշտվել Աստծո հետ:

Բ Կորնթացիս 6
Պողոսը նկարագրում է Աստծո պաշտոնյաների բնութագիրը և սրբերին
խորհուրդ է տալիս դուրս մնալ չար ընկերություններից
Երբևէ եղե՞լ է, որ ձեզ ծաղրեն կամ քննադատեն ուրիշներին ծառայելու
կամ օգնություն ցուցաբերելու համար: Բ Կորնթացիս 6.1–13
հատվածներում կարդում ենք, թե Պողոսն ինչպես է խրախուսել սրբերին
որպես Աստծո պաշտոնյաներ համբերատար լինել և գայթակղության
առիթ չտալ, անգամ եթե նրանց հանդեպ անգութ են վերաբերվում:

Բ Կորնթացիս 6.14–18 հատվածներում տեղեկանում ենք, որ Պողոսը
սրբերին ուսուցանել է իրենց հեռու պահել անարդարությունից:

Լրացրեք հետևյալ աղյուսակը՝ կարդալով Բ Կորնթացիս 6.14–18
հատվածներն ու թվարկելով Պողոսի խորհուրդներն ու հարակից
խոստումները.

Խորհուրդ սրբերին Տիրոջ խոստումները

Բ Կորնթացիս 6.15 հատվածի միաբանություն բառը նշանակում է
ներդաշնակության մեջ լինել, Բելիարը նշանակում է ամբարշտություն
(տես Bible Dictionary, «Belial»), և անհավատ բառը ակնարկում է նրանց,
ովքեր հավատում էին կեղծ աստվածների: Վաղ քրիստոնյաների համար
ոչ քրիստոնյաները անհավատ էին համարվում:
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«Բաժանուեցէք» և «պիղծ բաների մի դպչիք» արտահայտությունները (17
հատվածում) զգուշացումներ են՝ հեռու մնալ կռապաշտներից ու նրանց
սովորություններից և կիրառելի է նաև մեր օրերի համար: «Պողոսը
Կորնթոսի սրբերին համեմատել է «կենդանի Աստուծոյ տաճարի» հետ (Բ
Կորնթացիս 6.16): Այնուհետև, նա նրանց հորդորել է կռապաշտողներից
հեռու մնալ և չմասնակցել նրանց «պիղծ» գործերին (տես Եսայիայի
52.11): Այս ուսմունքներով Պողոսը վերահաստատել է Աստծո հին
ժողովրդին տված խոստումը, որ եթե «դուրս գան» ամբարիշտների միջից,
Աստված կբնակվի նրանց մեջ ու նրանց Աստվածը կլինի (Բ Կորնթացիս
6.17, տես նաև … Երեմիա 32.38 և Եզեկիել 11.19–20)» (New Testament Student
Manual [Church Educational System manual, 2014], 402): Պողոսը առանձնապես
զգուշացրել է անդամներին խուսափել ամեն տեսակի կեղծ
երկրպագությունից, կռապաշտությունից ու կեղծ սովորույթներից, ճիշտ
ինչպես Հին Կտակարանն էր ժողովրդին սովորեցնում, որ պաշտեն
Աստծուն և դառնան նրա ընտրյալ ժողովուրդը՝ մերժելով մյուս բոլոր
աստվածներին:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել Բ Կորնթացիս 6.14–18
հատվածներից, այն է, որ երբ հեռու մնանք կեղծ սկզբունքներից ու
անմաքուր գործերից, Տերը կընդունի մեզ: (Այդ սկզբունքը չի ենթադրում,
որ կոպիտ վերաբերվենք այլ հավատքի պատկանողների հետ, ոչ էլ, որ
հրաժարվենք շփվել նրանց հետ):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Մեր օրերում ի՞նչ է նշանակում հեռու մնալ կեղծ սովորույթներից ու
անմաքուր գործերից: (Տես ՎևՈւ 1.15–16):

b. Պատահե՞լ է արդյոք, որ ձեզ օրհնված եք զգացել, երբ հեռու եք
մնացել մի իրավիճակից, որը կարող էր հեռացնել ձեզ Տիրոջից:

Բ Կորնթացիս 7
Պողոսն ուրախանում է սրբերի ճշմարիտ ապաշխարության համար

Բ Կորնթացիս 7 գլխում Պողոս առաքյալը բացատրել է, որ մինչ նա իր
միսիոներական գործընկերների հետ ծանր նեղությունների մեջ
չարչարվում էր Մակեդոնիայում, Տիտոսը Կորնթոսից լուր էր բերել, որը
Պողոսին ուրախություն ու մխիթարություն էր պատճառել: Մինչ այդ
Պողոսը Կորնթոսի սրբերին նամակ էր ուղարկել՝ ապաշխարության
կանչելով նրանց, իսկ Տիտոսը պատմեց նրան Եկեղեցու անդամների
արձագանքի մասին:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 7.8–10 հատվածները, պարզելով, թե Կորնթոսի
սրբերը ինչպես էին արձագանքել Պողոսի նամակին:

Ինչո՞ւ էր Պողոսն ուրախություն ապրել այն բանի համար, որ սրբերը
տրտմել էին իր նամակից:
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Ձեր կյանքի գնահատումը

Երբ ժամանակ ենք հատկացնում ազնվորեն գնահատելու, թե որքան լավ ենք ապրում
ավետարանային որոշակի սկզբունքով, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ Սուրբ Հոգին
օգնի մեզ հասկանալ, թե ինչն ենք լավ անում և ինչը կարող ենք բարելավել: Երբ
գնահատում եք ձեզ, փորձեք հետևել Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը և լիովին
ազնիվ լինել:

Մտածեք, թե արդյոք ձեր մեղքերի համար զգացած տրտմությունը
աստվածայի՞ն տրտմություն է, որը «ապաշխարութիւն է գործում
փրկութեան համար», թե «աշխարհքի տրտմութիւն» է (Բ Կորնթացիս 7.10),
որը նշանակում է ափսոսալ, որ ձեր մեղքը բացահայտվել է կամ
ստիպված եք տանել ձեր սխալի հետևանքները:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 7.11 հատվածը, պարզելով, թե ինչ
փոփոխություններ են սրբերը կատարել իրենց կյանքում այն բանի
շնորհիվ, որ աստվածային տրտմությունը նրանց օգնել է ապաշխարել:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Բ Կորնթացիս 4–7 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 24. ՕՐ 1

Բ Կորնթացիս 8–9
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը գրել է Կորնթոսի սրբերին, բացատրելով, որ
Մակեդոնիայի եկեղեցու անդամները հոժարությամբ նվիրատվություն
էին արել կարիքավորների համար: Նա քաջալերել է կորնթացի սրբերին
նույնպես հետևել Փրկչի օրինակին և նվիրատվություն անել
աղքատներին: Պողոսն ուսուցանել է այն օրհնությունների մասին, որոնք
գալիս են նրանց, ովքեր ուրախությամբ նվիրատվություն են անում
աղքատներին:

Ստեղծել սովորելու միջավայր

Ավետարանը սովորելու իդեալական միջավայր է ստեղծվում, երբ առկա է
կարգապահություն, ակնածանք և խաղաղության զգացում: Փորձեք հեռացնել
ուշադրության շեղող բաները, որոնք կարող են ընդհատել սուրբ գրությունների ձեր
ուսումնասիրությունն ու խորհրդածությունը: Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝
Երեց Բոյդ Ք. Փաքերն ուսուցանել է, որ «խաղաղ միջավայրում ոգեշնչումն ավելի հեշտ է
գալիս» և որ «ակնածանքը նպաստում է հայտնությանը» («Reverence Invites Revelation»,
Ensign, Nov. 1991, 21–22):

Բ Կորնթացիս 8
Պողոսը սրբերին խորհուրդ է տալիս հոգալ կարիքավորների մասին

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Ջեֆրի Ռ.
Հոլլանդի հետևյալ պնդումը և գտեք, թե ինչ բառ է բաց թողնված, որն այդ
պնդումը ճշմարիտ կդարձնի. «Պատմության ընթացքում
____________________ համարվել է մարդկության մեծագույն և առավել
տարածված խնդիրներից մեկը: Այն հիմնականում արտահայտվում է
ֆիզիկական ձևով, բայց դրա հոգևոր և էմոցիոնալ վնասը կարող է անգամ

ավելի կեղեքիչ լինել» («Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք» Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2014, 40):

Գրեք աղքատություն բառը գծի վրա և վերընթերցեք երեց Հոլլանդի
պնդումը՝ մտածելով դրա իմաստի մասին:

Աղքատությունը բավարար քանակով անհրաժեշտ միջոցներ չունենալն է,
ինչպիսիք են փողը, իրերը և գոյատևման այլ միջոցները: Աղքատությունն
ինչո՞ւ կարող է դժվար մարտահրավեր լինել:

Մտածեք ձեզ ծանոթ այն մարդկանց մասին, ովքեր հնարավոր է
ֆիզիկական, էմոցիոնալ, սոցիալական, հոգևոր կամ որևէ այլ տիպի
օգնության կարիք ունի: Բ Կորնթացիս 8–9 գլուխներն ուսումնասիրելիս
փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ և կատարել
կարիքավորներին օգնելու ձեր դերը:
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Բ Կորնթացիս 8.1–8 հատվածներում Պողոս առաքյալը Կորնթոսի
սրբերին տեղեկացրել է, որ Մակեդոնիայի եկեղեցու անդամները
առատաձեռնորեն օժանդակել էին աղքատների նյութական կարիքները
հոգալու հարցում (տես Աստվածաշնչյան քարտեզներ. Քարտեզ 13,
«Պողոս Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»): Նա
բացատրել է, որ մակեդոնացի անդամներն օգնել էին, որովհետև
ցանկացել էին Աստծո կամքը կատարել: Պողոսը քաջալերել է կորնթացի
սրբերին անկեղծ սիրուց դրդված հետևել կարիքավորներին օգնելու այդ
օրինակին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
դատարկ էջի մեջտեղում մի ուղղահայաց գիծ քաշեք դեպի

ներքև՝ ստեղծելով երկու սյունակ: Գրեք Հարուստ բառը սյունակներից
մեկի վերևում և Աղքատ բառը երկրորդ սյունակի վերևում:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 8.9 հատվածը, պարզելով, թե ըստ Պողոսի
խոսքերի, Հիսուս Քրիստոսը ինչ էր արել սրբերի համար: Ապա գրեք
հետևյալ հարցերի ձեր պատասխանները սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում Հարուստ և Աղքատ բառերի ներքո:

a. Հիսուս Քրիստոսն ի՞նչ առումով էր հարուստ նախաերկրային
կյանքում:

b. Մահկանացու կյանքի ընթացքում ի՞նչ առումով էին Նրան աղքատ
համարում:

c. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում 9-րդ հատվածի «դուք [Փրկչի]
աղքատութիւնովը հարստանաք» արտահայտությունը:

Նկատեք, որ նախքան ծնվելը Հիսուս Քրիստոսը Աստվածագլխի անդամ
էր և կանգնած էր Երկնային Հոր կողքին՝ իշխանությամբ, զորությամբ ու
փառքով: Հիսուս Քրիստոսը բարեհաճությամբ ու խոնարհությամբ իջավ
Իր նախաերկրային գահից և երկիր եկավ ծառայելու, օրինակ թողնելու և
Քավություն կատարելու, որի շնորհիվ մենք կարող ենք ձեռք բերել
հավերժության հարստությունները (տես 1 Նեփի 11.26–28):

Դրանից մոտ մեկ տարի առաջ, Կորնթոսի սրբերը պարտավորություն
էին վերցրել մի խումբ ապրանքներ տանել Երուսաղեմի աղքատ սրբերի
համար: Կարդացեք Բ Կորնթացիս 8.10–11 հատվածները, պարզելով, թե
Պողոսն ինչ է խորհուրդ տվել, որ սրբերն անեն այդ ժամանակ: «Անելը» և
«անելն էլ կատարեցէք» արտահայտությունները վերաբերում են Պողոսի
հորդորին, որ սրբերը հետևեն իրենց նախորդ պարտավորությանը՝ իրենց
կարողության չափով նվիրաբերելու աղքատ սրբերի համար, ճիշտ
ինչպես Փրկիչն է հավերժական հարստություններ նվիրել իրենց:

Մենք կարող ենք սովորել մի սկզբունք, որ երբ սկսենք գնահատել այն
ամենը, ինչ Փրկիչը տվել է մեզ, մենք ավելի պատրաստակամ կլինենք
ուրիշներին բաժին հանել մեր ստացվածքից:

Մտածեք, թե Փրկչի պարգևների լիությունը տեսնելը ինչպես կարող է
դրդապատճառ դառնալ, որ մենք կարիքավորներին
նվիրատվություն անենք:
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Փրկիչն ի՞նչ

առանձնահատուկ պարգևներ է տվել ձեզ և ինչպես են դրանք ձեզ
ոգեշնչում նվիրատվություն անել ուրիշներին:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 8.12–15 հատվածները, փնտրելով մեկ այլ
ճշմարտություն, որը Պողոսն ուսուցանել է նյութականով միմյանց օգնելու
կարևորության վերաբերյալ:

Բ Կորնթացիս 8.12–13 հատվածներում մենք կարող ենք սովորել մի
ճշմարտություն, որ Աստված կամենում է, որ մենք նվիրաբերելու
պատրաստակամություն ունենանք, անգամ երբ նվիրելու բան չունենք:

Որպեսզի ավելի լավ հասկանաք այդ ճշմարտության իմաստը, կարդացեք
Երեց Հոլլանդի հետևյալ պնդումը, ապա մտածեք հետևյալ հարցերի
մասին. «Հարուստ, թե աղքատ, մենք պետք է «անենք, ինչ կարող ենք», երբ
մյուսները կարիքի մեջ են» («Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք» 41):

• Ի՞նչ կարող ենք անել ուրիշների համար, եթե ֆիզիկապես
նվիրաբերելու հնարավորություն չունենք:

• Ինչո՞ւ պետք է «անենք, ինչ կարող ենք» ուրիշների համար:

• Ըստ Բ Կորնթացիս 8.14–15 հատվածների՝ ո՞վ է օգտվում, երբ բոլոր
սրբերը իրենց ավելացածից հետևողականորեն նվիրատվություն
են անում:

Խորհեք, թե նվիրաբերելու բոլորի պատրաստակամությունը ինչ ձևով է
օգուտ բերում յուրաքանչյուրին:

Կարդացեք Երեց Հոլլանդի հետևյալ պնդումը, պարզելով, թե Տերն ինչպես կարող է օգնել
մեզ կարեկցանքով արձագանքել աղքատներին. «Ես չգիտեմ, հատկապես ինչպես պետք է
ձեզանից յուրաքանչյուրը կատարի իր պարտականությունը նրանց հանդեպ, ովքեր չեն
կարողանում օգնել իրենք իրենց: Բայց ես գիտեմ, որ Աստված գիտի, և Նա կօգնի և
կուղղորդի ձեզ աշակերտին հատուկ գթասիրտ գործերում, եթե դուք բարեխղճորեն
ցանկանաք, աղոթեք և ուղիներ փնտրեք պահելու պատվիրանը, որ Նա բազմիցս տվել է
մեզ» («Մի՞թե մենք բոլորս մուրացկաններ չենք» 41):

Նկատեք՝ երեց Հոլլանդն ասել է, որ աղքատին և կարիքավորին օգնելու
համար դուք պետք է «բարեխղճորեն ցանկանաք, աղոթեք և ուղիներ
փնտրեք»: Ծոմի նվիրատվությունները, ծառայության տեղական
նախագծերը և մարդասիրական ծրագրերն այն մի քանի ուղիներն են,
որոնք Եկեղեցին հաստատել է, որպեսզի մենք օգնենք հոգալ
աղքատների կարիքները: Կարո՞ղ եք մտածել այլ ուղիներ, որով կարող
ենք անել այդ բաները:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք որևէ կարիքավորի օգնելու մի դեպքի և արդյունքում

ունեցած ձեր զգացումների մասին: Կարող եք գրել նաև մի բան, որ
ծրագրում եք անել նրա հիման վրա, ինչ Պողոսն ուսուցանել է
աղքատին ու կարիքավորին նվիրելու վերաբերյալ:
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Ինչպես արձանագրված է Բ Կորնթացիս 8.16–24 հատվածներում, Պողոսը
կորնթացիների հետ խոսել է Տիտոսի և երկու այլ եղբայրների մասին,
որոնք ուղարկվել էին, որպեսզի մարդասիրական օգնություն հավաքեին
Երուսաղեմի սրբերի համար: Պողոսը խոսել է Կորնթոսի սրբերի հանդեպ
իր վստահության մասին և բացատրել է, որ նրանց առատ
նվիրատվությունները ուրիշների հանդեպ նրանց սիրո ապացույցն է:

Բ Կորնթացիս 9
Պողոսն ուսուցանում է անկեղծ զոհաբերություն անողի օրհնությունների մասին

Պողոսը շարունակել է գովաբանել Կորնթոսի սրբերին (տես Բ
Կորնթացիս 9.1–5): Նա նրանց տեղեկացրել է, որ ուղարկել է Տիտոսին ու
մյուսներին, որպեսզի հաստատի աղքատներին հոժարակամ օգնելու
իրենց պատրաստակամությունը:

Մտածեք, թե արդյոք երբևէ եղե՞լ է, որ տրտմությամբ կամ դժկամությամբ
ինչ-որ բան ինչ-որ մեկին նվիրեք կամ ինչ-որ բան ինչ-որ մեկի համար
անեք: Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար ձեր ժամանակը, փողը կամ այլ միջոցները
ուրախությամբ նվիրաբերելը:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 9.6–7 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն ինչ
համեմատություն է օգտագործել հոժարակամ նվիրելու մասին
Կորնթոսի եկեղեցու անդամներին ուսուցանելու համար:

Սերմել նշանակում է սերմ ցանել: Ովքե՞ր են սերմողները այս
համեմատության մեջ:

Մտածեք, թե նվեր տալն ինչպես է նման դաշտում սերմ ցանելուն: Ի՞նչ է
տեղի ունենում, երբ սերմը խնայողաբար ենք ցանում: Ի՞նչ է տեղի
ունենում, երբ սերմը առատությամբ ենք ցանում:

Ըստ Բ Կորնթացիս 9.7 հատվածի՝ Տերն ինչպե՞ս է ակնկալում, որ մենք
սերմենք կամ նվիրենք:

Բ Կորնթացիս 9.6–7 հատվածներից սորովում ենք հետևյալ
ճշմարտությունը. Եթե սրտի ուրախությամբ օգնենք կարիքավորներին,
Աստված կօրհնի մեզ շռայլորեն:

Ինչպե՞ս կարող է ուրիշներին ուրախությամբ օգնելուն հետևել ավելի
առատորեն ստանալը: ____________________

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 9.8–10 հատվածները, պարզելով, թե ըստ
Պողոսի՝ ինչ օրհնություններ կստանան սրբերը ուրախ սրտով
նվիրաբերելու արդյունքում: Ձեր սուրբ գրություններում գծանշեք կամ
նշեք Պողոսի օգտագործած արտահայտություններից մի քանիսը, որոնք
նկարագրում են, թե Տերն ինչպես է օրհնում ուրախ սրտով նվիրողներին:

Նկատեք, որ Տիրոջ օրհնությունները նկարագրող Պողոսի խոսքերը
ենթադրում են, որ մենք կստանանք Տիրոջ շնորհը, որը ներառում է մեր
կարիքների չափով բավարար նյութական օրհնություններ:

Ըստ Բ Կորնթացիս 9.10 հատվածի՝ ո՞վ է «նա՝ որ սերմ ցանողին սերմ է
պարգեւում»: Սերմի աղբյուրի մասին հիշելը ինչպե՞ս կարող է օգնել մեզ
ուրախությամբ նվիրաբերել:
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Կարդացեք Բ Կորնթացիս 9.11–15 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսն
ինչ է ուսուցանել սրբերի մասին, ովքեր և՛ նվիրում են, և՛ ստանում են
ուրախությամբ:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ըստ Բ Կորնթացիս

9.11–15 հատվածների՝ Աստծո հանդեպ ի՞նչ զգացում են ունենում
իրենց ստացվածքից հոժարակամ նվիրաբերողները և ուրիշի
ստածվածքն ընդունողները: (Կարող եք նշագծել կամ նշել այդ
հատվածներում հանդիպող գոհության արտահայտությունները):

Ձեր սուրբ գրություններում Բ Կորնթացիս 9.11–15 հատվածների դիմաց
կարող եք գրել հետևյալ ճշմարտությունը. Մեզ օրհնելիս Աստծո
մեծահոգությունը նկատելը կարող է Նրա հանդեպ երախտագիտության
զգացում պարգևել մեզ:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Պատահե՞լ է արդյոք, որ

Աստծո հանդեպ երախտագիտության զգացում եք ունեցել, նկատելով
ուրախությամբ ուրիշներին ծառայելու և օգնելու դիմաց Նրա
ուղարկած օրհնությունները: (Կարող եք ավելացնել ձեր վկայությունը
այն սկզբունքների ու ճշմարտությունների վերաբերյալ, որոնք
բացահայտեցիք Բ Կորնթացիս 8–9 գլուխներում):

Որպես այս դասի կիրառման օգնություն՝ մտածեք, թե ինչպես կարող եք
այս շաբաթ օգնել որևէ կարիքավորի (գուցե ձեր ընտանիքի անդամներից
մեկին): Այդ անձին օգնելու որոշակի նպատակ դրեք և թղթի վրա գրի
առեք այն:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Բ Կորնթացիս 8–9 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 24. ՕՐ 2

Բ Կորնթացիս 10–13
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, որ Աստծո զավակները ներգրավված են
հոգևոր պատերազմի մեջ: Նա պաշտպանել է իր կոչումն իր
ընդդիմախոսների դեմ: Նա պատմել է, թե ինչպես է հափշտակվել
երրորդ երկինք և նկարագրել է, թե իր թուլություններն ինչպես են
օրհնություն դարձել իր համար: Իր նամակի վերջում Պողոսը Կորնթոսի
սրբերին հորդորել է իրենց կյանքը քննել և հավատքում մնալ:

Բ Կորնթացիս 10–11
Պողոսը գրում է հոգևոր պատերազմի, Սատանայի խաբեությունների և
սեփական փորձությունների մասին:
Ի՞նչ մտքեր են ձեր մոտ
առաջանում, երբ արտասանում եք
պատերազմ բառը:

Մտածեք, թե ինչ իմաստով ենք
մենք Սատանայի դեմ
պատերամզի մեջ: Թվեք այդ
հոգևոր պատերազմի ամենադժվար ճակատամարտերից մի քանիսը:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 10.3–6, պարզելով, թե ըստ Պողոս Առաքյալի
ուսուցանածի՝ ի՞նչ պետք է մենք անենք, որ հաջողակ լինենք Սատանայի
դեմ պայքարում:

«Գերի ենք բռնում ամեն միտք Քրիստոսին հնազանդեցնելու համար»
արտահայտությունը (Բ Կորնթացիս 10.5) նշանակում է կառավարել մեր
մտքերը, այդ թվում ոչ պատշաճ մտքերից խուսափելը և բարի, վեհացնող
բաների վրա կենտրոնանալը: 5-րդ հատվածից կարող ենք սովորել, որ
մեր մտքերը կառավարելով ու Հիսուս Քրիստոսին հնազանդեցնելով,
մենք ավելի հաջողակ կլինենք Սատանայի դեմ պատերազմում:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Նշեք մի քանի քայլեր, որոնք կարող են օգնել մեզ, որ մեր մտքերը
կառավարենք: (Օգտակար մտքերի համար տես Ալմա 37.36, ՎևՈւ
121.45, և Առաջին Նախագահության ներածական խոսք, Հիմներ
[էջ x]:)

b. Ի՞նչ օրհնություններ եք զգացել, երբ ձեր մտքերը կառավարելով,
հնազանդեցրել եք Փրկչին:

Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել ձեր մտքերը Փրկչին հնազանդեցնելու
համար: Որոշ մարդիկ օգտակար են համարում աղոթելը, սուրբ
գրություններ կարդալը կամ մտապահելը և օրհներգեր երգելը:

576



Բ Կորնթացիս 10.7–18 հատվածներում տեղեկանում ենք, որ Պողոսը
պարծենում է Տիրոջով և ուսուցանում է, որ իր թուլությունները չպետք է
որպես արդարացում օգտագործի Տիրոջը չլսելու համար:

Բ Կորնթացիս 11 գլխում կարդում ենք, որ Պողոսը նշում է լրացուցիչ
ուղիներ, որոնց թվում են կեղծ քրիստոսների ու կեղծ առաքյալների
օգտագործումը, որով Սատանան ջանում է ապականել մեր մտքերը և
հեռացնել մեզ Հիսուս Քրիստոսից: Պողոսը պատմել է որպես ճշմարիտ
Առաքյալ իր կրած նեղությունների մասին:

Բ Կորնթացիս 12
Պողոսը պատմում է երկինք հափշտակվելու մասին և ուսուցանում է, թե
թուլությունները ինչպես կարող են մեր օգտի համար լինել

Հիշեք մի դեպք, երբ ձեզ խայթել են:
Խայթն ի՞նչ իմաստով է
դժվարացնում մեր կյանքը:

Պողոս Առաքյալն օգագործել է
խայթի խորհրդանիշը, որպեսզի
նկարագրի իր փորձությունները
կամ իր ունեցած թուլությունը:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Դալլին Հ Օուքսի հետևյալ
հայտարարությունը կարդալիս մտածեք ձեր անցած փորձությունների և ձեր
թուլությունների մասին. «Ոմանցից մահը խլել է սիրելիին, ոմանք էլ հոգում
են մեկի մասին, ով անաշխատունակ է դարձել: Ոմանց ցավ է պատճառել
ամուսնալուծությունը: Մյուսները տենչում են հավերժական ամուսնության:
Ոմանք էլ բռնված են հակում առաջացնող նյութերի կամ սովորությունների

ճիրաններում, ինչպիսիք են` ալկոհոլը, ծխախոտը, թմրանյութերը կամ էլ մերկագրությունը:
Մյուսներն էլ ունեն ֆիզիկական կամ մտավոր խեղումներ: Ոմանք տառապում են միևնույն
սեռի հանդեպ հրապուրանքից: Ոմանք էլ ընկճախտի և անհամապատասխանության
սոսկալի զգացումներ ունեն: Այս կերպ, թե այն կերպ, շատերն են ծանր բեռներ կրում»:
(«Նա բժշկում է բեռնավորվածներին», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2006, 6):

Բ Կորնթացիս 12 գլուխն ուսումնասիրելիս գտեք ճշմարտություններ,
որոնք կօգնեն ձեզ փորձություններ և թուլություններ հաղթահարելիս:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 12.1–4, պարզելով, թե ինչի մասին էր Պողոսի
տեսիլքը: (Այդ հատվածներում Պողոսը խոսելով «մի մարդու» մասին,
երրորդ դեմքով իր մասին է խոսում: 2-րդ հատվածի արտահայտությունը
«թէ մարմնով էր՝ չ’գիտեմ, եւ թէ առանց մարմնի էր՝ չ’գիտեմ, Աստուած
գիտէ» ցույց է տալիս, որ Պողոսը տեսիլք էր տեսել):

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 12.5–6, պարզելով, թե Պողոսն ինչպես էր
արձագանքել սելեստիալ արքայության վերաբերյալ այս տեսիլքին:
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Նկատեք, որ չնայած Պողոսը նման տեսիլք էր ունեցել, նա չէր
«պարծենում» (կամ իրեն գովում) դրա համար: Հավանաբար, նա չէր
ցանկանում, որ ուրիշներն իր մասին մեծ կարծիք ունենային, այն
ժամանակ, երբ ինքը հաղթահարում էր մահկանացու իր թուլությունները:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 12.7–9 հատվածները, պարզելով, թե ինչպես էր
Տերը օգնում Պողոսին, որ խոնարհ մնա: («Հայտնութիւնների
առաւելութեամբը չ’հպարտանամ» [7-րդ հատվածը] նշանակում է
չգոռոզանալ:)

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին
մեկնաբանել է, որ Պողոսի «մարմնի համար տրված խայթ»
արտահայտությունը «ցույց է տալիս, որ ֆիզիկական ինչ-որ անհայտ
տկարություն Առաքյալին շարունակաբար կամ ժամանակ առ ժամանակ
տանջում էր» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 2:448):

Նկատեք, թե Պողոսը քանի անգամ էր աղոթել, որպեսզի այդ խայթն
իրենից հեռացվի: (Երեք անգամ՝ նշվում է [8-րդ հատվածում]:)

Կարող եք նշագծել Բ Կորնթացիս 12.9 հատվածի այն
արտահայտությունը, որը բացատրում է, որ Տերն ընտրեց չհեռացնել
Պողոսի մարմնի խայթը:

Այս հատվածներից սովորում ենք, որ Տերը կարող է թույլ տալ մեզ
թուլություններ ու փորձություններ ունենալ, որ սովորենք խոնարհ լինել:
Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում՝ Բ Կորնթացիս 12.7–9 հատվածների
մոտ գրել այդ ճշմարտությունը:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 12.9–10 հատվածները, պարզելով, թե ինչ
ճշմարտություններ սովորեց Պողոսը, որոնք իրեն օգնեցին հաղթահարել
իր թուլությունները: Կարդալիս հիշեք, որ շնորհք բառը նշանակում է
«Աստծո ողորմածությունից և սիրուց եկող աստվածային օգնություն և
զորություն» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Շնորհ», scriptures.lds.org):

Կարող ենք գծանշել Բ Կորնթացիս 12.9–10 հատվածների խոսքերն ու
արտահայտությունները, որոնք ուսուցանում են հետևյալ
ճշմարտությունները. Հիսուս Քրիստոսի շնորհը բավական է, որպեսզի
մեզ ուժ տա թուլությունների մեջ: Տերը միշտ չէ, որ հեռացնում է մեր
դժվարությունները, այլ զորացնում է մեզ, որ հավատքով
հաղթահարենք դրանք:

Երեց Դալլին Հ. Օուքսը վկայել է. «Տեր Հիսուս Քրիստոսի ապաքինող ուժը
հասանելի է մահկանացու կյանքի յուրաքանչյուր տկարության համար,
անկախ նրանից՝ այն հեռացնում է մեր բեռները, թե ուժեղացնում է մեզ,
Պողոս Առաքյալի նման, որ համբերենք և դրանցով ապրելու ուժ ունենանք»
(«Նա բժշկում է բեռնավորվածներին», 8):
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք բոլոր այս հարցերին.

a. Ի՞նչ կարծիքի եք այն մասին, որ Փրկչի շնորհը «բավական է» (Բ
Կորնթացիս 12.9) ձեր թուլությունների մեջ ձեզ ուժ տալու համար:

b. Ինչպե՞ս կարող են Բ Կորնթացիս 12.9–10 հատվածներում սովորած
ճշմարտություններն օգնել ձեզ թուլություններն ու փորձությունները
հաղթահարելիս:

c. Գրեք մի փորձության մասին, երբ դուք կամ ձեզ ծանոթ ինչ-որ մեկը
թուլությունը կամ փորձությունը հաղթահարելու զորություն է
ստացել Փրկչից:

Բ Կորնթացիս 13
Պողոսը սրբերին հորդորում է իրենց կյանքը քննել և հավատքում մնալ

Որոշ մարդիկ այսօր մարտահրավեր են նետում նրանց ուսմունքներին ու
իշխանությանը, ովքեր կոչված են ծառայելու Եկեղեցու ղեկավար
պաշտոններում: Նույն կերպ Կորնթոսի սրբերի մեջ կեղծ ուսուցիչներ
կային, ովքեր մարտահրավեր էին նետում Պողոսին ու Առաքյալի նրա
իշխանությանը:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 13.3 հատվածը, պարզելով, թե ինչ ապացույց
էին որոնում Կորնթոսի որոշ անդամներ:

Կարդացեք Բ Կորնթացիս 13.5–6 հատվածները, պարզելով, թե Պողոսը
ի՞նչ է հորդորել անել Կորնթոսի սրբերին, փոխարեն մտահոգվեն, թե
արդյոք Տերը խոսում էր նրա միջոցով որպես Առաքյալի: (Անպիտան
մարդը ապականված կամ անբարոյական անձնավորությունն է:) Կարող
եք նշել 5-րդ հատվածի գործողություն ցույց տվող բառերը, որոնք հուշում
են, թե ինչ պիտի անեին Կորնթոսի սրբերը:

Խնդրելով կորնթացիներին փորձել իրենց անձերը, թե արդյոք
«հաւատքո՞ւմն են» [5-րդ հատված], նա նրանց խնդրում էր քննել, թե
արդյոք նրանք հավատարիմ էին Տիրոջը և Նրա Եկեղեցուն: Բ
Կորնթացիս 13.5–6 հատվածներից սովորում ենք, որ Եկեղեցու
ղեկավարներին քննադատելու փոխարեն, Եկեղեցու անդամները պետք է
քննեն իրենց իսկ հավատարմությունը:

Կարդացեք Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի հետևյալ հայտարարությունը,
պարզելով, թե ըստ նրա ուսմունքների, ի՞նչ տեղի կունենա մեզ հետ, եթե մեր
հավատարմությունը քննելու փոխարեն ընտրենք մեր ղեկավարներին
քննադատելը. «Այն մարդը, որը վեր է կենում դատապարտելու ուրիշներին,
Եկեղեցում սխալներ փնտրելով, ասելով, որ այն ուղուց շեղվել է, միչդեռ ինքն
արդար է, իմացեք հաստատ, որ այդ մարդն ուրացության ճանապարհին է,

և եթե չապաշխարի, կենդանի է Աստված, նա կուրանա» (Եկեղեցու Նախագահների
ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 339):

3. Մի քանի րոպե տրամադրեք և խորհեք հետևյալ հարցերի
շուրջ: Այնուհետև, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
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ձեր օրագրում դրեք ձեր ստորագրությունը, որը կհաստատի, որ դուք
կատարել եք այդ հանձնարարությունը:

a. 1–10 սանդղակով (որտեղ 10 կատարյալ թիվն է), գնահատեք, թե ինչ
չափով եք հետևում Եկեղեցու ղեկավարների խորհրդին:

b. Նշեք մարգարեների ու առաքյալների կողմից ուսուցանված մի
չափանիշ, որին կարող եք ավելի հավատարմորեն հետևել:

c. 1–10 սանդղակով (որտեղ 10-ը ձեր ունեցած յուրաքանչյուր
հնարավորությունն է), գնահատեք, թե որքան հաճախ եք դուք
անձամբ կամ աղոթքի մեջ երախտագիտություն հայտնում
Եկեղեցու ձեր ղեկավարների համար:

d. Ի՞նչ կարող եք անել, որպեսզի ավելի շատ երախտագիտություն
ցույց տաք ձեր ղեկավարներին ձեզ համար կատարած իրենց
զոհաբերության ու ջանքերի համար:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ի՞նչ օրհնություններ

կարող են գալ մեր անձը նման ձևով կանոնավորապես քննելու
արդյունքում:

Բ Կորնթացիս 13.7–14 հատվածներից տեղեկանում ենք, որ Պողոսը
սրբերին հորդորել է չարից խուսափել և կատարելության ձգտել:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Բ Կորնթացիս 10–13 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  24 .  ՕՐ  2
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Գաղատացիս նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալի նամակը գաղատացիներին ուղղված էր հրեա
քրիստոնյաներին, ովքեր մեկ անգամ ևս շեղվում էին Տիրոջ
ճանապարհից` ապավինելով Մովսեսի օրենքի գործերին: Պողոս
Առաքյալը ճանապարհներ էր փնտրում ուղղելու այդ խնդիրը, շեշտելով
դեպի հոգևոր կախվածության տանող Մովսեսի օրենքի ծանր լուծի
տարբերությունը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանից, որը առաջնորդում է
դեպի հոգևոր ազատության: Այս նամակի ուսումնասիրությունը կարող է
օգնել ձեզ ավելի բարձր գնահատել այն ազատությունը, որը առաջարկվել
է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել Գաղատացիս (տես Գաղատացիս 1:1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանաբար Պողոսը գրել է իր նամակը Գաղատացիներին`
Մակեդոնիայով ճանապարհորդելիս իր երրորդ միսիոներական
ճանապարհորդության ժամանակ մոտ մ. թ. 55-57 թթ. (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»):

Ու՞մ համար էր գրված այս գիրքը և ինչու՞:
«Որոշ անորոշություն կա, թե այս նամակը որ եկեղեցիներին էր
հասցեագրված: Նրանք կամ հյուսիսային Գաղատիայում էին, որի
մայրաքաղաքը Անտիոքն էր կամ Փռուգիայի ու Գաղատիայի
սահմաններում, ուր Պողոսը այցելել էր իր առաջին միսիոներական
ճանապարհորդության ընթացքում: Երկու դեպքերում էլ Պողոսը անշուշտ
այցելել էր Գաղատիայի եկեղեցիները իր երկրորդ (Գործք 16.6) և երրորդ
(Գործք 18.23-ում) ճանապարհորդությունների ժամանակ»
(Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles» ):

Պողոսը գրել էր Գաղատիայի Սրբերին, որովհետև խորապես
անհանգստացած էր, որ նրանք Տիրոջից հեռացել էին, քանի որ հետևում
էին որոշ մարդկանց ուսմունքներին, ովքեր «ուրանում էին Քրիստոսի
ավետարանը» (տես Գաղատացիս 1.6-7-ում): Հրեա քրիստոնյաները
ուսուցանում էին հեթանոս քրիստոնյաներին այն կեղծ
վարդապետությունը, որ նրանք պետք է թլպատվեին և պահպանեին
Մովսեսի օրենքի ծիսական պահանջները, որպեսզի փրկվեին (տես
Գաղատացիս 6.12, տես նաև Գործք 15.1-ում): Որոշ Գաղատացի Սրբեր
ընդունել էին այդ մարդկանց ուսմունքները (տես Գաղատացիս 4.10-ում):

Այս նամակը գրելիս Պողոսի հիմնական նպատակները ներառում էին.

1. Պաշտպանել իրեն կեղծ ուսուցիչների մեղադրանքներից, ովքեր
հակառակ էին նրան:
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2. Ուսուցանել, որ բոլոր մարդիկ, հրեա թե հեթանոս, փրկություն են
ստացել Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ՝ կենտրոնացնելով
իրենց հավատքը Հիսուս Քրիստոսի վրա, Մովսեսի օրենքին
ապավինելու փոխարեն:

3. ՊարզաբանելՄովսեսի օրենքի դերը Աստծո ծրագրում:

4. Տարբերակել հին ուխտը՝ որը Աստված կապեց Մովսեսի միջոցով և
նոր ուխտը՝ Քրիստոսի միջոցով:

5. Հրավիրել Սրբերին ապրել հոգու թելադրանքով:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Թուղթ առ Գաղատացիս առանձնանում է որպես Պողոսի ամենակրակոտ
նամակը, որտեղ նա սուր կշտամբանքի է ենթարկում Եկեղեցու
անդամներին, ովքեր մոլորության մեջ էին և կեղծ ուսուցիչներին, ովքեր
մոլորեցնում էին նրանց: Գաղատացիս թուղթը ներառում է Պողոսի ավելի
վաղ շրջանում ներկայացրած արդարացման վարդապետությունը. մենք
արդար չենք հայտարարվում Մովսեսի օրենքի գործերով, այլ Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատքով: Նամակը հակադրում է
«մարմնի գործերը» «Հգու պտուղին» (տես Գաղատացիս 5.16-25-ում):

Համառոտ շարադրանք
Գաղատացիս 1–2: Պողոսը գրում է Գաղատացի Սրբերին, որովհետև
նրանք հեռացել են Տիրոջ ճանապարհներից և ընդունել կեղծ ուսմունքներ:
Նա պաշտպանում է Առաքյալի իր կոչումը, պատմելով Եկեղեցու
նկատմամբ ունեցած իր նախնական ընդդիմության և դարձի գալու մասին:
Նա շեշտում է, որ հայտնություն է ստացել անմիջապես Աստծուց և
պարզաբանում, որ իր ծառայությունը հեթանոսներին վավերացվել է
Առաքյալների կողմից: Նա հայտարարում է, որ մի անգամ
անհամաձայնություն է ունեցել Պետրոսի հետ հեթանոս Սրբերի
վերաբերյալ: Նա ուսուցանում է, որ մարդիկ արդար չեն հայտարարվում
Մովսեսի օրենքի գործերով, այլ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած
հավատով:

Գաղատացիս 3–4: Պողոսը պաշտպանում է ավետարանի ուղերձը: Նա
սովորեցնում է, որ Աբրահամը մի մարդու օրինակ էր, ով արդարացվել էր
հավատով, այլ ոչ՝ Մովսեսի օրենքի գործերով: Քավության միջոցով
Հիսուս Քրիստոսը փրկեց մարդկությանը օրենքի անեծքից: Մովսեսի
օրենքի նպատակը մեզ համար «դաստիարակ եղաւ դեպի Յիսուս
Քրիստոսը» (Գաղատացիս 3.24-ում): Հավատքի և մկրտության միջոցով,
Սրբերը ստանում են քավության օրհնությունները, մտնում ավետարանի
ուխտի մեջ, Քրիստոսի միջոցով դառնում Աստծո ժառանգներ, և այլևս
ծառաներ չեն, այլ Աստծո զավակներ:

Գաղատացիս 5–6: Պողոսը հորդորում է Սրբերին Քրիստոսի կողմից
առաջարկված ավետարանի ուխտի մեջ մնալ կայուն: Պողոսը հակադրում
է «մարմնի գործերի» մեջ ներքաշված մարդու կյանքը (Գաղատացիս
5.19-ում) այն մարդկանց կյանքին, ովքեր վայելում են «Հգու պտուղը»

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ
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(Գաղատացիս 5.22-ում): Նա ուսուցանում է, որ Սրբերը պետք է կրեն
միմյանց բեռները և չհոգնեն լավ բան անելուց: Մենք հնձում ենք այն, ինչ
ցանում ենք:

ԳԱՂԱՏԱՑԻՍ
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ՄԱՍ 24. ՕՐ 3

Գաղատացիս
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը հանդիմանեց գաղատացի Սրբերին սխալ
ուսմունքներին և ուսուցիչներին հետևելու համար, ովքեր նրանց
մոլորության մեջ էին գցում: Նա նաև ուսուցանեց, որ ինչպես Աբրահամը
դարձավ Աստծո ժառանգը, գաղատացի Սրբերը նույնպես կարող էին
դառնալ Աստծո ժառանգներ, նրան հավատալով, և հետևելով Հիսուս
Քրիստոսին՝ Մովսեսի օրենքի ծիսական պահանջներին ենթարկվելու
փոխարեն:

Գաղատացիս 1-2
Պողոսը հանդիմանում է Սրբերին կեղծ ուսուցիչներին հետևելու համար և
քաջալերում նրանց` վերադառնալ ավետարանին:
Պատկերացրեք, որ ձեր եղբայրներից, քույրերից կամ ընկերներից մեկը
ձեզ ասել է, որ ինքն այլևս համոզված չէ, թե Եկեղեցու ուսմունքները
ճշմարիտ են: Արդյունքում այս անձը դադարել է հաճախել Եկեղեցի և
այսուհետ չի ապրում ավետարանի համաձայն:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն, ինչ դուք խորհուրդ կտայիք ձեր եղբորը, քրոջը

կամ ընկերոջը անել, որպեսզի օգնեիք նրանց կրկին հավատալ
Եկեղեցու ուսմունքներին:

Ուսումնասիրեք Գաղատացիս 1 `փորձելով հասկանալ, թե ինչու էին
Գաղատիայի Սրբերը շեղվում ճշմարիտ ավետարանից, պարզեք
ճշմարտությունը, որը կարող է օգնել ձեր եղբայրներին, քույրերին կամ
ընկերներին վերագտնել իրենց հավատքը:

Գաղատիան ՓոքրԱսիայի հյուսիս-կենտրոնական շրջան էր, որը
ներառում էր բազմաթիվ քաղաքներ, որ Պողոս Առաքյալը այցելել էր իր
երկրորդ և երրորդ միսիոներական ճամփորդությունների ընթացքում
(տես Գործք 16.6, 18-23, տես նաև Աստվածաշնչյան Քարտեզներ , հ. 13,
«Պողոս Առաքյալի Միսիոներական Ճամփորդությունները»): Կարդացեք
Գաղատացիս 1.6-7 հատվածները, փնտրելով Գաղատիայի Եկեղեցու
անդամների միջև գոյություն ունեցող խնդիրը:

Նրանք, ովքեր անախորժություն էին պատճառում գաղատացի Սրբերին և
սխալ մեկնաբանում ավետարանի ուսմունքները, կասկած էին
առաջացնում (տես Գաղատացիս 1.7, ծանոթագրությունա) Պողոսի
ուսմունքների նկատմամբ, որ փրկությունը գալիս է միայն Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով: Այս կեղծ ուսուցիչները հրեա քրիստոնյաներն էին`
հայտնի որպես հուդայականներ: Նրանք պնդում էին, որ փրկության
համար գաղատացի Սրբերը պետք է թլփատվեին և պահպանեին
Մովսեսի օրենքի ծեսերը:
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Կարդացեք Գաղատացիս 1.8-9-ը` փնտրելով, թե ինչ ասաց Պողոսը նրանց
մասին, ովքեր քարոզում էին իր քարոզած ավետարանից տարբեր
ավետարան՝ որպես Տիրոջ Առաքյալ:

Կարդացեք Գաղատացիս 1.10-12-ը, փնտրելով Պողոսի ուսմունքների
աղբյուրը: Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել այն, ինչ գտնեք:

Պողոսի ուսմունքներից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը
ճշմարիտ վարդապետություն բացահայտեց իր մարգարեներին:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

a. Ինչպե՞ս կարող է մեզ օգնել այն իմացությունը, որ Աստված
ճշմարիտ վարդապետության աղբյուրն է, երբ մենք հարցեր ունենք
մարգարեների ուսմունքների վերաբերյալ:

b. Մենք ի՞նչ կարող ենք անել Աստծուց հայտնություն ստանալու
համար, որպեսզի վստահ լինենք, որ մարգարեների
ուսմունքներնը ճշմարիտ են:

c. Ինչպե՞ս կարող է այս ճշմարտությունը օգնել նրան, ով պայքարում է
մարգարեների ուսմունքներին հավատալու դեմ:

Ինչպես գրի է առնված Գաղատացիս 1.13-2.21-ում, Պողոսը պատմեց
Սրբերին իր դարձի գալու և առաջին միսիոներական ճամփորդության
մասին: Նա նաև բացատրեց, թե ինչու հեթանոս քրիստոնյաները կարիք
չունեին հիմնվելու ավանդույթի վրա, ըստ որի փրկությունը Մովսեսի
օրենքի մեջ էր, այլ ավելի շուտ մեր մեղքերը ներվում են (կամ
արդարացվում) մեր հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս: Պողոսը վկայեց, որ
նա կենդանի է. «Աստուծոյ Որդու հաւատքովն եմ կենդանի.՜որ ինձ սիրեց
եւ իր անձը ինձ համար մատնեց» (Գաղատացիս 2.20):

Գաղատացիս 3-4
Պողոսը հրավիրում է գաղատացիներին ստանալ Աբրահամին խոստացված
բոլոր օրհնությունները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով
Համեմատած Եկեղեցու այլ անդամների հետ, ովքեր գիտեին և
հավատարիմ էին ավետարանին վաղ հասակից, հետևյալ մարդիկ ինչո՞ւ
պիտի իրենց թերարժեք զգան Տիրոջ բոլոր օրհնությունները ստանալիս:

• Մի երիտասարդ մեծացել էր ավելի պակաս ակտիվ ընտանիքում և
երիտասարդ հասակում նրան չէին ուսուցանել ավետարանը: Այժմ
նրա ընտանիքը հաճախում է Եկեղեցի և սկսում սովորել ու ապրել
ավետարանին համապատասխան:

• Մի կին տարիներ շարունակ ծաղրում և քննադատում էր Եկեղեցին:
Վերջերս նա փոփոխություն զգաց իր սրտում և մկրտվեց:

Ուսումնասիրեք Գաղատացիս 3-4-ը, փնտրելով մի ճշմարտություն, որը
կարող է օգնել ձեզ հասկանալ, թե որ ճշմարտություններն են հասանելի
բոլորին, անկախ նրանց հանգամանքներից կամ նախկին
ընտրություններից:
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Քանի որ գաղատացի Սրբերի մեծ մասը դեպի քրիստոնեություն դարձի
եկած հեթանոսներ էին, նրանք ուղղակի հետնորդները չէին Աբրահամի՝
ում խոստացված էին Աստծո բոլոր օրհնությունները:

Կարդացեք Գաղատացիս 3.7-9-ը` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը
նրանց մասին «որ հավատքիցն են» (Գաղատացիս 3.7)կամ ովքեր
հավատում են Հիսուս Քրիստոսին:

Համաձայն հատված 8-ի, Տերն ի՞նչ խոստացավ Աբրահամին:
____________________

Համաձայն հատված 9-ի, Ի՞նչ կպատահի նրանց հետ, ովքեր հավատք
ունեն առ Հիսուս Քրիստոս: ____________________

Լինել «օրհնված հավատացեալ
Աբրահամի հետ» (Գաղատացիս
3.9) վերաբերում է այն
օրհնություններին, որոնք
Աբրահամը կարող էր ստանալ
Աստծո հետ կապած ուխտի
շնորհիվ, որպեսզի նրա միջոցով
բոլոր մարդիկ կարողանային
վայելել բարձրագույն
քահանայության օրհնությունները,
սելեստիալ ամուսնությունը և
վեհացումը (տես Սուրբ
գրությունների ուղեցույց,
«Abrahamic Covenant,»
scriptures.lds.org):

Գաղատացիս 3.10-25-ում մենք
կարդում ենք, որ Մովսեսի օրենքը
երբեք նպատակ չէր ունեցել
դառնալ միջոց, որ մարդիկ
«արդարանան» (Գաղատացիս
3.11), որը նշանակում էր, որ նրանց մեղքերը ներվում էին, և նրանք
հայտարարվում էին անմեղ: Նպատակն էր լինել կողմնորոշող անձ կամ
«ուսուցիչ» (Գաղատացիս 3.24), որ օգնեն իսրայելացիներին գալ դեպի
Հիսուս Քրիստոսը և արդարացվեն Նրա նկատմամբ ունեցած իրենց
հավատքով: Նկատի ունեցեք, որ լինել արդարացված նշանակում է «մեղքի
պատժից լինել արդարացված և հռչակվել անմեղ» (Սուրբ գրությունների
ուղեցույց, «Արդարացում, արդարացնել,»scriptures.lds.org):

Լրացրեք հետևյալ աղյուսակը, կարդալով սուրբ գրության հատվածները
և պատասխանելով հարցերին.
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Գաղատացիս 3.26–27: Ի՞նչ
պետք է անենք, որպեսզի
ստանանք Աբրահամին
խոստացված օրհնությունները։

Գաղատացիս 3.28–29, 4.7 Նշանակություն չունի ո՞վ
կամ ի՞նչ էինք մենք նախկինում, կարևոր է, թե ի՞նչ ենք
մենք դառնում, երբ ավետարանի ուխտ ենք կապում
մկրտության միջոցով:

Գաղատացիս 3.26-29-ում, 4.7-ում մենք տեղեկանում ենք, որ բոլոր նրանք,
ովքեր հավատ ունեն առ Հիսուս Քրիստոս և ավետարանի ուխտ են
կապում, կլինեն մեկ Քրիստոսում և կդառնան Աստծո ժառանգներ:

Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ Աստված այս օրհնությունները խոսք տվեց
յուրաքանչյուրին, ով ուխտ է կապում` անկախ հանգամանքներից կամ
նախորդ ընտրություններից: ____________________

Գաղատացիս 4.8-31-ում մենք կարդում ենք, որ Պողոսը հրավիրեց
Գաղատացի Սրբերին վերադառնալ դեպի Հիսուս Քրիստոսը և
խուսափել կախվածությունից, որը գալիս է Մովսեսի օրենքի շատ
ավանդույթները պահելուց:

Գաղատացիս 5-6
Պողոսը քաջալերում է Գաղատացի Սրբերին վերականգնել իրենց հավատը
դեպի Հիսուս Քրիստոս

Որո՞նք են դժվար հաղթահարելի գայթակղություններից մի քանիսը, որ
դուք ունեցել եք: Ինչպե՞ս կարող եք հաղթահարել այդ
գայթակղությունները:

Ուսումնասիրեք Գաղատացիս 5–6` փնտրելով այն սկզբունքները, որոնք
կարող են օգնել ձեզ հաղթահարել գայթակղությունները:

Ընթերցեք Գաղատացիս 5.16-17-ը, փնտրելով երկու մրցակցող ուժերին,
որ Պողոսը նկարագրել էր:

«Հոգով գնալ» (Գաղատացիս 5.16) նշանակում է արժանավոր կյանքով
ապրել և հետևել Սուրբ Հոգու հուշումներին: «Կատարել մարմնի
ցանկութիւնը» (Գաղատացիս 5.16-ում) նշանակում է ենթարկվել
գայթակղություններին, մեղք գործել:

Ավարտեք հետևյալ սկզբունքը` հիմնվելով ձեր սովորածի վրա
Գաղատացիս 5.16-ից: Քանի որ Հոգու հուշումով ենք շարժվում,
կհաղթահարենք ____________________.

Խորհեք, թե Հոգու հուշումով շարժվելը ինչպե՞ս կարող է օգնել ձեզ
հաղթահարել գայթակղությունները:

Ընթերցեք Գաղատացիս 5.22-23-ը, փնտրելով Հոգու հուշումով շարժվելու
ուրիշ արդյունքներ: (Նշեք, որ Գաղատացիս 5.22–23-ը սուրբ գրության
սերտման հատված է: Դուք կարող եք նշել այդ առանձնահատուկ ձևով,
որպեսզի կարողանաք գտնել հետագայում):
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Սերտման սուրբ գրություն. Գաղատացիս 5.22–23
3. Որպեսզի օգնեք

ինքներդ ձեզ անգիր
հիշել Գաղատացիս 5.22-23-ը,
մի ծառ նկարեք սուրբ
գրությունների
ուսումնասիրության ձեր
օրագրում, որի վրա կա ինը
միրգ. երեք շարք,
յուրաքանչյուրի վրա երեք միրգ
: Ծառից վերև գրեք. Բայց Հոգու
պտուղն է … Ծառից ներքև գրեք.
սրա դեմ օրենք չկա: Սկսելով
մրգերի վերին շարքից, գրեք
Պողոսի թվարկած
յուրաքանչյուր մրգի առաջին
տառը: Վարժվեք`
արտասանելով սերտման սուրբ
գրությունը, նայելով այդ պատկերին և հիշատակելով սուրբ գրության
անհրաժեշտ հատվածը: Շարունակեք արտասանել, մինչև
կարողանաք կրկնել սերտման սուրբ գրությունը առանց նկարին կամ
ձեր գրություններին նայելու: Արտասանեք սուրբ գրությունը ձեր
ընտանիքի որևէ անդամի մոտ կամ սեմինարիայի դասարանում:

4. Կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում. Այս

պարգևների ձեռքբերումն ինչպե՞ս կարող է մեծացնել մարդկանց
օգնելու ձեր ունակությունը:

Ընթերցեք Գաղատացիս 6.1-2-ը, փնտրելով, թե ինչ է ուսուցանել Պողոս
Առաքյալը այն մասին, թե Եկեղեցու անդամները ինչպես պետք է
արձագանքեն մեղք գործողին: Լինել «բռնված մի հանցանքով»
(Գաղատացիս 6.1-ում) նշանակում է մեղք գործել:

Ինչո՞ւ է կարևոր ունենալ «հեզութեան հոգի» (Գաղատացիս 6.1), երբ
փորձում ենք օգնել որևէ մեկին վերադառնալ ավետարանի արահետը:

Ինչպես գրի է առնված Գաղատացիս 6.3-5-ում, Պողոսը ուսուցանեց, որ
մենք չպիտի լինենք ամբարտավան ու ինքնավստահ, և ամեն մեկն «իր
բեռը պիտի վեր առնէ» (Գաղատացիս 6.5-ում) կամ պատասխանատու
լինի իր ընտրությունների համար:

Ի՞նչ կաճի, երբ դուք տնկում եք հետևյալ տեսակի սերմերից
յուրաքանչյուրը: Համապատասխան դատարկ տեղերում գրեք այն, ինչ
կռահում եք: Ճիշտ պատասխանները գտնվում են այս դասի վերջում:
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ա.

բ.

գ.

Պողոսը օգտագործել է սերմերի գաղափարը՝ հոգևոր ճշմարտություններ
ուսուցանելու համար: Կարդացեք Գաղատացիս 6.7-8-ը, փնտրելով, թե
ըստ Պողոսի, ինչ կարող ենք ակնկալել, երբ ցանում կամ տնկում ենք
սերմեր: Այս հատվածներում Պողոսի ուսմունքները հաճախ կոչվում են
բերքի օրենք:

Կարդացեք Գաղատացիս 6.9-10-ը, փնտրելով, թե ինչու Պողոսը
ուսուցանեց բերքի օրենքը, այն բանից հետո, երբ հրավիրեց
Գաղատացիներին, որ օգնեն միմյանց վերադառնալ ավետարանի
արահետ կամ մնալ դրա վրա:

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ եթե ջանասեր լինենք բարին
գործելիս, ապա կհնձենք մեր գործողությունների օրհնությունները:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից առնվազն երկուսին.
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a. Ինչպե՞ս կարող է հետևյալ խոստումը, որ մենք կհնձենք «իր
ժամանակին», օգնել մեզ «չթուլանալ» (Գաղատացիս 6.9-ում) կամ
հրաժարվել ջանք գործադրել ծառայելու ուրիշներին և ապրել մեր
սեփական կյանքը ավետարանի համաձայն:

b. Դուք կամ ձեր ծանոթը ե՞րբ եք եղել ջանասեր բարի գործ
կատարելիս, նույնիսկ, եթե օրհնությունները անմիջապես չեն եկել:

c. Աղոթելով խորհեք, թե ում կարող եք օգնել վերադառնալ
ավետարանի արահետը: Եթե մտածել եք այդ անձնավորության
մասին, գրեք մի նպատակ, թե որքան ջանասեր կլինեք բարի գործ
կատարելիս, քանի որ ջանում եք օգնել նրան, նույնիսկ երբ
անմիջապես չեք տեսնում ձեր ջանքերի արդյունքները:

Ինչպես գրի է առնված Գաղատացիս 6.11-18-ում, Պողոսը ավարտեց իր
նամակը Գաղատացի Սրբերին՝ վկայելով, որ Հիսուս Քրիստոսի
խաղաղությունը և ողորմածությունը բոլոր նրանց վրա է, ովքեր Իր
անունով և հավատքի միջոցով դառնում են նոր արարածներ:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Գաղատացիս 1–6-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

Պատասխաններ սերմերի տեսակների վերաբերյալ. ա. Արևածաղիկ, բ. Դդում, գ. Լոբի:
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Եփեսացիս նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին
ուսուցանել է, որ «Եփեսացիս նամակ է ողջ աշխարհին, հրեաներին և
հեթանոսներին, ամուսնուն և կնոջը, ծնողին և զավակին, տիրոջը և
ծառային: Դա Աստծո միտքն ու կամքն էր Պողոսի օրերում, մեր օրերում
ոգեշնչման ձայն է, համընդհանուր բողոքի մի նամակ և խնդրանք է:

«… Այն պարունակում է Պողոսի լավագույն նամակներից մի քանիսը և մի
փաստաթուղթ է, որն առնչվում է հիմունքների և Աստծո ավետարանի
հետ` իր ողջ փրկարար փառքով» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965-73], 2.489):

Նամակն առ Եփեսացիսի ուսումնասիրությունը կարող է ոգեշնչել ձեզ այս
աշխարհի գործերը մի կողմ թողնել և կօգնի հոգևոր աճ ունենալ ու ավելի
լիարժեք մասնակից լինել Եկեղեցու միասնականությանը և անդամների
հետ հաղորդակցությանը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել նամակն առ Եփեսացիս (տես Եփեսացիս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսը հայտարարել էր, որ բանտարկված էր եղել, երբ գրել էր Նամակն
առ Եփեսացիս (տես Եփեսացիս 3.1, 4.1, 6.20): Եփեսացիս հնարավոր է,
որ գրված լինի Հռոմում, Պողոսի առաջին բանտարկության ընթացքում`
մոտ մ.թ. 60-62 թթ. (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Pauline Epistles,»
scriptures.lds.org): Այդ ժամանակ Պողոսը տնային կալանքի տակ էր, բայց
ազատ էր այցելուներ ընդունել և ուսուցանել ավետարանը (տես Գործք
28.16-31-ում):

Ո՞ւմ համար էր գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Համաձայն Թագավոր Հակոբոսի Ավետարանի Տարբերակի, Եփեսացիս
1.1-ում ասվում է, որ Թուղթն առ Եփեսացիս հասցեագրված է «սրբերին,
ովքեր Եփեսոսում են»: Ինչևիցե, Եփեսացիների վաղ շրջանի ձեռագրերը
չեն պարունակում այն բառերը, «որոնք Եփեսոսում են»: Ուստի
հավանական է, որ Պողոսը այդ թուղթը չի գրել հատկապես
եփեսացիներին, այլ գրել է Սրբերի կրոնական մի քանի
եղբայրությունների, ներառյալ` Եփեսոսում ապրողների համար:
Եփեսոսը ծառայում էր որպես Պողոսի երրորդ միսիոներական
ճանապարհորդության կենտրոն (տես Գործք 19.9-10, 20.31-ում), և նա մեծ
սեր էր տածում այդ ժողովրդի նկատմամբ (տես Գործք 20.17, 34-38):

Այս նամակում Պողոսը դիմեց Եկեղեցու հեթանոս անդամներին (տես
Եփեսացիս 2.11) ովքեր թերևս վերջին դարձի եկածներն էին (տես
Եփեսացիս 1.15-ում): Նա խնդրել էր օգնել զարգացնել այն մարդկանց
հոգևորը և վկայությունները , ովքեր արդեն անդամներ էին: Նրա
հիմնական նպատակներն էին օգնել այդ դարձի եկածներին` զարգացնել
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իրենց հոգևոր գիտելիքները Աստծու և Եկեղեցու վերաբերյալ (տես
Եփեսացիս 1.15-18, 3.14-19), խթանել միասնականությունը,
մասնավորապես հեթանոսների և հրեա Սրբերի միջև (տես Եփեսացիս
2.11-22-ում, 4.1-16, 5.19-6.9-ում), և քաջալերել Սրբերին դիմակայել չար
ուժերին (տես Եփեսացիս 4.17-5.18, 6.10-18): Շատ Սրբեր Եփեսոսում
ապրում էին բավականին առաքինի կյանքով, որպեսզի հավերժական
կյանքում հաստատված լինեին (տես Եփեսացիս 1.13, Բրյուս Ռ.
ՄակՔոնկի, Doctrinal New Testament Commentary, 2.493-94):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Եփեսացիս ներառում է շատ ուսմունքներ և գաղափարներ, որոնք ծանոթ
են Վերջին Օրերի Սրբերին, ներառյալ նախասահմանվածություն,
ժամանակների լրիվության տնտեսություն, Խոստումի Սուրբ Հոգի,
մարգարեների և առաքյալների կարևորություն, մեկ ճշմարիտ և
միասնական Եկեղեցու գաղափար և տարբեր պաշտոններ, կոչումներ և
գործառույթներ` Եկեղեցու կազմակերպությաան սահմաններում: Այս
նամակը ներառում է նաև մի քանի վսեմ ուսմունքներ ընտանիքի
վերաբերյալ, որոնք գրված են սուրբ գրություններում:

Համառոտ շարադրանք
Եփեսացիս 1.1-4.16 Պողոսը գրում է Սրբերի ավետարան ստանալու
նախասահմանվածության, ժամանակների լրության տնտեսության,
Խոստումի Սուրբ Հոգով հաստատման, շնորհով փրկության, Եկեղեցում
հեթանոս և հրեա Սրբերի միավորման, մեկ Տիրոջ, մեկ հավատի, մեկ
մկրտության, մարգարեների, առաքյալների և Հիսուս Քրիստոսի` որպես
գլխավոր անկյունաքարի հիմքի վրա Եկեղեցու կազմակերպման ու
նպատակի մասին: Պողոսը ուսուցանում է, որ Աստված ամեն բան
կամփոփի Քրիստոսում` ժամանակների լրության տնտեսությանմեջ ։

Եփեսացիս 4.17–6.24: Պողոսը քաջալերում է Սրբերին իրենց ամենօրյա
կյանքում կիրառել Ճշմարիտ վարդապետություն: Նա քաջալերում է
նրանց` իրենց միջից հանել հին մարդուն (իրենց նախկին մեղքերը) և
ընդունել Քրիստոսի միջոցով նորացված մարդուն: , : Նա խորհուրդ է
տալիս կանանց, ամուսիններին, երեխաներին, ծնողներին,
սպասավորներին, տերերին և ծխականներին: Նա քաջալերում է
Սրբերին` « Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագէք» (Եփեսացիս 6.11):

ԵՓԵՍԱՑԻՍ
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Պողոս Առաքյալը Հռոմում տնային

կալանքի տակ էր:

ՄԱՍ 24. ՕՐ 4

Եփեսացիս 1
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը մի նամակ գրեց Եփեսացի Սրբերին այն մասին, որ
նախասահմանված էր, որ նրանք կստանային ավետարանը: Նա գրեց
վերջնական տնտեսության ն մասին, տնտեսություն, ըստ որի մենք այժմ
ապրում ենք,որի ընթացքում Աստված «ամեն բան կբովանդակի
Քրիստոսումը» (Եփեսացիս 1.10): Պողոսը ուսուցանեց, որ մենք
կճանաչենք Երկնային Հորը և Հիսուս Քրիստոսին հայտնության միջոցով:

Եփեսացիս 1.1-8
Պողոսը ուսուցանում է Սրբերին, որ նրանց համար նախասահմանված էր
ստանալ ավետարանը

Մտածեք ձեր կյանքի այն շրջանի մասին, երբ դուք համաձայնվեցիք
կարևոր պատասխանատվություն ընդունել: Երբ հանձնարարությունը
դժվարանում էր, դուք ինչպե՞ս էիք դիմակայում՝ հասկանալով, որ
համաձանել եք այդ նշանակմանը, և որ ինչ-որ մեկը ձեզ է վստահել ձեզ
իրագործել այն: Ինչպե՞ս եք օրհնվել կամ պարգևատրվել` կատարելով
ձեր պատասխանատվությունը ։

Այս նամակում Պողոս Առաքյալը
ջանում էր զորացնել նրանց, ովքեր
արդեն Եկեղեցու անդամներ էին և
վերջին դարձի եկածներին օգնում
էր, որ աճեն իրենց հոգևոր
գիտելիքով և հավատարիմ մնան
ուխտերին:

Ընթերցեք Եփեսացիս 1.3-8-ը,
փնտրելով Պողոսի` Սրբերին
ուսուցանած ճշմարտությունները,
որպեսզի նրանք հավատարիմ
մնան իրենց ուխտերին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են երկու կամ երեք հիմնական վարդապետությունները,
որոնք դուք կուսուցանեիք, որ օգնեիք Եկեղեցու անդամին ակտիվ
մնալ Եկեղեցում և հավատարիմ իր ուխտերին:

b. Ինչպե՞ս կարող է այդ ճշմարտությունների ըմբռնումը օգնել
անդամին մնալ հավատարիմ:

Հիմնական Վարդապետությունների ուսումնասիրությունը

Սույն դասը սկսելիս ծանոթացեք այս դասագրքի նախաբանում ներառված Հիմնական
Վարդապետությունների ցուցակին: Հիմնական Վարդապետությունների
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ուսումնասիրությունը կօգնի ձեզ ապրել ավետարանի ուսմունքներին համապատասխան և
ավելի լավ պատրաստված լինել այդ կարևոր ճշմարտությունները ուրիշներին
սովորեցնելիս: Վարդապետություններից մի քանիսը ուսումնասիրելիս աշխատեք ավելի
լավ հասկանալ Եփեսացիս 1-ը:

Եփեսացիս 1.4-ում «աշխարհքի ստեղծելուցն առաջ» արտահայտությունը
վերաբերում է նախաերկրային գոյությանը, իսկ «իրան որդեգիր լինենք
Հիսուս Քրիստոսի ձեռովն» ու նախասահմանված բառը Եփեսացիս 1.5-ում
վերաբերում է նրանց, ովքեր ընտրված էին կամ նրանց համար այնտեղ
նախասահմանված էր` մահկանացու կյանքում ստանալու ավետարանը:
Այդ հատվածներից սովորած ճշմարտություններից մեկն այն է, որ Աստծո
զավակների համար նախասահմանված էր ստանալ ավետարանի
օրհնությունները: Այդ օրհնությունների ստանալը կախված է երկրային
կյանքում մեր ունեցած հավատարմությունից:

Հետևյալ հայտարարությունը «Հավատքին հավատարիմ» գրքույկից
ընթերցելիս խորհեք, թե նախասահմանվածության վարդապետության
ըմբռնումը որքանով կարող է օգնել անդամին ակտիվ մնալ Եկեղեցում և
հավատարիմ իր ուխտերին:

«Նախաերկրային հոգևոր աշխարհում Աստված որոշ հոգիների նշանակեց իրենց
մահկանացու կյանքի ընթացքում կատարել հատուկ առաքելություններ: Սա կոչվում է
նախասահմանվածություն:

Նախասահմանվածությունը չի երաշխավորում, որ անհատները կստանան որոշակի
կոչումներ կամ պարտականություններ: Այդպիսի հնարավորությունները այս կյանք են
գալիս ազատ կամքի արդար օգտագործման արդյունքում, ճիշտ` ինչպես արդարակյաց
նախաերկրային գոյության արդյունքում եկավ նախասահմանվածությունը: …

Նախասահմանության վարդապետությունը կիրառելի է ոչ միայն Փրկիչի ու Նրա
մարգարեների, այլև Եկեղեցու բոլոր անդամների համար: Նախքան աշխարհի ստեղծումը,
հավատարիմ կանանց տրվել են որոշակի պարտավորություններ, իսկ հավատարիմ
տղամարդիկ նախակարգվել են որոշակի քահանայական պարտականությունների:
Չնայած դուք չեք հիշում այդ ժամանակը, բայց անշուշտ համաձայնվել եք կատարել
կարևոր հանձնարարություններ ձեր Հորը ծառայելու գործում: Եթե ապացուցեք, որ
արժանի եք, ձեզ կտրվի հնարավորություններ` իրագործելու այն հանձնարարությունները,
որոնք ժամանակին ստացել եք (Հավատքին հավատարիմ. Ավետարանական վկայակոչում
[2004], 69–70):

Այն գիտելիքը, որ մեզ համար նախասահմանված է եղել ստանալ
ավետարանը և նրա բազմաթիվ օրհնությունները, որպեսզի այստեղ՝
մահկանացու կյանքում ավարտին հասցնենք մեր անելիքները, ինչպե՞ս
կարող է օգնել հավատարիմ մնալ մեր ուխտերին:

Եփեսացիս 1.9-12
Պողոսը խոսում է ժամանակների լրության տնտեսության մասին

Տեղադրեք տնտեսություններ բառի սահմանումը հիմնական
վարդապետությունների բաժնում՝ այս ձեռնարկի սկզբում կամ
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Աստվածաշնչի բառարանում: Ընթերցեք այն հատվածները, որտեղ
բացատրված է, թե ինչ է տնտեսությունը: Կարդացեք և գտեք, թե որ
տնտեսությունում ենք մենք ապրում:

Ըստ ձեր կարդացածի, ե՞րբ է սկիզբ առել տնտեսությունը, որտեղ մենք
ապրում ենք: ____________________

Ընթերցեք Եփեսացիս 1.9–10-ը, փնտրելով, թե Պողոսը ինչ է գրել, որ
տեղի կունենա մեր տնտեսությունում՝ «ժամանակների լրութեան
տնտեսութեունում»: ( «Իր կամքի խորհուրդն» արտահայտությունը
վերաբերում է Աստծո ծրագրերին և նպատակներին:)

Երբ Պողոսը գրեց «ամեն բան Քրիստոսումը», ինչ որ երկնքումն է՝ և ինչ որ
երկրումը, կբովանդակուի «նորանում» (Եփեսացիս 1.10), նա վկայակոչում
էր աշխարհի հիմնադրումից ի վեր Աստծո կողմից Իր զավակներին
հայտնի դարձված Վերականգնումը ու բոլոր բանալիների, ուժերի,
խոստումների հավաքումը, նաև ուրիշ գիտելիք, որը նախկինում երբեք
հայտնի չի դարձվել (տես Վ և Ու 128.18):

Եփեսացիս 1.10-ից մենք սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Ժամանակների լրության տնտեսության ընթացքում, նախկին
տնտեսությունների բոլոր բաները կվերականգնվեն:

Յոթանասունի Քվորումից Երեց Բ. Հ. Ռոբերտսը բացատրեց, թե ինչպես է
յուրաքանչյուր նախկին տնտեսություն կապվում ժամանակների լրության
տնտեսության հետ. Սա է ժամանակների լրության տնտեսությունը, և մենք
տեսնում ենք, որ նրա մեջ ամփոփվում են բոլոր նախկին
տնտեսությունները՝ ինչպես զորեղ գետերը սրընթաց հոսում են դեպի
օվկիանոս, մեզ կապելով իրենց հետ, և իրենք էլ կապվելով մեզ հետ, և մենք

հասկանում ենք, որ ի սկզբանե Աստված իր տեսադաշտում ունեցել է մի մեծ նպատակ, որը
Իր զավակների փրկությունն է: Եվ այժմ եկել է վերջին օրը, վերջին տնտեսությունը, երբ
ճշմարտությունը, լույսը և արդարությունը պետք է հեղեղեն երկիրը» (Համաժողովի
զեկույցում, հոկտ. 1904, 73):

2. Երեց Ռոբերտսը
ուսուցանեց, որ

ճշմարտությունը, լույսը և
արդարությունը պետք է
հեղեղեն աշխարհը վերջին
տնտեսությունում: Սուրբ
գրությունների
ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրի առեք հինգ կամ
ավելի ճշմարտություններ,
սուրբ գրություններ, ուխտեր
կամ լիազորություններ նախորդ տնտեսություններից, որոնք
վերականգնվել կամ առաջ են քաշվել ժամանակների լրության
տնտեսությունում: (Եթե դուք օգնության կարիք ունեք, տես
«Ավետարանի Վերականգնում» և «Հավատքին հավատարիմ». գրքույկում
Ավետարանական վկայակոչում [2004], 135 -39):
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3. Լրացրեք մեկը կամ երկուսը .

a. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ինչպիսի՞ օրհնություն է ձեզ
համար ժամանակների լրության տնտեսության մեջ ապրելը: Մեր
տնտեսության մեջ ո՞ր աղբյուրներն են հնարավորություն տալիս
ավետարանի ճշմարտությանը և լույսին հեղեղել երկիրը:

b. Սոցիալական լրատվական կայքում դուք հնարավորություն ունեք
ուղարկել տնտեսությունների բացատրությունը և մեկնաբանել, թե
ինչո՞ւ եք երախտապարտ այդ տնտեսությունում ապրելու համար:
Ավարտելիս, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում, գրեք թե ինչ եք զգում, որ ուղերձ եք ուղարկել:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը բացատրել է.
«Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցով
ավետարանի ուղերձներով հաղորդակցվելը, որն առայժմ այս տնտեսության
միակ ձեռքբերումն է, լավ սկիզբ է, սակայն ընդամենը մի փոքր կաթիլ: Այժմ
ձեզ եմ ուղղում իմ հրավերը՝ օգնել կաթիլը դարձնել հեղեղ: … Հորդորում եմ
ձեզ մաքրել երկիրը արդարությամբ և ճշմարտությամբ լի ուղերձներով,

իսկական ուղերձներով, ուսանելի և գովասանքի արժանի` բառացիորեն հեղեղով մաքրել
երկիրը» («To Sweep the Earth as with a Flood» [Brigham Young University Campus Education
Week devotional, Aug. 19, 2014], LDS. org):

Ի՞նչ եք դուք անում, որ օգնեք հեղեղել երկիրը արդարությամբ և
ճշմարտությամբ լի ուղերձներով: Խորհեք, թե ինչպես եք կարող եք
կիսվել իմաստալից ճշմարտություններով , որոնք այս տնտեսությունում
վերականգնված են եղել, նրանց հետ, ովքեր ձեր կողքին են կամ շատ
հեռու են ապրում:

Եփեսացիս 1.11-12-ում Պողոսը ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսի
միջոցով Սրբերը ժառանգություն են ձեռք բերել Աստծո
թագավորությունում:

Եփեսացիս 1.13-23
Պողոսը ուսուցանում է Խոստումի Սուրբ Հոգու մասին

Ընթերցեք Եփեսացիս 1.13-14-ը, փնտրելով օրհնությունը, որոնք Սրբերը
ստացել են իրենց հավատարմության, վստահության և Հիսուս Քրիստոսի
նկատմամբ ունեցած հավատքի համար:

Խոստումի Սուրբ Հոգին Հորը վկայում է, որ փրկության
արարողությունները կատարվել են պատշաճ ձևով, և որ դրանց հետ
կապված ուխտերը պահպանվել են» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Խոստումի Սուրբ Հոգի», scriptures.lds.org): Արտահայտությունը «մեր
ժառանգության գրաւն է» Եփեսացիս 1.14-ում նշանակում է, որ երբ
հավատարիմ Սրբերը հաստատվեն Խոստումի Սուրբ Հոգով, նրանք
կստանան անձնական հավաստիացում, որ ի վերջո կժառանգեն
սելեստիալ արքայությունը: (Կոչումի և ընտրության մասին , ավելի շատ
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տեղեկություն ստանալու համար ընթերցեք 2 Պետրոս 1-ը և այդ գլխի
համար բաժին 30-ում հատկացված մեկնաբանությունը: Օր 1 դաս:)

Ինչպես գրի է առնված Եփեսացիս 1.15-16-ում, Պողոսը պատմեց
Սրբերին, որ նա անընդհատ շնորհակալություն է հայտնում Աստծուն
նրանց հավատարմության համար: Ընթերցեք Եփեսացիս 1.17-18-ը,
փնտրելով, թե Պողոսը ինչ է աղոթում Աստծուն, որ տա Սրբերին:

Խորհեք, թե ինչ են այդ հատվածները ուսուցանում մեզ՝ Երկնային Հորը
ճանաչելու եղանակների վերաբերյալ:

Ճշմարտություններից մեկը, որ մենք սովորում ենք այս հատվածներից,
այն է, որ մենք կարող ենք ճանաչել Երկնային Հորը հայտնության հոգու
միջոցով:

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի հետևյալ հայտարարությունը ընթերցելիս,
նշեք, թե նա ինչ է ուսուցանել հայտնության հոգու վերաբերյալ.

«Հայտնությունը Աստծո հաղորդակցությունն է երկրի վրա գտնվող Իր
զավակների հետ և պարգևների հետ կապված մեծագույն օրհնություններից
մեկը ու Սուրբ Հոգու անփոփոխ ընկերակցությունը: Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը
ուսուցանել է, «Սուրբ Հոգին բացահայտող է» և «ոչ ոք չի կարող ստանալ
Սուրբ Հոգին առանց հայտնություններ ստանալու» (Եկեղեցու
Նախագահների Ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 132):

Հայտնության Հոգին մատչելի է յուրաքանչյուր անձնավորության, ով քահանայության
պատշաճ իշխանությամբ ստանում է մեղքերի թողության համար ընկղմումով մկրտության
և Սուրբ Հոգու պարգևի համար ձեռնադրման փրկող արարողությունները, և ով հավատքով
գործում է իրականացնելու «ստացիր Սուրբ Հոգին» քահանայական հրամանը: եր
Հայտնության Հոգին չի սահմանափակվում Եկեղեցու նախագահող իշխանավորներով,
ավելի ճիշտ այն պատկանում է և պետք է գործի յուրաքանչյուր տղամարդու, կնոջ և
երեխայի կյանքում, ով հասնում է պատասխանատվության տարիքին և մտնում սուրբ
ուխտի մեջ։ Անկեղծ ցանկությունն ու արժանավորությունը հրավիրում են հայտնության
Հոգին մեր կյանք» («Հայտնության Հոգին», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2011, 87)։

Խորհեք, թե ինչպես հայտնությունը Սուրբ Հոգու միջոցով կարող է մեզ
օգնել ճանաչել Երկնային Հորը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
գրեք այն մասին, թե ինչպես է հայտնությունը Սուրբ Հոգու

միջոցով օգնել ձեզ կամ որևէ մեկին, ում դուք ճանաչում եք, ավելի լավ
ճանաչել Երկնային Հորը։

Սուրբ Հոգու ընկերակցության շնորհիվ արժանավոր կյանքով ապրելը
կարող է ձեզ օգնել ավելի լավ ճանաչել Երկնային Հորը:

Եփեսացիս 1.19-23-ում Պողոսը շարունակեց ուսուցանել Սրբերի
ժառանգության և որպես Իր Եկեղեցու գլուխ՝ Հիսուս Քրիստոսի դիրքի
մասին:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Եփեսացիս 1-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 25. ՕՐ 1

Եփեսացիս 2-3
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց Եփեսոսի Սրբերին, որ բոլոր մեղավորները
Աստծո շնորհով կարող են փրկվել, իսկ հրեաներն ու հեթանոսները մեկ
են դարձել Աստծո տանը: Պողոսը նաև բացատրեց, որ Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցին կառուցված է առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա և
կիսվեց իր ցանկությունով, որ Սրբերը զգան Հիսուս Քրիստոսի սերը:

Եփեսացիս 2
Պողոսը ուսուցանում է, թե ինչպես է Հիսուս Քրիստոսի արյունը փրկում
հրեաներին և հեթանոսներին:
Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք ձեզ զգացել եք ուրիշներից
մերժված կամ մեկուսացած:

Այն ժամանակ, երբ Պողոս Առաքյալը գրեց իր նամակը առ Եփեսացիս,
Եկեղեցու որոշ հրեա անդամներ համարեցին որ իրենք առավել էին նոր
դարձի եկած հեթանոսներից, քանի որ հրեաները ծնունդով Իսրայելի
ազգից էին, իսկ տղամարդիկ՝ թլպատված:

Ընթերցեք Եփեսացիս 2.1-3-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսը
ինչպես նկարագրեց հեթանոս Սրբերի (դու և դուք հատվածներ -ում 1-2) և
հրեա Սրբերի հոգևոր վիճակը(մենք հատված 3-ում), նախքան նրանց
դարձի գալը դեպի Փրկիչը և Նրա Եկեղեցին: Արտահայտությունը «օդի
իշխանութեան իշխանի պես» հատված 2-ում վերաբերում է դևին և
աշխարհով մեկ նրա ունեցած ազդեցությանը:

• Համաձայն հատվածներ 1–2-ի, ինչպիսի՞ն էր հեթանոսների հոգևոր
վիճակը նախքան նրանց դարձի գալը: ____________________

• Համաձայն հատված 3-ի, ինչպիսի՞ն էր Պողոսի և հրեաների հոգևոր
վիճակը նախքան նրանց դարձի գալը: ____________________

Պողոսը նկարագրում էր երկուսին էլ՝ հեթանոսներին և հրեաներին,
հոգևոր առումով մահացած կամ Աստծուց առանձնացած իրենց մեղքերի
պատճառով (տես հատված 1): Նրանք հետևում էին մարմնի
ցանկություններին և ուղիներին, այսպիսով ենթարկելով իրենց Աստծո
ցասմանը:

Ընթերցեք Եփեսացիս 2.4-6-ը, փնտրելով հեթանոս և հրեա Սրբերի
հոգևոր վիճակը իրենց զրույցից հետո: Կենդանի արավ բառը հատված
5-ում նշանակում է կենդանացրեց, և արտահայտությունը
«երկնավորներումը» հատված 6-ում վերաբերում է սելեստիալ
արքայությանը (տես Բրյուս Ռ. Մակքոնկի, Doctrinal New Testament
Commentary, 3vols.[1965-73], 2.500):

Նկատեք, որ նրանց զրույցից հետո Տերը կենդանացրեց և հրեաներին, և
հեթանոսներին կամ կենդանացրեց նրանց իրենց հոգևոր մահացած և
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մեղավոր վիճակից: Մենք սա համարում ենք հոգևոր վերածնունդ կամ
փրկված մեր մեղքերից:

Կարդացեք Եփեսացիս 2.7-10, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչը
հնարավորություն տվեց հեթանոսներին և հրեաներին փոխակերպվել:

Այս հատվածները ուսուցանում են հետևյալ ճշմարտությունը. Աստծո
շնորհով ողջ մարդկությունը կարող է փրկվել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
ունեցած հավատքի շնորհիվ։

Ճշմարիտ հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը միշտ ուղղորդում է Նրան
հետևելու և բարի գործեր անելու: Նկատեք` Պողոսը շեշտում է, որ մենք
չենք կարող փրկել ինքներս մեզ, անկախ այն բանից, թե որքան բարի են
մեր գործերը (տես Եփեսացիս 2.8-9): Առաջին Նախագահությունից
Նախագահ Դիտեր Ֆ Ուխդորֆը բացատրել է, որ մենք Աստծո շնորհի
կարիքն ունենք:

«Քանի որ բոլորը «մեղանչեցին, և Աստծոյ փառքիցը պակասուած են»
[Հռովմայեցիս 3.23], և քանի որ «ոչ մի անմաքուր բան չի կարող մտնել
Աստծո արքայությունը» [1 Նեփի 15.34], մեզանից յուրաքանչյուրն արժանի
չէ վերադառնալ Աստծո ներկայություն:

«Նույնիսկ, եթե մենք ծառայենք Աստծուն մեր ողջ հոգով, բավարար չէ, քանի
որ մենք կշարունակենք լինել‘«անպիտան ծառաներ» [Մոսիա 2.21]: Մենք

չենք կարող վաստակել մեր ճանապարհը դեպի երկինք. արդարադատության
պահանջները կանգնած են որպես խոչընդոտ, որը մենք ինքներս անզոր ենք հաղթահարել:

«Սակայն ամեն ինչ կորած չէ:

Աստծո շնորհը մեր մեծ և անսահման հույսն է:

Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ ողորմության ծրագիրը բավարարում է
արդարադատության պահանջները, [տես Ալմա 42.15] «և [առաջ] բերում միջոցներ
մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան ունենալ հավատք ի ապաշխարություն» [Ալմա
34.15].

«Մեր մեղքերը որդան կարմիրի պս լինին, ձիւնի պես պիտի սպիտականան[տես Եսայիա

1.18]: Քանի որ մեր սիրելի Փըրկիչը «իր անձը ամենի համար փրկանք տվավ»[Ա Տիմոթեոս
2.6], Նրա հավիտենական արքայության մուտքը բաց կլինի մեզ համար [տես Բ Պետրոս
1.11]։

Դարպասը բաց է: …

«Այս փառքը ժառանգելու համար մենք բաց դարպասի կարիքն ունենք. մենք պետք է
մտնենք այս դարպասով սրտի փոխվելու ցանկությամբ` փոփոխությունն այնպես
ողբերգական է, որ սուրբ գրությունները նկարագրում են դա ինչպես «վերստին ծնվեն.
Այո,Աստծուց ծնվեն, [իրենց մարմնական] ու ընկած վիճակից փոխված դեպի
արդարության մի վիճակի, փրկագնվելով Աստծո կողմից, դառնալով նրա որդիներն ու
դուստրերը» [Մոսիա 27.25]: …

«Շնորհը Աստծո պարգևն է, և Աստծո յուրաքանչյուր պատվիրանին հնազանդ լինելու մեր
ցանկությունը մեր մահկանացու ձեռքը պարզելն է՝ մեր Երկնային Հորից այս սուրբ պարգևը
ստանալու համար» («Շնորհի պարգևը» Ensign կամ Լիահոնա, Մայ. 2015, 108, 110):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Մեր հավատի
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գործադրումըՀիսուս Քրիստոս հանդեպ և մեղքերի ախաշխարումը
օգնում է մեզ ստանալ Աստծո շնորհի պարգևը:

Ուղեկցող նկարը ցույց է տալիս
Երուսաղեմում Հերովդեսի
տաճարի նմուշի մի մասը: Տաճարի
արտաքին հրապարակներում
նետը մատնանշում է «բաժանող
պատին» (Եփեսացիս 2.14): Քանի
որ հեթանոսները ծնունդով
Իսրայելի ազգից չէին, ովքեր
ապրում էին Մովսեսի օրենքի
համաձայն, նրանց արգելված էր
այդ պատից անցնել դեպի Տաճարի
ավելի սուրբ տարածքներ: Նրանց համարում էին «օտարներ
[օտարերկրացիներ] Իսրայելի քաղաքակցութիւնիցը հեռացած, և
օտարացած խոստմունքի ուխտերիցը» (Եփեսացիս 2.12): Նյութական
բաժանող պատը՝ խորհրդանշում էր հոգևոր բաժանումը, որը գոյություն
ուներ հրեաների և հեթանոսների միջև, նախքան Պողոսի հայտնությունն
այն մասին, որ ավետարանը պետք է քարոզվի հեթանոսներին:

Կարդացեք Եփեսացիս 2.12-15-ը` փնտրելով, թե ի՞նչը ոչնչացրեց
հրեաների և եթանոսների միջև եղած արգելապատը: Թշնամություն բառը
հատված 15-ում նշանակում է «հակամարտություն, թշնամանք, և
ատելություն» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, “Enmity,” scriptures.lds.org):

Համաձայն այդ հատվածների, ի՞նչը միացրեց հեթանոսներին և
հրեաներին:

Քրիստոսի արյան միջոցով (Քավության), հրեաների և հեթանոսների
հոգևոր բաժանում կատարող պատկերավոր պատը հեռացվեց, և նրանք
դարձան «մի նոր մարդ» (Եփեսացիս 2.15), մեկ միավորված մարմին, կամ
խումբ Քրիստոսում: Գուցե կամենաք գրել հետևյալ ճշմարտությունը
Եփեսացիս 2.12-15-ի կողքին: Երբ գալիս ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և
մասնակից լինում Նրա շնորհին, մենք միավորվում ենք Աստծո
Սրբերի հետ:

Կարդացեք Եփեսացիս 2.16-19, ուշադրություն դարձնելով
արտահայտություններին, որոնք շեշտում են այն ճշմարտությունը, որ երբ
մենք գալիս ենք Հիսուս Քրիստոսի մոտ և մասնակից լինում Նրա
շնորհին, կարող ենք միավորվել Աստծո Սրբերի հետ:

Խորհեք, թե ինչու եք կարծում, որ այսօր այդ ճշմարտությունը կարևոր է
հասկանալ և կիրառել Եկեղեցում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մյուսներին Եկեղեցում դառնալ կամ զգալ
ավելի շատ «համերկրացիներ» (Եփեսացիս 2.19), քան օտարներ:

b. Ե՞րբ է որևէ մեկը օգնել ձեզ ավելի շատ զգալ համերկրացի, քան
օտարական Սրբերի հետ:
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c. Ե՞րբ եք փորձել օգնել որևէ մեկին նույնը զգալ:

Խորհեք որևէ մեկի մասին, ում ճանաչում եք, ով հնարավոր է օգուտ քաղի
որևէ Եկեղեցական միջոցառման հաճախելով: Հրավիրեք այդ
անձնավորությանը առաջիկա միջոցառումին կամ Եկեղեցական հավաքին
և հետևողական ջանքեր գործադրեք օգնել այդ մարդուն ձեր ծխում կամ
ճյուղում ընդունված զգալ:

Կարդացեք Եփեսացիս 2.20-22-ը` փնտրելով, թե Եկեղեցու հիմքի մասին
ինչ ուսուցանեց Պողոսը:

Ավարտեք Պողոսի ուսմունքների վրա հիմնված հետևյալ
ճշմարտությունը այդ հատվածներում. Տիրոջ Եկեղեցին հիմնված է
____________________, Հիսուս Քրիստոսի հետ, որպես
____________________.

Անկյունաքարը մի մեծ քար է, դրված հիմքի անկյունում, որ ամրություն և
կայունություն տա ողջ շենքին:

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսը
հանդիսանում Եկեղեցու
«հիմնական անկյունաքարը»
(Եփեսացիս 2.20):
____________________

Մտածելով Եփեսացիս
2.21-22-իմասին, խորհեք, թե այդ
անկյունաքարի պատճառով ինչ է
պատահում Եկեղեցու
մնացած մասին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ եղանակներով են առաքյալներն ու մարգարեները կազմում
Եկեղեցու հիմքի մնացած մասը։

b. Ինչպե՞ս է այդ հիմքը նպաստում Եկեղեցու կայունությանը և
պաշտպանում այն դևի հարձակումներից:

Եփեսացիս 3
Պողոսը արտահայտում է եփեսացի Սրբերին ուղղված իր ցանկությունները:
Ինչպես գրի է առնված Եփեսացիս 3.1-16-ում, Պողոս Առաքյալը քարոզեց
Հիսուս Քրիստոսի մասին և ուսուցանեց, որ Նրա միջոցով հեթանոսները
կարող են լինել Իսրայելի հետ «ժառանգակիցներ» (հատված 6) և Աստծո
խոստումի մասնակիցներ: Պողոսի ծառայությունը Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանը հեթանոսներին քարոզելն էր:

Կարդացեք Եփեսացիս 3.17-19-ը` փնտրելով, թե ինչ էր Պողոսը
ցանկանում, որ Սրբերը իմանան և զգան:

Ըստ այդ հատվածների, ի՞նչ էր ցանկանում Պողոսը, որ Սրբերը իմանան և
զգան: ____________________
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Եփեսացիս 3.1-19-ում մենք սովորում ենք, որ առաքյալներն ու
մարգարեները ցանկանում են օգնել Աստծո զավակներին` ճանաչել և
զգալ Հիսուս Քրիստոսի սերը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս են առաքյալներն ու մարգարեները օգնում Աստծո
զավակներին հասկանալ մեծարման օրհնությունները և զգալ
Հիսուս Քրիստոսի սերը մեր օրերում:

b. Առաքյալների ու մարգարեների ուսմունքները ե՞րբ են օգնել ձեզ
հասկանալ մեծարման օրհնությունները կամ զգալ Հիսուս
Քրիստոսի սերը ձեր կյանքում:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եփեսացիս 2-3 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 25. ՕՐ 2

Եփեսացիս 4-6
Նախաբան
Եփեսոսի Սրբերին ուղղված մի նամակում Պողոս Առաքյալն ուսուցանեց,
որ Տերը հիմնեց Իր Եկեղեցին և հրավիրեց ղեկավարներին ՝
կատարելագործել և միավորել Սրբերին: Նա նաև քաջալերեց Եկեղեցու
անդամներին հետևում թողնել իրենց նախկին կյանքն ու նոր կյանք
սկսել` որպես Քրիստոսի հետևորդներ: Այնուհետև Պողոսը ուսուցանեց
Սրբերին` ինչպես ամրացնել իրենց ընտանեկան հարաբերությունները և
քաջալերեց նրանց «Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագնել» (Եփեսացիս
6.11), որ կարողանան դիմակայել սատանայի հնարքներին:

Եփեսացիս 4.1-16
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու կարևորությունը

Խորհեք հետևյալ երկու հնարավոր դեպքերի շուրջ.

• Դպրոցում ձեր ուսուցիչը խնդրում է դասարանին արտահայտել իրենց
տեսակետները մի վիճահարույց թեմայի վերաբերյալ: Երբ
ուսանողները կիսվում են իրենց կարծիքներով, դուք գիտակցում եք,
որ նրանց մեծամասնությունը աջակցում է մի դիրքորոշման, որը
տարբեր է Եկեղեցու ուսմունքներից:

• Ձեր երկրի օրենսդիրների կարծիքով օրինական վարքագիծ է, որ
Եկեղեցու առաջնորդների ուսուցանածը համարվի սխալ:

Ինչո՞ւ նմանատիպ իրավիճակները կարող են դժվարություններ
առաջացնել Եկեղեցու անդամի համար: ____________________

Ուսումնասիրեք Եփեսացիս 4.1-16-ը և փնտրեք, թե ինչպես կարող եք
զանազանել ճիշտը սխալից մի աշխարհում, որտեղ արժեքները և
համոզմունքները փոփոխական են:

Կարդացեք Եփեսացիս 4.1–6-ը` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոս
Առաքյալը Եկեղեցու և նրա վարդապետության մասին:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ նկատի ուներ Պողոսը, երբ ուսուցանեց, որ գոյություն
ունի «Մէկ Տէր, մէկ հաւատք, [և] մէկ մկրտութիւն» (Եփեսացիս 4.5):

Պողոսի ժամանակ, ինչպես մեր ժամանակ, գոյություն ունի միայն մեկ
ճշմարիտ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցի (տես ՎևՈւ 1.30):

Ինչպես գրի է առնված Եփեսացիս 4.7-10-ում, Պողոսը ուսուցանեց, որ
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով մեզ բոլորիս հնարավորություն է
տրվել ստանալ Աստծո շնորհի պարգևը (մեզ փրկելու Նրա
իշխանությունը:) Նա ուսուցանեց, որ Քրիստոսը մարդկությանը տվել է
նաև այլ պարգևներ:

Ընթերցեք Եփեսացիս 4.11-ը, փնտրելով. թե ինչ պաշտոններ է Տերը տվել
կամ հաստատել Իր Եկեղեցում: (Եփեսացիս 4.11–14-ը սուրբ գրության
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սերտման հատվածներ են: Կարող եք գրքում նշել այն առանձնահատուկ
ձևով, որ հետագայում հեշտ գտնեք):

Այսօր Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցում քահանայության կոչումներ
կրողները չեն կարող նույնը լինել, ինչպես Պողոսի ժամանակ էին, և վաղ
շրջանի Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին, հնարավոր է չունենար բոլոր
կոչումները, որոնք այսօր ունի Եկեղեցին: Օրինակ, Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթը ուսուցանել է, որ «ավետարանիչը Հայրապետ է» (Եկեղեցու
Նախագահների Ուսմունքներ. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 140): Քահանան նաև հովիվ
է, կամ մեկը, ով ղեկավարում է հոտը. ժամանակակից եպիսկոպոսների,
ճյուղի նախագահների, ցցի նախագահների և շրջանի նախագահների
պատշաճ նկարագիր: Դուք կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել այդ
բառերի ժամանակակից համարժեքները:

1. Գրեք հետևյալ անավարտ ճշմարտությունը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում. Տերը

կանչել է առաքյալների, մարգարեների և ուրիշ Եկեղեցական առաջնորդների
օգնելու … (լրացնել սույն հայտարարությունը:)

Կարդացեք Եփեսացիս 4.12-13-ը` փնտրելով, թե ինչ է ուսուցանել Պողոսը,
թե ինչու է Տերը Եկեղեցուն տվել առաքյալներ, մարգարեներ և այլ
առաջնորդներ:

Նկատեք, որ Տերը Իր Եկեղեցու անդամներին տվել է առաքյալներ,
մարգարեներ և Եկեղեցական այլ առաջնորդներ, որ կատարելագործի
Սրբերին: Ավելացրեք այդ արտահայտությունը այն անավարտ
ճշմարտությանը, որ դուք գրել եք սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք նաև մի քանի եղանակներ,
որոնցով առաքյալները, մարգարեները և Եկեղեցական այլ
առաջնորդները օգնում են մեզ կատարելագործվել:

Կարդացեք Եփեսացիս 4.14-ը, փնտրելով մեկ այլ պատճառ, որի համար
Տերը Իր Եկեղեցուն տվել է առաքյալներ, մարգարեներ և
այլառաջնորդներ:

Այդ հատվածից մենք սովորում ենք, որ Տերը Սրբերին տվել է այդ
առաջնորդներին, որպեսզի պաշտպանի նրանց սուտ վարդապետությունից:
Այդ արտահայտությունը ավելացրեք ձեր գրած հայտարարությանը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.

Եփեսացիս 4.11-14 հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ
ճշմարտությունը. Տերը կանչել է առաքյալներին, մարգարեներին և
Եկեղեցական այլ առաջնորդներին, որ օգնեն կատարելագործել
Սրբերին և պաշտպանեն նրանց սուտ վարդապետությունից:
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Խորհեք, թե ինչ կարող է պատահել
այն նավակին, որը ուժեղ փոթորկի
ժամանակ ջրի վրա երերում ու
տատանվում է:

2. Վերընթերցեք երկու
իրավիճակները,

որոնք նկարագրված են այս
դասի սկզբում: Այնուհետև,
սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ
հարցերին.

a. Փոթորկոտ ջրի վրա վեր ու վար նետվող նավակը ինչպե՞ս կարող է
նմանեցվել մեկի հետ, ով «երերում ու տատանվում» է (Եփեսացիս
4.14) սուտ ուսմունքների փոփոխական քամիներից և
հասարակական կարծիքներից:

b. Ի՞նչով կարող են օգնել առաքյալների, մարգարեների և
Եկեղեցական այլ առաջնորդների ուսմունքները Աստծո
հետևորդներին նավարկել այդ անհանգիստ ջրերի վրայով և
ապահով վերադառնալ Երկնային Հոր մոտ:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչպես է մի առաքյալ, մարգարե, հայրապետ,

եպիսկոպոս կամ ուսուցիչ օգնել ձեզ կատարելագործվել, հոգևոր աճ
ապրել կամ օգնել պաշտպանվել սուտ ուսմունքից և
խաբեբայությունից: Եթե ձեր ընտրած անձնավորությունը տեղական
առաջնորդ է, խորհեք գրել այդ անձնավորությանը
երախտագիտության մի նամակ՝ նկարագրելով, թե ինչպես է նա օգնել
ձեզ:

Ընթերցեք Եփեսացիս 4.15-16-ը, փնտրելով եղանակներ, որոնցով մեր
Եկեղեցու առաջնորդները կուսուցանեն մեզ ավետարանի
ճշմարտությունները:

Սերտման սուրբ գրություն`Եփեսացիս 4.11–14
4. Որպեսզի վարժվեք բացատրել Եփեսացիս 4.11-14-ի

վարդապետությունը, ուսուցանեք ձեր ընտանիքի անդամին
կամ ընկերոջը, թե ինչու Տերը հիմնեց Իր Եկեղեցին և ղեկավարներ
կանչեց, որ ծառայեն այնտեղ: Օգտագործեք Պողոսի Եփեսացիս
4.11-14-ի ուսմունքները` որպես ձեր ուսուցման մի մասը: Երբ
ավարտեք ուսուցումը, խնդրեք այդ անձնավորությանը ստորագրել
սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Եփեսացիս 4.17-32
Պողոսը քաջալերեց Սրբերին խույս տալ չարից և դառնալ նոր Հիսուս
Քրիստոսի միջոցով:
Եփեսոսի մարդկանցից շատերը, ում գրել է Պողոսը, հնարավոր է,
Եկեղեցու վերջին շրջանի դարձի եկածներն էին: Ուսումնասիրեք
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Եփեսացիս 4.17-32-ը և փնտրեք, թե ինչ է ուսուցանել Պողոսը Եկեղեցու
այդ անդամներին, որ պիտի անեն` որպես Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդներ:

Ընթերցեք Եփեսացիս 4.17-20-ը, փնտրելով բառեր կամ
արտահայտություններ, որոնք արտահայտում են այն հեթանոսների
հոգևոր վիճակը, ովքեր չէին միացել Եկեղեցուն: Հետևեք, թե ըստ Պողոսի,
ինչն էր պատճառը, որ մյուս հեթանոսները այդպիսի հոգևոր
վիճակում էին:

Ընթերցեք Եփեսացիս 4.21-24-ը, փնտրելով, թե ինչն էր օգնել Եկեղեցու
անդամներին, որ տարբերվեին ուրիշ մարդկանցից: Նշեք կամ գրի առնեք
այն, ինչ գտնում եք ձեր սուրբ գրություններում:

Ի՞նչ էր ասել Պողոսը այն մարդուն, ում ուսուցանվել էր, որ
ճշմարտությունը պետք է «դուրս հանէ» (Եփեսացիս 4.22):
____________________

Մենք «հագնում ենք նոր մարդին» (Եփեսացիս 4.24), երբ յուրաքանչյուր օր
ջանասիրաբար ապրում ենք ըստ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի,
զարգացնելով մեր հավատքը առ Քրիստոս, զղջալով մեղքերի համար,
ստանալով փրկող արարողություններ և պահելով պատվիրանները:
Պողոսի ուսմունքներից մենք կարող ենք հասկանալ հետևյալ
ճշմարտությունը. Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները մի կողմ թողեցին
իրենց հին, մեղավոր ճանապարհները և գնացին նոր, արդար
ճանապարհներով:

Ընթերցեք Եփեսացիս 4.25-32-ը, փնտրելով, թե Քրիստոսի աշակերտները
ինչ պիտի «դուրս հանեն» (հատված 22) կամ նրանցից ինչ պիտի «վեր
առնվի» (հատված 31) և Քրիստոսի աշակերտները ինչ պիտի «հագնեն»
(հատված 24): Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում նշել այն, ինչ գտնեք:
Նշեք, որ Եփեսացիս 4.26-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը սկսվում է
«Կարո՞ղ եք բարկանալ և մեղք չգործել» բառերով: ( Եփեսացիս 4.26,
ծանոթագրություն ա).

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
նկարեք մի նկար կամ նկարագրեք մի դրվագ, որը

լուսաբանում է մեկի հնարավոր վարքագիծը, ով կարիք ունի դուրս
հանել իր մեղավոր բնույթը Պողոսի նկարագրած ոլորտներից մեկում:
Նկարեք նաև մի նկար կամ մի դրվագ նկարագրեք, որը լուսաբանում է,
թե ինչպես այդ նույն մարդը կարող էր վարվել, եթե գար
դեպիՔրիստոսը և դառնար նոր մարդ: Այդ հանձնարարությունը
կատարելիս կարող եք նկարել՝ հիմնվելով ձեր կամ ուրիշների
անձնական փորձի վրա:

Հիշեք, որ մեր միջից հին մարդուն դուրս հանելը և Հիսուս Քրիստոսին
լիարժեք հետևելը շարունակական գործընթաց է, այլ ոչ միանգամյա
իրադարձություն:
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Եփեսացիս 5-6
Տերը խորհուրդ է տալիս Իր Սրբերին իրենց հարաբերությունների վերաբերյալ
և հորդորում է,որ «Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագնէն»
Մենք կարդում ենք Եփեսացիս 5-ում, որ Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց
Եկեղեցու անդամներին, որպեսզի նրանք օգտագործեն Փրկիչի
հարաբերությունները Եկեղեցու հետ, որպես ուղեցույց իրենց ընտանիքի
և ուրիշների հետ ունեցած հարաբերություններում: «Իրար հնազանդ
եղէք» արտահայտությունը Եփեսացիս 5.21-ում նշանակում է մյուսներին
մեզանից շատ կարևորել, և «Աստուծոյ վախովը» արտահայտությունը
վերաբերում է Աստծո նկատմամբ մեր տածած սիրուն և հարգանքին:

Ընթերցեք Եփեսացիս 6.1-4-ը, փնտրելով Պողոսի խորհուրդը
երեխաներին ծնողների հետ իրենց հարաբերությունների:

Խորհեք, թե ինչպես կարող եք ամրացնել ձեր ընտանեկան
հարաբերությունները հետևելով այդ խորհրդին:

Երբ Պողոսը Եկեղեցու անդամներին հորդորեց «նոր մարդին հագնել»
(Եփեսացիս 4.24-ում) որպեսզի դառնան արդար և սուրբ, խորհուրդ տվեց
պաշտպանության համար նաև ուրիշ բաներ հագնել:

Ընթերցեք Եփեսացիս 6.11-13-ը` փնտրելով, թե ինչ ուսուցանեց Պողոսը,
որ Աստծո Սրբերը հագնեն:

Ըստ Պողոսի որոնք էին պատճառները , որոնց համար մենք պետք է
«Աստուծոյ սպառազինութիւնը հագնէնք» (Եփեսացիս 6.11): Գուցե
կամենաք նշել այդ պատճառները ձեր սուրբ գրություններում:

Ընթերցեք Եփեսացիս 6.14-17-ը, փնտրելով տարբեր հոգևոր զենքեր,
որոնք ըստ Պողոսի կազմում են Աստծո ողջ սպառազինությունը:

Եթե մենք հագնենք այդ զենքերը ինչպե՞ս կարող ենք մենք խուսափել
մեղքից: Ի՞նչ կարող եք անել, որ ամեն օր հագնեքԱստծո ողջ
սպառազինությունը:

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Եփեսացիս 4–6-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Փիլիպպեցիս նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Փիլիպպեցիներին ուղղված իր նամակում Պողոս Առաքյալը քաջալերեց
Փիլիպպեում գտնվող Սրբերին, հորդորեց նրանց լինել միաբան և
միասին պաշտպանել հավատքը: Թերևս ամենակարևոր սկզբունքներից
մեկը, որը Պողոսը ուսուցանեց Փիլիպպեցիս թղթում այն է, որ աղոթելով
Աստծուն և վստահելով Նրան, կունենաք « Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ
ամեն մտքից վեր է» (Փիլիպպեցիս 4.7-ում): Պողոսի քաջալերող
ուղերձների ուսումնասիրությունը այդ նամակում կօգնի ձեզ ձեր
գործադրած ջանքերում մինչև վերջ համբերել հավատարմորեն:
Քրիստոսին հետևելու ջանքեր գործադրելիս, դուք նույնպես կշահեք
վստահություն և Պողոսի նման կհայտարարեք. «Ամեն բան կարող եմ ինձ
զօրացնող Քրիստոսով» (Փիլիպպեցիս 4.13-ում):

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Չնայած Տիմոթեոսի անունը Պողոսի հետ միասին նշվում է նամակի
ողջույններում (տես Փիլիպպեցիս 1.1-ում), Պողոսն է գրել Թուղթ առ
Փիլիպպեցիս: Դրան օժանդակում է եզակի դերանվան ես-ի
գործածությունը ամբողջ նամակում և նաև Տիմոթեոսի հիշատակման մեջ
Փիլիպպեցիս 2.19 -ում: Տիմոթեոսը հնարավոր է եղել է Պողոսի գրագիրը
և նամակը գրել է Պողոսի թելադրանքով:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանական է, որ Պողոսը փիլիպպեցիներին գրել է մ.թ. 60-62 թթ., մինչ նա
Հռոմում բանտարկված էր (տես Փիլիպպեցիս 1.7, 13, 16, տես նաև Գործք
28.16-31-ում, Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Philippians, Epistle to,»
sciptures.lds.org):

Ո՞ւմ համար էր գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Փիլիպպեն Եվրոպայում առաջին վայրն էր, որտեղ Պողոսը
պաշտոնապես քարոզել էր ավետարանը և հաստատել Եկեղեցու մի ճյուղ
(տես Գործք 16.11-40, Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»): Այս
նամակը գրելու նպատակներից մեկն իր երախտագիտությունն
արտահայտելն էր նյութական օգնության և սիրո համար, որ Փիլիպպեի
Սրբերը հատկացրել էին նրան իր երկրորդ միսիոներական
ուղևորության և Հռոմում բանտարկության ժամանակ (տես Փիլիպպեցիս
1.3-11, 4.10-19-ում, տես նաև Աստվածաշնչյան Բառարան, « Pauline
Epistles»):

Պողոսը նաև գովաբանեց Փիլիպպեի անդամներին Հիսուս Քրիստոսի
նկատմամբ ունեցած իրենց հավատքի համար և նրանց խորհուրդ տվեց`
հիմնվելով այն տեղեկատվության վրա, որ նա ստացել էր Փիլիպպեցի
Եպաֆրոդիտոսից (տես Փիլիպպեցիս 4.18-ում): Պողոսը քաջալերում էր
լինել խոնարհ և միասնական (տես Փիլիպպեցիս 2.1-18-ում, 4.2-3-ում):
Պողոսը նաև զգուշացնում էր Փիլիպպեցիներին զգուշանալ կաշառակեր
քրիստոնյաներից, օրինակ նրանցից, ովքեր ուսուցանում էին, որ
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թլպատումը անհրաժեշտ է դարձի գալու համար: Նման անհատները (ում
հաճախ դիմում էին որպես մարմին խեղողներ) սուտ
հայտարարություններ էին անում, որ դարձի եկածները պետք է
ենթարկվեն Հին Կտակարանի թլպատության օրենքին, նախքան
քրիստոնյա դառնալը (տես Փիլիպպեցիս 3.2–3 ում):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Փիլիպպեցիս հաճախ կոչվում է բանտի նամակ, ինչպես նաև Եփեսացիս,
Կողոսացիս և Փիլիմոն նամակները: Չնայած այն գրվել էր բանտից,
Պողոսի նամակը Փիլիպպեցիներին գիտնականների կողմից համարվել է
ամենաուրախ գրական ժառանգությունը: Պողոսը արտահայտել էր իր
երախտագիտությունը, սերը և վստահությունը Եկեղեցու անդամներին,
նկարագրել իր զոհաբերությունները Հիսուս Քրիստոսին հետևելիս և
ուսուցանել Փիլիպպեցի Սրբերին առաքինի ապրելակերպի
սկզբունքները: Ուսանողները կարող են Փիլիպպեցիս 4.8-ում գրվածը
նմանեցնել հավատո հանգանակի տասներեքերորդ կետին` գրված
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի կողմից:

Պողոսը բանաստեղծական ոճով ներկայացրել է Փրկիչի
ներողամտությունը նախաերկրային աստվածությունից դեպի
մահկանացու կյանք, որտեղ Նա տառապեց «խաչի մահով» (տես
Փիլիպպեցիս 2.3-8-ում): Իրականացնելով Իր աստվածային
առաքելությունը, Հիսուս Քրիստոսը այժմ կանգնած է վեհացված, և կգա
օրը, երբ «կրկնուի ամեն ծունկ» Նրա առջև և «ամեն լեզու դաւանէ, թե
Յիսուս Քրիստոսը Տէր է» (Փիլիպպեցիս 2.10-11-ում): Պողոսը
բացահայտեց, որ համոզմունքի և ուժի իր թաքնված աղբյուրը Հիսուս
Քրիստոսն էր (տես Փիլիպպեցիս 4.13-ում):

Համառոտ շարադրանք
Փիլիպպեցիս 1: Պողոսը արտահայտում է իր երախտագիտությունը
Փիլիպպեի Սրբերի ընկերակցության համար: Նա ուսուցանում է, որ երբ
ծառայում էր Տիրոջը, իր նկատմամբ ընդդիմություն բարձրացավ`ընդհուպ
բանտարկությունը, որի պատճառն ավետարանի քարոզումն էր իր
կողմից: Նա քաջալերում է Եկեղեցու անդամներին միասին ամուր
կանգնել հավատի պաշտպանության գործում:

Փիլիպպեցիս 2: Այնուհետև Պողոսը քաջալերում է Եկեղեցու
անդամներին միավորվել և մատնանշում է Հիսուս Քրիստոսին, ով
ընտրեց մտնել մահկանացու կյանք` որպես սիրո, խոնարհության և
համեստության օրինակ: Կգա օրը, երբ յուրաքանչյուր ոք կընդունի Հիսուս
Քրիստոսին որպես Տեր: Պողոսը հրահանգեց Եկեղեցու անդամներին
հաջող ավարտին հասցնել իրենց սեփական փրկությունը:

Փիլիպպեցիս 3 Պողոսը զգուշացնում է մարմին խեղողների մասին: Նա
նկարագրում է իր՝ որպես փարիսեցի ապրած կյանքը և թե ինչպես
հոժարակամ հրաժարվեց ամեն ինչից, որ հետևի Հիսուս Քրիստոսին:
Նա հորդորում է Սրբերին հետևել իր օրինակին` առաջ ընթանալով դեպի
փրկություն: Պողոսը բացատրում է, որ Հիսուս Քրիստոսը կփոխի մեր
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մահկանացու մարմինները, և նրանք կդառնան Նրա փառապանծ
մարմնի նման:

Փիլիպպեցիս 4։ Պողոսը քաջալերում է Սրբերին միշտ հրճվել Տիրոջով:
Նա հորդորում է նրանց փոխարինել իրենց անհանգստությունը աղոթքով
և երախտագիտությամբ, խոստանալով, որ նրանք կվայելեն Աստծու
խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է: Պողոսը խրատում է Եկեղեցու
անդամներին մտածել ազնիվ, արդար, ճշմարիտ, անարատ, հաճելի,
բարի և արժանապատիվ բաների մասին: Նա խոստովանում է, որ կարող
է անել բոլոր բաները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ով զորացնում է իրեն:
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ՄԱՍ 25. ՕՐ 3

Փիլիպպեցիս 1-3
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը քաջալերեց Փիլիպպեի Սրբերին ջանալ միասին ապրել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին համապատասխան: Նա նրանց
խորհուրդ տվեց հետևել Փրկիչի հնազանդ և ինքնազոհ օրինակին,
ուսուցանելով, որ Աստված աշխատանք էր տանում նրանց մեջ
իրագործելու հենց իրենց փրկությունը: Պողոսը նկարագրեց այն
զոհաբերությունները, որոնք նա կատարել էր Հիսուս Քրիստոսին
հետևելու նպատակով:

Փիլիպպեցիս 1
Պողոսը նկարագրում է օրհնությունները, որոնք գալիս են ընդդիմությունից
Դուք ի՞նչ բառեր կարող էիք գործածել` լրացնելուՆախագահ Բրիգամ
Յանգի կողմից արած հետևյալ հայտարարության բաց թողնված տեղերը:

«Ամեն անգամ, երբ դուք հալածում եք «Մորմոնիզմը» դուք այն առաջ եք
մղում. ե. ____________________դուք չեք հարվածում դրան,
____________________. Ամենակարող Տերն է այդպես հրամայում»
(Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները. Բրիգամ Յանգ [1997], 264):

(Դուք կգտնեք պատասխանները այս դասի ընթացքում` ավելի ուշ):

Ի՞նչ օրինակներ կան պատմությունից կամ մեր օրերից, երբ մարդիկ
հալածում են կամ ընդդիմանում Փրկիչի Եկեղեցու և Նրա հետևորդների
դեմ: ____________________

Ուսումնասիրեք Փիլիպպեցիս 1-ը և փնտրեք մի ճշմարտություն, որը
կօգնի ձեզ հասկանալ, թե Տիրոջ աշխատանքի վրա ինչպես կարող է ազդել
դիմադրությունը:

Գտեք Փիլիպպեն Պողոս Առաքյալի միսիոներական
ճամփորդությունները ցուցադրող քարտեզի վրա:
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Պողոսը իր երկրորդ միսիոներական ճամփորդության ժամանակ
Եկեղեցու մի ճյուղ հիմնեց Փիլիպպեում (տես Գործք 16): Ավելի ուշ նա
նամակ գրեց Փիլիպպեցիներին, մինչ բանտարկված էր հավանաբար
Հռոմում: Փիլիպպեցիս 1.1-11-ում, մենք ընթերցում ենք, որ Պողոսը իր
երախտագիտությունն ու սերն է արտահայտում Փիլիպպեցի Սրբերին:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 1.12-14-ը` փնտրելով, թե իր միսիոներական
ջանքերը գործադրելիս ինչ արդյունք ստացավ Պողոսը ընդդիմությունից:

Ինչպես այդ հատվածներում նկարագրված է, Պողոսի նկատմամբ
դիմադրությունը հանգեցրեց «աւելի աւետարանի [յառաջադիմութեան]
համար յաջողուեցաւ» (Փիլիպպեցիս 1.12): Մարդիկ ամբողջ «պալատում»
և ռազմական շտաբում գիտեին, որ Պողոսը բանտարկվել էր Հիսուս
Քրիստոսին քարոզելու համար: Պողոսի բանտարկությունը ոգևորեց նաև
Եկեղեցու մյուս անդամներին ավելի համարձակ դառնալ ավետարանը
քարոզելիս:

Փիլիպպեցիս 1.12-14-ից մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսին
հետևելիս` դիմադրությունը, որին մենք ենթարկվում ենք, կարող է օգնել
շարունակելու Նրա աշխատանքը:

Նախագահ Յանգի ուղերձում լրացրեք բաց թողնված տեղերը բառերով
դեպի վեր (որը նշանակում է առաջ այս համատեքստում) և դեպի ներքև:

1. Պատկերացրեք, թե դուք բլոգի կամ թերթի գրող եք: Սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում

վերնագրեր գրեք երկու կամ երեք իրական իրավիճակների համար,
որտեղ ընդդիմությունը օգնել է առաջ տանել Փրկիչի գործը: Այս
պատմությունները պետք է լինեն սուրբ գրություններից կամ այն
մարդկանց կյանքից, ում ճանաչում եք։ (Հետևյալը վերնագրի մեկ
օրինակ է. «Միսիոներական աշխատանքի դեմ բողոքները
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բարձրացնում են տեղական միսիոներներից ավետարանի ուղերձը
սովորելու մարդկանց հետաքրքրությունը»:)

Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 1.15-26-ում, Պողոսը ուսուցանել է, որ
ինչ էլ որ իրեն պատահի, կմեծարի Փրկիչին:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 1.27-30-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսը
ինչ քաջալերեց անել Փիլիպպեի Սրբերին ավետարանի համար: Նշեք, որ
խոսակցություն բառը հատված 27 -ում վերաբերում է պահվածքին:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Փիլիպպեցիս 1.28 ում գրված է, «Եվ ոչ մի
բանով մի զարհուրեք հակառակորդներից, ովքեր մերժում են
ավետարանը, որը նրանց համար կորուստի նշան է, իսկ դուք ընդունել եք
ավետարանը, փրկությունը և Աստվածայինը» ( Փիլիպպեցիս 1.28,
ծանոթագրություն ա):

Նշեք, թե Փիլիպպեցիս 1.27-30-ում Եկեղեցու անդամները ինչ
փորձությունների ենթարկվեցին Փրկիչի համար: Խորհեք, թե Փիլիպպեի
Սրբերը որքան օրհնված կլինեին՝ հիշելով, որ դժվարությունները, որ
իրենք տարել էին Հիսուս Քրիստոսին հետևելիս, կօգնեին Նրա գործը
առաջ տանել:

Փիլիպպեցիս 2
Պողոսը ուսուցանում է Փրկիչի ներողամտության մասին և ցուցումներ տալիս
Սրբերին իրենց փրկության վերաբերյալ:
Կարդացեք Փիլիպպեցիս 2.2-4-ը, փնտրելով Պողոս Առաքյալի
խորհուրդը Փիլիպպեցի Սրբերին: Հատված 3-ում սնափառություն բառը
նշանակում է ինքնահավանություն, իսկ «սրտի խոնարհությունը»
վերաբերում է հնազանդությանը:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 2.5-9-ը և նշեք կամ գրի առեք բառեր,
արտահայտություններ, որոնք լուսաբանում են Հիսուս Քրիստոսի
հնազանդությունն ու ինքնազոհությունը:

Մենք այդ հատվածներում կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը
Պողոսի ուսմունքներից. Եթե հետևենք Հիսուս Քրիստոսի
հնազանդության և մյուսների նկատմամբ ինքնազոհ հոգատարության
օրինակին, ապա կարող ենք ավելի միասնական դառնալ:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Մենք ի՞նչ եղանակներով կարող ենք հետևել Փրկիչի
հնազանդության և ինքնազոհության օրինակին՝ մեր
ընտանիքներում, դպրոցներում և ծխերում կամ ճյուղերում :

b. Ե՞րբ եք ականատես եղել, որ մարդիկ հոգան մյուսների
կարիքները՝ նախքան կհոգան իրենցը: Այդ ջանքերն ինչպե՞ս են
ամրացնում միասնությունը:

Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 2.9-11-ում, Պողոսը ուսուցանեց, որ ի
վերջո «ամեն ծունկ [կրկնուի]» և «ամեն լեզու [կ] դաւանէ, թէ Յիսուս
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Քրիստոսը Տէր է»: Մի պահ պատկերացրեք դա և մտածեք, թե ձեր
կարծիքով այս դեպքը ձեզ ինչ կտա:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 2.12-13-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե Պողոսը
ինչ խորհուրդ տվեց անել Փիլիպպեցիներին, որ Տիրոջ առաջ
խոնարհվելու նրանց փորձառությունը իրենց համար երջանկության
վերածվի: «Վախով և դողալով» արտահայտությունը հատված 12-ում
վերաբերում է ակնածալից վախի և ուրախության (տես Սաղմոս 2.11,
Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Fear,»scriptures.lds.org):

Որոշ մարդիկ սխալ հասկացան Պողոսի հրահանգը «գործեցէք ձեր
անձերի փրկութիւնը» (Փիլիպպեցիս 2.12) որը նշանակում է, որ մենք
փրկվում ենք մեր գործերով: Մենք կարող ենք փրկվել միայն Հիսուս
Քրիստոսի Քավության միջոցով։ Ինչևիցե, մենք պետք է բավարարենք
փրկության համար պահանջները, որոնք Աստված է տվել (տես Հավատո
Հանգանակ 1.3–4): Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 2.13-ում, Պողոսը
ուսուցանել է, որ Աստված օգնում է նրանց, ովքեր փորձում են
բավարարել փրկության համար պահանջները՝ օգնելով նրանց «կամենալ»
կամ տենչալ և հնազանդվել «իր հաճութեան պէս» կամ Իր
պատվիրաններին:

Փիլիպպեցիս 2.12-13-ից մենք սովորում ենք, որ Աստված օգնում է մեզ
ցանկանալ և անել այն, ինչ պահանջվում է մեզանից փրկության համար,
որը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով:
Կարող եք այդ մեկնաբանությունը գրել ձեր սուրբ գրություններում։

Սուրբ Հոգու ազդեցության շնորհիվ Աստված կարող է օգնել մեզ փոխել և
մաքրել մեր ցանկություններն այնպես, որ մենք ցանկանանք հնազանդվել
նրան (տես Մոսիա 5.2): Ե՞րբ եք զգացել, որ Տերը ձեր սիրտը այնպես է
փոխել, որ ցանկացել եք հնազանդվել նրան: Ինչպե՞ս է Նա օգնել ձեզ
ավելի հավատարմորեն պահել պատվիրանները:

Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 2.14-30-ում, Պողոսը հիշեցրեց
Սրբերին, որ նրանք «երեւիք ինչպէս լույս տուողներ աշխարհքի մեջ»
(Փիլիպպեցիս 2.15) և նրանց ասաց, որ սուրհանդակներ կուղարկի,
որպեսզի տեղեկանա նրանց բարօրության մասին:

Փիլիպպեցիս 3
Պողոսը նկարագրում է զոհաբերությունները, որոնք նա կատարել է Հիսուս
Քրիստոսին հետևելու համար:
Ո՞րն է այն առարկան, որը արժեքավոր է ձեզ և աշխարհի համար (այսպես
օրինակ ընտանիքը ներկայացնող առարկա, ընկերներին, կրթությունը,
սնունդը, տեխնոլոգիան կամ հարստությունը): ____________________

Ինչի՞ց հոժարակամ կհրաժարվեիք, որպեսզի ստանայիք այս
արժեքավոր ունեցվածքը:

Ուսումնասիրեք Փիլիպպեցիս 3-ը և փնտրեք, թե ինչից հրաժարվեց
Պողոսը, որ մի մրցանակ շահի, որը հասանելի է նաև մեզ:

Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 3.1-2-ում, Պողոսը զգուշացրեց
Փիլիպպեի Եկեղեցու անդամներին անազնիվ ուսուցիչների մասին

ՄԱՍ  25 ,  ՕՐ  3

615



(«շներ»), ովքեր պնդում էին, որ Եկեղեցու նորադարձները պետք է
ենթարկվեն որոշակի հրեական սահմանված կարգերի, ներառյալ
թլպատության («կրճատություն»): Փիլիպպեցիս 3.3-ում նա ուսուցանեց, որ
նրանք, ովքեր «հոգով են երկրպագում Աստծուն, և հրճվում Հիսուս
Քրիստոսում» «թլպատողներն» էին, կամ Աստծո ուխտյալ ժողովուրդը:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 3.4-6-ը, փնտրելով, թե Պողոսը ինչ է ասել իր
հրեական ժառանգության մասին:

Նշեք հրեական հասարակությունում հասարակական և կրոնական այն
առավելությունները, որոնց մի ժամանակ պատկանում էր Պողոսը: Նա
Իսրայելի ազգակիցն էր, փարիսեցի, Հուդայիզմի կողմնակից և խստորեն
հնազանդվում էր հրեական կրոնական օրենքին:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 3.7-11-ը և նշեք կամ գրի առեք այն բառերը կամ
արտահայտությունները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես էր Պողոսը
նայում այն առավելություններին, որ մի ժամանակ նա ուներ հրեական
հասարակությունում:

Պողոսը պատրաստակամ էր «տանել այդ ամենի կորուստը»
(Փիլիպպեցիս 3.8) որպեսզի շահեր Հիսուս Քրիստոսին, «նրանում
գտնվեր» (Փիլիպպեցիս 3.9) կամ լիներ ուխտի մեջ Նրա հետ,
արդարացված լիներ Նրանում ունեցած հավատքով, տառապեր Նրա
համար և լիներ մասնիկը «արդարների հարության» կամ առաքինիների
(Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Փիլիպպեցիս 3.11 [Փիլիպպեցիս 3.11,
ծանոթագրություն ա]):

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 3.12-14-ը` փնտրելով, թե ինչ ըմբռնեց Պողոսը իր
հոգևոր առաջընթացի վերաբերյալ: Նշեք, որ ըմբռնել բառը այս
համատեքստում նշանակում է ձեռք բերել:

Հետևում թողածի վրա կենտրոնանալուց ավելի շատ Պողոսը առաջ էր
ձգտում «Աստուծոյ վերին կոչումի մրցանակին» (Փիլիպպեցիս 3.14), որը
հավերժական կյանքն է: Ավարտեք հետևյալ սկզբունքը` հիմնվելով
Պողոսի օրինակից սովորածի վրա: Եթե մենք ____________________, ապա
մենք կճանաչենք Նրան և ձեռք կբերենք հավերժական կյանք:

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին պատմել է, որ հանդիպել էր մի
ռազմածովային սպայի, ով ուրիշ երկրից եկել էր Միացյալ Նահանգներ`
մասնակցելու խորացված դասընթացի և այդ ժամանակ միացել
Եկեղեցուն: Մտածեք թե այդ երիտասարդ տղամարդը ինչի՞ց էր
պատրաստ հրաժարվել, որպեսզի հետևեր Հիսուս Քրիստոսին:

«Նրան ներկայացրին ինձ հենց այն ժամանակ, երբ պատրաստվում էր
վերադառնալ իր հայրենիք: … Ես ասացի. «Ձեր ժողովուրդը քրիստոնյա չէ:
Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե դու տուն վերադառնաս որպես քրիստոնյա և
մասնավորապես` մորմոն քրիստոնյա:

«Նրա դեմքը մռայլվեց, և նա պատասխանեց. «Իմ ընտանիքը
կհիասթափվի: Հնարավոր է, որ ինձ տանից դուրս հանեն և համարեն

մահացած: Ինչ վերաբերում է իմ ապագային և աշխատանքային գործունեությանը, բոլոր
հնարավորությունները գուցե փակվեն իմ առաջ»:
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Ես հարցրի.«Դու պատրա՞ստ ես այդքան թանկ վճարել ավետարանի համար»:

« Նրա մուգ աչքերը խոնավացան արցունքներից, փայլելով շագանակագույն, դուրեկան
դեմքի վրա, երբ նա պատասխանեց. «Չէ՞ որ ակնհայտ է»:

Ամաչելով, որ այդ հարցը տվեցի նրան,ես պատասխանեցի.« Այո, ակնհայտ է»:

Ինչին նա պատասխանեց.«Այդ դեպքում ո՞րն է խնդիրը»: («Չէ՞ որ ակնհայտ է» Ensign,
Հուլիս 1993, 2):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչի՞ց եք դուք (կամ մեկը, ում գիտեք) հրաժարվել Փրկիչին
հետևելու համար:

b. Ինչո՞ւ են Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու մրցանակները և դեպի
հավերժական կյանք առաջընթացը արժանի այն
զոհաբերություններին, որ կատարել եք:

Խորհեք պատասխանելուց առաջ

Որոշ ժամանակ խորհելով հարցի մասին անմիջապես դրան պատասխանելու փոխարեն,
դուք կարող եք հրավիրել Սուրբ Հոգուն՝ ձեզ տալու տպավորություններ և ցուցումներ:
Հուշված միտքը ձեր պատասխանները կարող է դարձնել ավելի իմաստալի և
կառուցողական:

4. Խորհեք, արդյոք որևէ բան կա, որից դուք պիտի
հրաժարվեք, որպեսզի ավելի լիարժեք հետևեք Հիսուս

Քրիստոսին: Առանձին թղթի վրա գրեք մի նպատակ` մի բան, ինչ
կարող եք անել ավելի ջանասեր լինելու համար: Դրեք թուղթը որտեղ
կարող եք հաջորդ մի քանի շաբաթների ընթացքում ավելի հաճախ
տեսնել այն: Այնուհետև գրեք Լրացված հանձնարարություն 4-ը սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Փիլիպպեցիս 3.15-21-ում մենք ընթերցում ենք Պողոսի զգուշացումը այն
մարդկանց ակնկալվող ոչնչացման մասին, ովքեր բացառապես
կենտրոնանում են երկրային հաճույքների վրա: Նա նաև ուսուցանեց, որ
Հիսուս Քրիստոսը մեր անկատար ֆիզիկական մարմինները կփոխի
հավերժական մարմինների, ինչպես իրենն է:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Փիլիպպեցիս1–3-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 25. ՕՐ 4

Փիլիպպեցիս 4
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց Փիլիպպեում գտնվող Սրբերին շարունակ
աղոթել և փնտրել այն, ինչ արդար է: Նա նաև հայտնեց իր
վստահությունը, որ Հիսուս Քրիստոսը հնարավորություն է տալիս
զորանալու: Պողոսը ամփոփեց իր նամակը` ուղղված Փիլիպպեի Սրբերին
շնորհակալական մի այլ արտահայտությամբ, իր նեղության օրերին իրեն
սատար կանգնելու համար:

Փիլիպպեցիս 4.1-14
Պողոսը ուսուցանեց Փիլիպպեի Սրբերին շարունակ աղոթել և փնտրել այն, ինչ
արդար է

Մեր կյանքի ընթացքում մենք կհանդիպենք մարտահրավերների կամ
հանգամանքների, որոնք կարող են մեզ մտահոգություն պատճառել:
Օրինակ.

• «Ես մտահոգված եմ, թե արդյոք կհանձնեմ առաջիկա քննությունը»:

• «Ես անհանգստացած եմ ընտանիքի հիվանդ անդամի առողջությամբ»:

• «Ես մտահոգված եմ իմ հավատքը պաշտպանելու համար»:

• «Ես մտահոգված եմ, թե արդյոք ես կարող եմ լինել հաջողակ
միսիոներ»:

Ի՞նչ դժվարություններ կամ մտահոգություններ կան, որոնց հետ դուք
ներկայումս բախվում եք ձեր կյանքում:

Ուսումնասիրեք Փիլիպպեցիս 4-ը և փնտրեք մի ճշմարտություն, որը
կարող է օգնել մեզ, երբ մենք հանդիպում ենք հանգամանքների, որոնք
կարող են մեզ մտահոգություն պատճառել:

Փիլիպպեցիս 4.1-5-ում մենք ընթերցում ենք, թե ինչպես էր Պողոսը
խորհուրդ տալիս Սրբերին Տիրոջը հավատարիմ լինել մինչև վերջ,
ուրախանալ Տիրոջով և թույլ տալ, որ իրենց զսպվածությունը կամ
բարությունը (տես Փիլիպպեցիս 4.5, ծանոթագրություն ա) տեսանելի լինի
ուրիշների համար:

Ընթերցեք Փիլիպպեցիս 4.6-ի առաջին արտահայտությունը, փնտրելով
Պողոսի խորհուրդը Սրբերին:

Արտահայտությունը «ոչինչ հոգս մի անէք» հատված 6-ում նշանակում է
շատ չմտահոգվել որևէ բանի մասին (տես Փիլիպպեցիս 4.6,
ծանոթագրություն ա):

Ընթերցեք շարունակությունը Փիլիպպեցիս 4.6-ի, փնտրելով, թե Պողոսը
ինչ խորհուրդ տվեց Սրբերին անել մտահոգվելու փոխարեն: (Աղաչանքը
խոնարհ, լուրջ խնդրանք է):
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Ընթերցեք Փիլիպպեցիս 4.7-ը, փնտրելով Պողոսի խոստացած
օրհնությունը խոնարհաբար, անկեղծ և գոհունակությամբ աղոթելու
համար: Նշեք, որ պահել բառը այդ չափածո տողում նշանակում է
պաշտպանել (տես Փիլիպպեցիս 4.7, ծանոթագրություն գ):

Սկզբունքը, որ կարող ենք սովորել այդ չափածո տողերից, հետևյալն է`
որպես Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ հետևորդներ, եթե աղերսանքով
և գոհունակությամբ աղոթենք, ապա կունենանք Աստծո խաղաղությունը:
Հետևելով Պողոսի իմաստուն խորհրդին, խնդրեք Աստծուն` աղերսանքով
և գոհունակությամբ աղոթելով, որը կօգնի ձեզ կյանքում պահել պատշաճ
հավասարակշռություն, որն ավելի է, քան լինել շատ անհանգստացած
կամ չափազանց մտահոգված ամեն մի մանրուքով և նրա արդյունքով:

Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը Տասներկու Առաքյալների Քվորումից ուսուցանեց, թե
ինչպես այդ սկզբունքով ապրելը մեզ կարող է օգնել. «Քանի որ Նա հարգում
է ձեր ընտրությունը, Երկնային Հայրը երբեք ձեզ չի ստիպի աղոթել Իրեն:
Բայց երբ դուք կատարում եք այդ ընտրությունը և ներառում Նրան ձեր
ամենօրյա կյանքի յուրաքանչյուր ոլորտում, ձեր սիրտը կսկսի լցվել
խաղաղությամբ, զվարթ խաղաղությամբ: Այդ խաղաղությունը հավերժական

լույս կկենտրոնացնի ձեր պայքարի վրա: Այն կօգնի ձեզ հաղթահարել այդ
մարտահրավերները հավերժական հեռանկարի ճանապարհին» («Հավատքի
գործադրումը դարձրեք ձեր առաջնահերթությունը» Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2014, 93):

1. Նկատեք, որ Փիլիպպեցիս 4.6-ում Պողոսը սովորեցրեց, որ
մեր աղոթքները և խնդրանքները պետք է կատարվեն

գոհունակությամբ: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով երախտագիտություն հայտնելը ինչո՞վ կարող է
օգնել, որ ստանանք Աստծո խաղաղությունը:

b. Ըստ Երեց Սքոթի, ինչպե՞ս կարող է Աստծո խաղաղությունը օգնել
մեզ մեր մարտահրավերների ժամանակ:

Խորհեք այն մտահոգությունների և հոգսերի մասին, որ դուք ունեիք այս
դասի սկզբում: Օգտագործեք Պողոսի ուսուցանած աղերսանքով և
երախտագիտությամբ աղոթելու սկզբունքը՝ անհանգստանալու
փոխարեն: Երբ ձեր շրջապատում նկատում եք ուրիշ մարդկանց
մտահոգությունը, նրանց հետ կիսվեք Պողոսի խոսքերով և այս
սկզբունքով:

Հաջորդ 30 վայրկյանների ընթացքում կենտրոնացրեք ձեր մտքերը
Փրկիչի վրա և այն բանի վրա, թե Նա ինչ է արել ձեզ համար:

Այդ մտքի վրա կենտրոնացումը ինչպես է ազդել ձեզ վրա:

Ընթերցեք Փիլիպպեցիս 4.8-9-ը` փնտրելով, թե Պողոսը Փիլիպպեցի
Սրբերին ի՞նչ է հորդորել մտածել և անել: Նշեք կամ գրի առեք այն ամենը,
ինչի վրա Պողոսը Սրբերին պատվիրել է կենտրոնացնել իրենց մտքերը: «
Այն մտածեցէք» արտահայտությունը հատված 8-ում նշանակում է
ուշադիր, երկարատև մտածեք:
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Հատված 9-ում Պողոսը ի՞նչ խորհուրդ տվեց անել Եկեղեցու անդամներին
: Ի՞նչ օրհնություն էր նա խոստացել Սրբերին, եթե նրանք իրենց
նպատակը կենտրոնացնեին արդարակեցության վրա և հետևեին իր
ուսմունքներին ու օրինակին:

Պողոսի ուսուցանած դասից մենք կարող ենք սովորել, որ եթե
հավատարիմ Սրբերը իրենց մտքերը կենտրոնացնեն արդարացի
բաների վրա և հետևեն առաքյալներին ու մարգարեներին, ապա
խաղաղության Աստվածը կլինի նրանց հետ:

2. Սուրբ Գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչպես մեր մտքերը կարող են ազդել մեր

ցանկությունների և վարքագծի վրա, եթե դրանք կենտրոնացնենք
արդարացի բաների վրա: :

Ընթերցեք Հավատո Հանգանակի 1.13-ը (Թանկագին Մարգարիտում),
փնտրելով, թե որքան է այն նման Փիլիպպեցիս 4.8-ին:

Երբ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը մեջբերում կատարեց «Պողոսի
հորդորանք»-ից Փիլիպպեցիս 4.8-ում Հավատո Հանգանակի
տասներեքերորդ կետում նա փոխեց «մտածեք այդ բաների վրա»
արտահայտությունը ավելի կենսունակ «ձգտեք այդ բաներին»
արտահայտությամբ: Մտածեք, թե ինչու է կարևոր մեզ համար ձգտել այն
բաներին, որոնք ճշմարիտ են, ազնիվ, արդար, անարատ, դուրեկան,
պարկեշտ և բարի համբավ ունեցող կամ գովասանքի արժանի:

3. Հետևյալ թեմաներից մեկի վերաբերյալ ընթերցեք
խորհուրդը Երիտասարդներին զորացնելու համար գրքույկում.

«Թվագրում», «Հագուստ և Արտաքին», «Կրթություն», «Ուրախ ժամանց
և զանգվածային լրատվամիջոցներ», «Ընկերներ»,«Օտար լեզու», կամ
«Երաժշտություն և Պար»: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում գրեք ձեր ընտրած թեմայի անվանումը: Այնուհետև գրեք
հետևյալ հարցերի ձեր պատասխանները.

a. Ինչպե՞ս կարող ենք օգտագործել այս թեմային վերաբերող Պողոսի
ցուցումը գրի առնված Փիլիպպեցիս 4.8-9-ում մեր ընտրություններն
ուղղորդելու համար:

b. Երբ մենք ջանում ենք հետևել Պողոսի ցուցումներին, այս թեմային
վերաբերող ի՞նչ մարտահրավերների կարող ենք հանդիպել:

c. «Խաղաղության Աստուածը … ձեզ հետ» ունենալն (Փիլիպպեցիս
4.9-ում) ինչո՞ւ արժե արդար բաներ փնտրելու, առաքյալներին ու
մարգարեներին հետևելու համար գործադրած ջանքերին:

Ինչպե՞ս կարող եք բարելավվել ձեր ջանքերը, կենտրոնացնելով ձեր
մտքերը առաքինի բաների վրա: Խորհեք այն օրհնությունների մասին, որ
դուք ստացել եք, քանի որ հետևել եք առաքյալների և մարգարեների
ուսմունքին: Շարունակեք ապրել համաձայն այդ սկզբունքի, որպեսզի
Տերը շարունակի ապահովել իր ընկերակցությունը և խաղաղությունը ձեր
կյանքում:
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Ինչպես գրի է առնված Փիլիպպեցիս 4.10-ում, Պողոսը շնորհակալություն է
հայտնել Փիլիպպեցի Սրբերին փորձությունների ընթացքում, իրեն
սատարելու և խնամելու համար: Ընթերցեք Փիլիպպեցիս 4.11-12-ը`
փնտրելով, թե ինչ պատմեցՊողոսը Սրբերին իր սովորածի մասին:

Պողոսն ի՞նչ էր սովորել անել բոլոր հանգամանքներում:

Կարդացեք Փիլիպպեցիս 4.13-14-ը, փնտրելով Պողոսի զորության
աղբյուրը: (Փիլիպպեցիս 4.13-ը սուրբ գրության սերտման հատված է:
Դուք կարող եք առանձնահատուկ ձևով նշել այն, որպեսզի կարողանաք
գտնել հետագայում):

Պողոսի հայտարարությունը հատված 13-ում վերաբերում է Հիսուս
Քրիստոսի տված զորությամբ նրա ունակությանը, անել այն ամենը, ինչ
հաճելի է կամ պահանջվում է Աստծու կողմից` ներառյալ յուրաքանչյուր
հանգամանքում գոհ լինելը: Պողոսի նման, մենք նույնպես կարող ենք
անել ամեն ինչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ով զորություն է տալիս մեզ:

Ի՞նչ կարող ենք անել, որ ստանանք զորությունը, որ Հիսուս Քրիստոսն է
տալիս: ____________________

Առաջին Նախագահության Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը ուսուցանեց, թե
Աստծո շնորհի զորությունը մեզ ինչ անելուհնարավորություն կարող է տալ :
«Աստծո շնորհի [մեկ] այլ հատկանիշն է երկնքի պատուհանների բացելը,
որոնց միջոցով Աստված ուժի և զորության օրհնություններ է թափում,
հնարավորություն տալով մեզ հասնել բաների, որոնք այլ կերպ վեր կլինեին
մեր ուժերից: Աստծո ապշեցուցիչ շնորհի միջոցով է, որ Նրա զավակները

կարող են հաղթահարել խաբեության գաղտնի հակումները և սորուն ավազը, վեր կանգնել
մեղքից, և «լինել կատարել[ագործված] Քրիստոսում» [Մորոնի 10.32]» («Շնորհի պարգևը»
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 108):

Այդ ուժի փորձարկման ուղիներից մի քանիսը ներառում են զարգացրած
ճկունություն, վճռականություն, քաջություն, համբերություն և
հաստատակամություն, ինչպես նաև ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր
տոկունություն և ուժ:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն դեպքի մասին, երբ ձեր հավատքը Հիսուս

Քրիստոսում ձեզ ուժ տվեց անելու ինչ-որ լավ բան:

Սուրբ գրության սերտում. Փիլիպպեցիս 4.13
5. Փիլիպպեցիս 4.13-ի սերտումը կօգնի հիշել այդ

ճշմարտությունը, երբ դուք կամ ձեզ շրջապատողները
պայքարում եք ունենալ ուժ, որ հաղթահարեք դժվարությունները և
ապրեք արդարակյաց կյանքով: Անընդհատ ընթերցեք Փիլիպպեցիս
4.13-ը, որ հեշտությամբ մտապահեք այն: Արտասանեք այն ձեր
ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ մոտ և հրավիրեք այդ
անձնավորությանը կիսվել իր փորձով, եթե հավատքը առ Հիսուս
Քրիստոս նրան ուժ է տվել որևէ լավ բան անել: Այնուհետև ձեր անունը
ստորագրեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.

ՄԱՍ  25 ,  ՕՐ  4

621



Փիլիպպեցիս 4.15-23
Պողոսը ավարտում է Փիլիպպեցիներին գրված նամակը շնորհակալական
արտահայտությամբ

Փիլիպպեցիս 4.15-23-ում մենք ընթերցում ենք, որ Պողոս Առաքյալը կրկին
շնորհակալություն է հայտնում Փիլիպպեի Սրբերին իր նեղության օրերին
իրեն սատար կանգնելու համար: Սրբերի ընծաները հաճելի
նվիրաբերություն էին Աստծուն, և Պողոսը խոստացավ, որ Աստված
իրենց կարիքները նմանապես կբավարարի:

6. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Փիլիպպեցիս 4-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Կողոսացիս նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը
Պողոս Առաքյալը գրեց իր նամակն առ Կողոսացիս, քանի որ նրանք լուրջ
սխալ էին գործում՝ մի տեղեկագրի պատճառով (տես Աստվածաշնչի
Բառարան, «Պողոսի Նամակները»): Սուտ ուսմունքները և պրակտիկ
աշխատանքները Կողոսայում ազդում Սրբերի վրա և սպառնում նրանց
հավատքին: Նմանատիպ մշակութային ճնշումներն այսօր
մարտահրավերներ են ստեղծում Եկեղեցու անդամների համար: Այս
նամակների մի մասը արժեվորում են սուտը նրանով, թե որքանով է այն
մերկացնում և բացահայտում կեղծիքները՝ Հիսուս Քրիստոսի
աստվածությունը և փրկարար աշխատանքը շեշտելու փոխարեն:
Ուսումնասիրելով Կողոսացիների գիրքը, դուք կարող եք խորացնել ձեր
դարձը առ Փրկիչը և պաշտպանություն ստանալ խաբեությունից և մեղքից:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Թուղթ առ Կողոսացիս ուղարկվել էր Պողոսի և Տիմոթէոսի կողմից (տես
Կողոսացիս 1.1, 23, 4.18): Պողոսը, ըստ երևույթին, նամակի վերջում
ձեռագրով գրել է իր ողջույնները (տես Կողոսացիս 4.18), ակնարկելով, որ
մի գրագիր, հավանաբար Տիմոթէոսը, օգնել է իրեն գրել նամակի
հիմնական մասը:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսը գրել է իր նամակն առ Կողոսացիս Հռոմում՝ իր առաջին
բանտարկության ժամանակ մ.թ. 60–62 թթ. (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Պողոսի Նամակները,» scriptures.lds.org): Հավանաբար նա գրել է այն
մոտավորապես նույն ժամանակ, երբ գրել է Փիլիպպեցիներին,
Եփեսացիներին և Փիլիմոնին:

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Այս նամակը գրվել էր Կողոսայի (տեղանք ժամանակակից Թուրքիայում)
հավատարիմ Սրբերին: Պողոսը ցուցում տվեց Կողոսացի Սրբերին
նամակի բովանդակությամբ կիսվել մոտակա Լավոդիկեայի Եկեղեցու
անդամների հետ (տես Կողոսացիս 4.16-ում):

Պողոսը այս նամակը գրեց «Եպափրասի՝ [Կողոսայի] Եկեղեցու
ավետարանիչի, այցելությունից հետո [տես Կողոսացիս 1.7-8]:
Եպափրասը պատմեց Պողոսին, որ Կողոսացիք լուրջ սխալ էին գործում.
նրանք մտածում էին, որ ավելի լավ մարդիկ էին, քանի որ զգուշորեն
պահպանում էին որոշ արտաքին արարողություններ [տես Կողոսացիս
2.16], հրաժարվում էին որոշ մարմնական ցանկություններից և
երկրպագում հրեշտակներին [տես Կողոսացիս 2.18]: Այդ սահմանված
կարգերը ստիպում էին Կողոսացիներին զգալ, որ իրենք օրհնվում էին:
Նրանք նաև զգում էին, որ ավելի լավ էին հասկանում տիեզերքի
առեղծվածները, քան Եկեղեցու ուրիշ անդամները: Իր նամակում Պողոսը
ուղղեց նրանց` ուսուցանելով, որ փրկությունը գալիս է միայն Քրիստոսի
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միջոցով, և մենք պետք է իմաստուն լինենք և ծառայենք Նրան» (Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույց, «Colossians, Epistle to,» scriptures.lds.org):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Կողոսացիներին գրված իր նամակում, Պողոսը շեշտեց Հիսուս Քրիստոսի
գերիշխանությունը, աստվածությունը և փրկարար առաքելությունը`
հակադարձելով Կողոսայի սուտ ուսմունքներին (տես Կողոսացիս
1.15-23): Նա ուսուցանեց, որ Քրիստոսը հենց Հայր Աստծո պատկերն է,
Արարիչը, Եկեղեցու Գլուխը, առաջինը, որ հարություն առավ և Քավիչը:
Նա է «ամեն իշխանութեան եւ պետութեան գլուխը» (Կողոսացիս 2.10), և
Նա իրականացնում է Իր աստվածային առաքելությունը Հոր
ղեկավարության ներքո (տես Կողոսացիս 1.19, 3.1):

Պողոսը զգուշացրեց նրանց մասին, ովքեր ուսուցանել էին, որ իրապես
հոգևոր լինելը ձեռք է բերվում հատուկ ծեսերի, տոների և կերակուրների
միջոցով (տես Կողոսացիս 2.16-18, 20, 23): Նա դրա փոխարեն
ուսուցանեց, որ հոգևոր հասունությունը և Աստծո գիտելիքը դրսևորվում
է մեր «սերը կենտրոնացնելով վերինների վրա» (Կողոսացիս 3.2),
վերացնելով անարդար գործերը (տես Կողոսացիս 3.5-9) և զարգացնելով
Քրիստոսին բնորոշ հատկանիշներ (տես Կողոսացիս 3.12-17): Պողոսը
խորհուրդ է տալիս իր ընթերցողներին ավետարանի մեջ կենալ
«հիմնուած եւ հաստատ» (Կողոսացիս 1.23) այնքան լավ, որքան
«արմատացած և շինուած [Հիսուս Քրիստոսում], և հաւատքումը
հաստատուած» (Կողոսացիս 2.7):

Համառոտ շարադրանք
Կողոսացիս 1.1-23: Պողոսը ողջունում է Կողոսայում գտնվող Սրբերին և
հայտարարում, որ Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչն է, բոլոր արարածների մեջ
Առաջնեկը, Արարիչը և ողջ աստվածային կատարելության Տերը՝ ում մեջ է
տիեզերքի հաշտությունը: Պողոսը հորդորում է Սրբերին հաստատել
իրենց հավատքը առ Հիսուս Քրիստոս:

Կողոսացիս 1.24–2.23: Պողոսը զգուշացնում է, որ չհավատան մարդկային
որևէ սուտ փիլիսոփայության կամ ավանդույթի, ներառյալ`
հրեշտակների երկրպագությունը և ծայրահեղ միջոցների դիմելը՝
հիմնական մարմնական կարիքներից հրաժարվելով, որպես հոգևոր
կարգապահության ձև:

Կողոսացիս 3.1–4.18: Պողոսը հորդորում է Սրբերին իրենց սրտերը
կենտրոնացնել երկնային բաների վրա` հրաժարվել իրենց ապրած
կյանքի մեղքերից և ողորմած լինել միմյանց նկատմամբ: Նա ցուցում է
տալիս, թե ինչպես պետք է Սրբերը երկրպագեն, այնուհետև խորհուրդ է
տալիս կանանց, երեխաներին, ծնողներին, ծառաներին և տերերին: Նա
ավարտում է նամակն առ Կողոսացիս գովասանքներով, ողջույններով և
վերջնական ցուցումներով ու օրհնություններով:

ԿՈՂՈՍԱՑԻՍ
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ՄԱՍ 26. ՕՐ 1

Կողոսացիս
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի գերակայության
(առավելության, մեծության կամ գերազանցության մասին) նաև
զգուշացրեց հեռու մնալ սուտ վարդապետությունից: Նա քաջալերեց
Կողոսայի Սրբերին կենտրոնացնել իրենց զգացմունքները երկնային
բաների վրա և զարգացնել Քրիստոսանման առանձնահատկություններ :
Պողոսը նրանց ցուցումներ տվեց նաև լինել բարեսիրտ և իմաստուն`
ուրիշների հետ իրենց հարաբերություններում:

Կողոսացիս 1-2
Պողոսը ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի նշանավոր լինելու մասին և
զգուշացնում հեռու մնալ սուտ ուսմունքից
Պատկերացրեք միևնույն չափսի
երկու ծառեր` մեկը մակերեսային
արմատներով, իսկ մյուսը՝ խորը
արմատներով: Եթե ուժեղ
փոթորիկ լինի, այդ ծառերից ո՞րը
ավելի մեծ հավանականություն
կունենա արմատախիլ լինել:
Ինչո՞ւ: ____________________

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենի
հետևյալ ելույթը, փնտրելով, թե ինչպիսի պտտահողմերից մենք պետք է
զգուշանանք. «Կանխագուշակված երկրաշարժերից և պատերազմներից
առավել մտահոգիչ են հոգևոր պտտահողմերը, որոնք կարող են
արմատախիլ անել ձեզ ձեր հոգևոր հիմքից և հոգին իջեցնել ձեզ համար
աներևակայելի վայրում, երբեմն էլ չնկատելով, որ տեղաշարժվել եք»

(«Հոգևոր պտտահողմեր» Ensign կամ Լիահոնա, Մայ. 2014, 18):

Որո՞նք են հոգևոր պտտահողմերի որոշ օրինակները, որոնք կարող են
արմատախիլ անել կամ բաժանել մեզ մեր հավատքից առ Հիսուս
Քրիստոս: ____________________

Այդ պտտահողմերը կարո՞ղ են ավելի մեծ անախորժություն պատճառել,
քան այնպիսի ֆիզիկական աղետները, ինչպիսիք են երկրաշարժերը կամ
պատերազմները:

Մի պահ խորհեք, թե ինչպիսի հոգևոր պտտահողմեր կարող են ձեր
վրա ազդել:

Պողոս Առաքյալը մի նամակ գրեց Կողոսայի Եկեղեցու անդամներին այն
բանից հետո, երբ տեղեկացավ այնտեղիսուտ ուսմունքների և
ազդեցությունների մասին, որոնք սպառնում էին արմատախիլ անել
նրանց հավատքը առ հիսուս Քրիստոս: Կողոսացիս ուսումնասիրելիս
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փնտրեք, թե Պողոսն ինչպես էր ցանկանում զորացնել Եկեղեցու
անդամների հավատքը Քրիստոսի հանդեպ, որպեսզի նրանք օրհնվեին
Քրիստոսի հանդեպ ունեցած իրենց խորը հավատքի համար:

Կողոսան ժամանակակից Թուրքիայի տարածք է: Նայեք
Աստվածաշնչյան Քարտեզների, հ.13, «Պողոս Առաքյալի Միսիոներական
Ճամփորդությունները», և քարտեզի վրա գտեք քաղաք Լավոդիկեան:
Կողոսան մոտավորապես 11 մղոն (17.7 կիլոմետր) հարավ-արևելք է
գտնվում Լավոդիկեայից:

Սովորել աշխարհագրական տեղանքը

Սուրբ գրությունների պատմությունների աշխարհագրական տեղանքների մասին պարզ
տեղեկությունները կօգնեն ձեզ ավելի լավ հասկանալ սուրբ գրությունների համատեքստն
ու բովանդակությունը։ Քարտեզները կօգնեն ձեզ հասկանալ կապը տարբեր
տեղանքների միջև։

Ինչպես գրի է առնված Կողոսացիս 1.1-11-ում, Պողոսը ողջունեց
Կողոսայում ապրող Սրբերին և երախտագիտություն հայտնեց նրանց
հավատարմության համար: Նա բացատրեց, որ ավետարանը պտուղներ
կամ օրհնություններ է բերում այն մարդկանց կյանք, ովքեր ընդունում են
այն և ապրում ըստ նրա : Այնուհետև Պողոսը ուսուցանեց Սրբերին Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Կարդացեք Կողոսացիս 1.12-19-ը, փնտրելով ճշմարտությունները, որ
Պողոսը ուսուցանեց Հիսուս Քրիստոսի մասին: Կարող եք ձեր սուրբ
գրություններում նշել այն, ինչ գտնեք: «Փոխադրեց մեզ»
արտահայտությունը հատված 13-ում նշանակում է «փոխեց մեզ»,
աներեւոյթ-ը բառը հատված 15-ում նշանակում է «անտեսանելի»:

Կողոսացիս 1.12-19-ը հետևյալ ճշմարտությունն է ուսուցանում Հիսուս
Քրիստոսի մասին: Հիսուս Քրիստոսը Փրկիչն է, Երկնային Հոր հոգևոր
զավակների առաջնեկը, ամեն բանի Արարիչը, Եկեղեցու գլուխը և
առաջինը, ով հարություն առավ:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր մեզ համար իմանալ և հավատալ
Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ այդ ճշմարտություններին:

b. Այդ ճշմարտությունների իմացությունն ու դրանց հավատալը ինչո՞վ
կարող է զորացնել մեր հավատքը դեպի Նա:

Պողոսը ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է (տես
Կողոսացիս 1.14): Ընթերցեք Կողոսացիս 1.20-22-ը, փնտրելով, թե Պողոսը
ինչ է ուսուցանել Կողոսացի Սրբերին Փրկիչ ունենալու իրենց
անհրաժեշտության մասին:

Համաձայն հատված 21-ի, ինչպե՞ս որևէ մեկը կարող է հեռանալ կամ
առանձնանալ Աստծուց:
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Հաշտեցնել բառը (տես Կողոսացիս 1.20-21-ում) նշանակում է
համաձայնության գալ կամ դառնալ ներդաշնակ: Ըստ Կողոսացիս
1.20-22-ի, ինչպե՞ս էր Հիսուս Քրիստոսը հաշտեցրել մեզ Աստծո հետ։
(«Խաղաղութիւն անելով Նորա խաչի արիւնովը» արտահայտությունը
[տուն 20-ում] վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի Քավությանը:)

Աստծո հետ հաշտվելու օրհնությունը պայմանական է: Ընթերցեք
Կողոսացիս 1.23-ը` փնտրելով, թե Աստծո հետ հաշտվելու համար ինչ է
հարկավոր:

«Հաւատքի մեջ հիմնուած եւ հաստատ կենաք» (Կողոսացիս 1.23)
նշանակում է մնալ հաստատուն Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ունեցած
հավատքի մեջ` պահելով Նրա պատվիրանները և ապաշխարելով մեր
մեղքերը: Կողոսացիս 1.20-23 հատվածներից մենք սովորում ենք
հետևյալ ճշմարտությունները. Մենք կարող ենք հաշտվել Աստծո հետ
Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով, եթե շարունակենք հավատքի
մեջ հիմնված և հաստատ մնալ:

2. Մտաբերեք դասի սկզբում նշված երկու ծառերի վիճակը:
Այնուհետև, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր

օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Դուք ո՞ւմ եք ճանաչում, ով նման է խորը արմատներով
ծառին`հիմնված և հաստատ իր հավատքում առ Քրիստոս:

b. Ինչպե՞ս է նրա օրինակը օրհնություն եղել ձեզ համար:

Հիշեք պտտահողմը, որի դեմ այդ երկու ծառերը մաքառում էին: Ընթերցեք
Կողոսացիս 2.4, 8-ը, փնտրելով հոգևոր պտտահողմերը, որոնք
սպառնում էին արմատահան անել կողոսացի Սրբերին:

Այդ ժամանակ որոշ մարդիկ ուսուցանում էին մի քանի
փիլիսոփայություններ և ավանդույթներ` փորձելով թուլացնել Հիսուս
Քրիստոսի կարևորությունը: Ըստ այլ կեղծ կրոնական
փիլիսոփայությունների, որոնք ժողովրդականություն էին
վայելում՝մարմինը չարիք է, իսկ հրեշտակները Աստծո միջնորդներն են և
նրանց հարկավոր է երկրպագել: (տես Կողոսացիս 2.16-23-ը):

Սուտ ուսմունքներին հավատալը, ներառյալ այն ուսմունքները, որոնք
նվազեցնում են Հիսուս Քրիստոսի կարևորությունը, ինչո՞ւ է նպաստում
մարդու հոգևորը արմատախիլ անելուն:

Ընթերցեք Կողոսացիս 2.6-7-ը, փնտրելով Պողոսի տված այն խորհուրդը,
որպեսզի օգնի Սրբերին մոլորության մեջ չընկնել աշխարհիկ
փիլիսոփայությունների և ավանդույթների ազդեցություններից:

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը. Եթե
մեր հավատի արմատը գցենք և ապա կառուցենք այն Հիսուս
Քրիստոսում, մենք կարող ենք խուսափել մոլորության մեջ ընկնելուց
աշխարհիկ փիլիսոփայությունների և ավանդույթների
ազդեցություններից:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.
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a. Ըստ ձեզ, որն է այն ամենակարևոր բաներից մեկը, որ մենք կարող
ենք անել, որպեսզի հավատի արմատներ գցենք և կառուցենք այն
Հիսուս Քրիստոսում:

b. Ինչո՞ւ եք հավատում, որ այդ առանձնահատուկ բանը այդքան
կարևոր է:

Խորհեք Երեց Անդերսենի հետևյալ հայտարարության վերաբերյալ, երբ
նա շարունակեց իր խոսքը հոգևոր պտտահողմերի մասին.

«Վատթարագույն պտտահողմերը հակառակորդի գայթակղություններն են:
Մեղքը միշտ եղել է աշխարհի բաղադրիչ մասը, բայց այն երբեք չի եղել
այդքան մատչելի, անհագ և ընդունելի: Իհարկե, կա մի զորեղ ուժ, որը
մեղքի պտտահողմերին կճնշի: Այն կոչվում է ապաշխարություն:

Կյանքում ոչ բոլոր պտտահողմներն են ձեր պատճառով առաջանում: Մի
քանիսը ստեղծվում են ուրիշների սխալ ընտրությունների արդյունքում, իսկ

մի մասն էլ մահկանացու կյանքի արդյունք է: …

Ինչպե՞ս եք պատրաստվում ձեր պտտահողմերին: «Հիշեք … դա մեր քավիչի վեմի վրա է ,
ով Քրիստոսն է՝ Աստծո Որդին, որտեղ ձեր հիմքը պիտի դնեք, որպեսզի երբ դևն ուղարկի
առաջ իր զորեղ քամիները, … իր նետերը պտտահողմում, … և երբ նրա ողջ կարկուտը և
զորեղ փոթորիկը հարվածի ձեզ, այն զորություն չի ունենա… ձեզ ներքև քաշելու … հենց
այն վեմի շնորհիվ, որի վրա դուք կառուցված եք» [Հելաման 5.12]: Դա է ձեր ապավենը
պտտահողմից» («Հոգևոր պտտահողմեր» 18--19):

4. Հիշեք այն անձնական պտտահողմերը, որոնց մասին
մտածել եք այդ դասի սկզբին: Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրի առեք, թե ինչ եք անելու, որ
խուսափեք հոգևոր պտտահողմերի կողմից արմատախիլ լինելուց և
մնաք Հիսուս Քրիստոսում՝ որպես արմատ ունեցող և կառուցված:

Կողոսացիս 3-4
Պողոսը քաջալերեց կողոսացիներին կենտրոնացնել նրանց սերը երկնայինի
վրա և լինել իմաստուն:
Ինչպես գրի է առնված Կողոսացիս 3-4-ում, Պողոս Առաքյալը հորդորեց
Կողոսայի Սրբերին դադարեցնել իրենց անարդարությունները և
զարգացնել Հիսուս Քրիստոսի առանձնահատկությունները: Նա նաև
քաջալերեց նրանց շատ աղոթել և լինել իմաստուն, հատկապես ոչ
քրիստոնյաների հետ իրենց փոխհարաբերություններում: Այնուհետև նա
իր մի քանի ծառայակիցներին՝ ներառյալ Ղուկասը, ողջույններ
փոխանցեց:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Կողոսացիս և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ).

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ա Թեսաղոնիկեցիս
նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Առաջին Նամակը թեսաղոնիկեցիներին համարվում է առաջինը Պողոս
Առաքյալի գոյություն ունեցող նամակներից և հավանաբար Նոր
Կտակարանի ամենահին գիրքը: Պողոսի ուսուցումները այս նամակում
առաջին հերթին կենտրոնացված են Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալստյան վրա, ներառյալ այն նեղությունները, որ Հիսուս Քրիստոսի
հետևորդները կկրեն նախքան Նրա վերադարձը (տես Ա
Թեսաղոնիկեցիս 3.3), Երկրորդ Գալստյան ժամանակ քրիստոնյաների
հարության (տես Ա Թոսաղոնիկեցիս 4.13-14-ում), և Քրիստոսի գալու
ժամանակահատվածի վրա (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 5.1-2): Այս գիրքը
ուսումնասիրելիս դուք կսովորեք Երկրորդ Գալստյան մասինև
կքաջալերվեք, որ հավատարիմ մնաք Տիրոջը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել Ա Թուղթ առ Թեսաղոնիկեցիս (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 1.1,
տես նաև Ա Թեսաղոնիկեցիս 2.18-ում):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
«Պողոսը այս նամակները գրել էր թեսաղոնիկեցիներին Կորնթոսից, իր
երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ, մոտ
մ.թ. 50–51 թթ. (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, “Pauline Epistles,”
scriptures.lds.org):

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Պողոսը գրեց Ա Թուղթ առ Թեսաղոնիկեցիս Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
անդամներին: Թեսաղոնիկեն անտիկ Հունաստանի Մակեդոնական
թագավորության ամենախիտ բնակեցված և բարգավաճող քաղաքն էր
երկու կարևոր պատճառներով. քաղաքը կառուցվել էր Էգեյան Ծովի
լավագույն բնական նավահանգստում և տեղադրված էր Հռոմը Ասիային
միացնող հիմնական մայրուղու վրա:

Պողոսի երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ
Հոգին ուղղորդեց Պողոսին և նրա ընկերակիցներին` Շիղային,
Տիմոթեոսին և Ղուկասին, կտրել անցնել Էգեյան Ծովը և գնալ
Մակեդոնիա (տես Գործք 16.6-12-ում): Դա նշանակում էր քարոզել
ավետարանը Եվրոպայում: Փիլիպպեում քարոզելուց հետո (տես Գործք
16.12-40-ում), Պողոսր և Շիղան ճանապարհորդեցին դեպի Թեսաղոնիկե:

Պողոսը Շիղայի հետ աշխատեց Թեսաղոնիկեում , բայց հրեա
ղեկավարները նրանց քաղաքից դուրս հանեցին (տես Գործք 17.1-9):
Ավելի ուշ Տիմոթեոսը հաղորդեց Պողոսին, որ Թեսաղոնիկեի սրբերը
հավատարիմ էին մնացել անկախ հետապնդումներից, և որ նրանց
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առաքինի ազդեցությունը տարածվում էր (տես Գործք 18.5, Ա
Թեսաղոնիկեցիս 1.7-8, 3.6-8-ում):

Թեսաղոնիկեի դարձի եկածները առաջին եվրոպացիներից էին, ովքեր
գրկաբաց ընդունեցին ավետարանը և արդյունքում ենթարկվեցին
հալածանքների : Նրանք շատ հարցեր ունեին նաև Երկրորդ Գալստյան
մասին: Հետևաբար, Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր նամակում Պողոսը
գրեց քաջալերող և զորացնող խոսքեր, պատասխանելով նրանց
հարցերին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան վերաբերյալ։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված Պողոսի առաջին նամակում հիմնական
թեմաներից մեկը Երկրորդ Գալուստն է: Նա կենտրոնացել էր
առաքինիների մասնակցությանը Երկրորդ Գալստյան
իրադարձություններին, հատկապես այնՍրբերի, ովքեր արդեն մահացել
էին (տես Ա Թեսաղոնիկեցիս 2.19, 3.13, 4.13-17, 5.1-10): Ի տարբերություն
Պողոսի ուրիշ շատ նամակների, 1 Թեսաղոնիկեցիս չի պարունակում
հիմնական կշտամբանքներ, բայց փոխարենը թեսաղոնիկեցի Սրբերին
ուղղում է գովեստի խոսքեր և գովասանքներ:

Համառոտ շարադրանք
Ա Թեսաղոնիկեցիս 1-3 Պողոսը բարձր գնահատանքի է արժանացնում
Թեսաղոնիկեի Սրբերին: Նա հիշեցնում է ընթերցողներին նրանց
շրջապատում իր բարի ծառայությունը և իր գոհունակությունն է
արտահայտում նրանց հավատարմության համար: Նա քաջալերում է
Սրբերին` ավելացնել իրենց սերը միմյանց և բոլոր մարդկանց հանդեպ:

Ա Թեսաղոնիկեցիս 4-5 Պողոսը պատվիրում է Սրբերին լինել անբիծ և
սրբագործել իրենց: Նա բացատրում է, որ երբ Տերը կրկին գա, Սրբերը,
ովքեր հավատարիմ են եղել իրենց վկայությանը Քրիստոսի վերաբերյալ,
և՜ մահացածները, և՜ ողջերը, կբարձրանան և կդիմավորեն Տիրոջը:
Առաքյալը նաև հիշեցրեց Եկեղեցու անդամներին` նախապատրաստվել և
պատրաստ լինել Քրիստոսի Գալստյան օրվան:

Ա  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ
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ՄԱՍ 26. ՕՐ 2

1 Թեսաղոնիկեցիս
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը գրեց թեսաղոնիկեցի Սրբերին այն բանից հետո, երբ
իմացավ, որ նրանք հավատարիմ էին եղել ավետարանին՝ ենթարկվելով
հալածանքի: Նա գովաբանեց նրանց իրենց հավատարմության և
ավետարանը ուսուցանելու հոժարակամության համար: Պողոսը
ուսուցանեց նրանց Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ
մահացածների Հարության մասին, նաև` ինչպես պատրաստվել Երկրորդ
Գալուստին:

1 Թեսաղոնիկեցիս 1-2
Պողոսը գովաբանում է Թեսաղոնիկեցի Սրբերին տրտմության պահերին նրանց
հավատարմության համար

Գտեք Թեսաղոնիկեան Աստվածաշնչյան քարտեզներում, հ. 13, «Պողոս
Առաքյալի Միսիոներական Ճամփորդությունները», տեղադրված
Աստվածաշնչի հավելվածում : Թեսաղոնիկեայի Սրբերը Եվրոպայի
Եկեղեցու ամենավաղ դարձի եկածներից էին: Պողոսը, Շիղան և
Տիմոթէոսն առաջին անգամ քարոզել են այնտեղ՝ Պողոսի երկրորդ
միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ, բայց քաղաքից
վտարվել են որոշ հրեա առաջնորդների կողմից (տես Գործք 17.5-15):
Թեսաղոնիկեայի Սրբերին շարունակեցին հետապնդել նույնիսկ այն
բանից հետո, երբ Պողոսը և նրա ընկերակիցները հեռացան: Հետագայում
Պողոսը այդ նամակը գրեց Սրբերին` նրանց քաջալերելու համար, քանի
որ հետապնդվում էին:

1. Դուք երբևէ փորձե՞լ եք ավետարանով կիսվել որևէ մեկի
հետ: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր

օրագրում նկարագրեք ձեր փորձառությունը։ Խորհեք հետևյալ
հարցերի շուրջ. Ինչպե՞ս էր ընդունվել ձեր ուղերձը: Ինչպե՞ս եք
օրհնվել ավետարանով կիսվելու ձեր ջանքերի համար։ Ուրիշների
հետ ավետարանով կիսվելիս ի՞նչպիսի հնարավոր
փորձառությունների կենթարկվենք :

Երբ դուք ուսումնասիրեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 1-2-ը, փնտրեք այն
ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն ձեզ ավետարանով ուրիշների հետ
կիսվելիս։

Ընթերցեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 1.5-6-ը` փնտրելով, թե ինչպես է Պողոս
Առաքյալը կիսվել ավետարանով թեսաղոնիկեցիների հետ, նրանց հետ
գտնվելիս»: Գուցե դուք կամենաք նշել բառ և զորություն բառերը հատված
5-ում:
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Նշումներ և նոթագրումներ կատարել սուրբ գրություններում
Սովորելու և նշումներ կատարելու ամենաօգտակար եղանակներից մեկը նշումներ և
նոթագրումներ կատարելն է սուրբ գրություններում: Տպագրված սուրբ գրություններում դա
կարող է արվել ընդգծելով, նուրբ երանգավորելով, սուրբ գրությունների հանգուցային
բառերը կամ արտահայտությունները եզրագծելով: Նաև կարող ենք գրել ճշգրտումներ,
սկզբունքներ, մարգարեական մեկնաբանություն կամ անձնական գաղափարներ ու
տպավորություններ սուրբ գրությունների լուսանցքներում: Տարբեր կարգերի նշումներ և
գրառումներ նույնպես կարող են արվել սուրբ գրությունների էլեկտրոնային
տարբերակներում, ինչպես օրինակ` Ավետարանի Գրադարանի սմարթֆոնի հավելվածում:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկին
բացատրել է ավետարանի «խոսքի» և «զորության» միջև տարբերությունը:

«Ճշմարիտ ավետարանը բաղկացած է երկու բանից. Խոսքը և Զորությունը:
Խոսքը հասանելի է յուրաքանչյուրին, գրքերը՝ որտեղ այն գրի է առնված,
համընդհանուր հասանելիություն ունեն: Բայց զորությունը պետք է գա
Աստծուց. այն է` պետք է բաշխված լինիհամաձայն Նրա մտքի և կամքի
նրանց միջև, ովքեր հետևում են օրենքին, որը նրանց իրավունք է տալիս
ընդունել այն:

«Ավետարանի խոսքը գրավոր կամ բանավոր հաշվետվություն է, որ մարդիկ պետք է տան,
որպեսզի փրկվեն: …

«Սակայն իրական փրկությունը գալիս է միայն, երբ Աստծո զորությունը ընդունվում և
օգտագործվում է, իսկ այդ զորությունը քահանայության և Սուրբ Հոգու զորությունն է»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 հատ. [1965-73], 3.42-43):

Նշեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 1.6-ում, թե ինչ արեցին թեսաղոնիկեցիները, երբ
նրանց ուսուցանեցին ավետարանը Աստծո խոսքով և զորությամբ:

1 Թեսաղոնիկեցիս 1.5-6-ից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը.
Աստծո խոսքով և զորությամբ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն
ուսուցանելիս, մենք կարող ենք օգնել ուրիշներին դառնալ Տիրոջ
հետևորդները և ծառաները:

Ընթերցեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 1.7-9-ը` փնտրելով, թե ինչպես
թեսաղոնիկեցի Սրբերի օրինակը ազդեց նրանց շրջապատող մյուս
հավատացյալների վրա:

Թեսաղոնիկեցի Սրբերի օրինակից ելնելով, մենք կարող ենք սովորել
հետևյալ ճշմարտությունը. Մեր օրինակով մենք կարող ենք մյուսների
հետ կիսվել ավետարանով:

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆի հետևյալ
հայտարարության մեջ նշեք այն հատվածները, որոնք հատկապես
օգտակար կլինեն ձեզ համար ավետարանով կիսվելիս. «Ավետարանը
քարոզելու ամենաարդյունավետ միջոցը օրինակ ծառայելն է: Եթե մենք
ապրում ենք մեր հավատքին համաձայն, մարդիկ կնկատեն: Եթե Հիսուս
Քրիստոսի պատկերը ընդունենք մեր դեմքին [տես Ալմա 5.14], երջանիկ և
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խաղաղ լինենք աշխարհում, մարդիկ կկամենան իմանալ ինչու: Միսիոներական
աշխատանքում ամենազորեղ քարոզներից մեկը համարվում է հետևյալ պարզ միտքը
վերագրված Սուրբ Ֆրանցիս Ասսիսիին. «Քարոզեք ավետարանը բոլոր ժամանակներում, և
եթե անհրաժեշտ է, օգտագործեք բառեր» [in William Fay and Linda Evans Shepherd, Share
Jesus without Fear (1999), 22] («Դամասկոս տանող ճանապարհին սպասելիս» Ensign կամ

Լիահոնա, մայ. 2011, 77):

Մտածեք, թե երբ է մեկ ուրիշի օրինակը օգնել ձեզ ավետարանն ընդունել
կամ էլ ապրել ավետարանով ավելի լիարժեք:

1 Թեսաղոնիկեցիս 2.1-13-ում Պողոսը գրել էր Թեսաղոնիկեում իր ավելի
վաղ ծառայության շրջանի մասին: Նա դիմել էր որոշ Թեսաղոնիկեի
քննադատների, ովքեր կասկածի տակ էին դրել նրա անկեղծությունն ու
դրդապատճառները իր ծառայության ընթացքում: Պողոսը իրեն
պաշտպանեց` նկարագրելով իր և ընկերակիցների ուսուցման ու Սրբերին
ծառայելու սրտաբաց և անկեղծ վարվելակերպը: Նրա խոսքերը
հիշեցնում են Վարդապետություններ և Ուխտեր 12.8-ը: Եվ ոչ ոք չի կարող
օգնել այս գործում, եթե նա չլինի խոնարհ և սիրով լի, ունենալով
հավատք, հույս և գթություն:

Պողոսը չէր վերադարձել Թեսաղոնիկե այն բանից հետո, երբ նրան իր
երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ընթացքում վտարել էին
(տես Գործք 17.10): Նա ասաց, որ ի վիճակի չէր վերադառնալ, որովհետև
սատանան «խափանել էր» դա (1 Թեսաղոնիկեցիս 2.18): Պողոսը չէր
մանրամասնել, թե ինչպես էր սատանան խանգարել իրեն Թեսաղոնիկե
վերադառնալ, սակայն պարզ է, որ հրեաների կողմից հետապնդումը
արդեն ստիպել էր Պողոսին իր ճանապարհորդության ժամանակ շատ
անգամներ շեղվել (տես Գործք 17.14-15):

1 Թեսաղոնիկեցիս 3-5
Պողոսը ուսուցանում է Թեսաղոնիկեի Սրբերին Երկրորդ Գալուստի մասին

Նշեք, արդյոք ինչ եք կարծում, Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի
վերաբերյալ հայտարարությունները ճիշտ(Ճ) են, թե սխալ (Ս)։

____ 1. Հավատարիմ Սրբերը, ովքեր կմահանան Երկրորդ Գալուստից
առաջ, հարություն չեն առնի, մինչև հազարամյակի ավարտը։

____ 2. Հավատարիմ Սրբերը, ովքեր կենդանի կլինեն Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ, կհափշտակվեն վեր` դիմավորելու Քրիստոսին,
երբ Նա գա:

____ 3. Երկրորդ Գալուստը կզարմացնի յուրաքանչյուրին, ինչպես
գողը` գիշերով:

Ուսումնասիրեք 1 Թիսաղոնիկեցիս 3-5-ը և փնտրեք Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի մասին ճշմարտությունները, որոնք կօգնեն ձեզ գտնել
«ճիշտ-սխալ» հանձնարարության ճիշտ պատասխանները
(պատասխանները գրված են դասի վերջում):
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Թեսաղոնիկեցիս 3.1-7-ում մենք տեղեկանում ենք, որ Տիմոթեոսը
զեկուցեց Պողոսին այն մասին, որ Սրբերը հավատարիմ են մնացել`
չնայած հետապնդումներին:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 3.11-13-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչի հույս ուներ Պողոսը, որ Տերը կաներ, որպեսզի Սրբերին
նախապատրաստեր Իր երկրորդ Գալուստին։ Ընդգծեք կամ գրի առեք
ձեր սուրբ գրություններում այն , ինչ կգտնեք:

1 Թեսաղոնիկեցիս 4.1-12-ում մենք տեղեկանում ենք, որ Պողոսը
հորդորել էր Սրբերին սրբագործվել կամ դառնալ մաքուր և անարատ՝
Աստծո պատվիրաններին հնազանդվելով, ինչը Պողոսը և մյուսները
ուսուցանել էին նրանց:

Թեսաղոնիկեցի Սրբերը սխալ էին
հասկացել Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի որոշ
հատկանիշները։ Նրանք
անհանգստանում էին, որ
Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
անդամները չէին ստանա Երկրորդ
Գալուստի օրհնությունները:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս
4.13-14, 16-ը, ուշադրություն
դարձնելով, թե Պողոսը ինչ էր
ուսուցանել հավատարիմ Սրբերի
մասին, ովքեր կմահանային
Երկրորդ Գալուստից առաջ։ Նա
օգտագործել էր ննջել և քնել
բառերը, որոնք վերաբերում են
նրանց, ովքեր մահացած են:

Այդ հատվածներից մենք սովորում
ենք հետևյալ ճշմարտությունը. Արդար մարդիկ, որոնք կմահանան
Երկրորդ Գալուստից առաջ, հարություն կառնեն, երբ Փրկիչը կրկին
գա Երկիր։

Արտահայտությունը` «այնպէս էլ Աստուած ննջեցեալներին Հիսուսի ձեռով
կբերէ նորա հետ» 1 Թեսաղոնիկեցիս 4.14-ում նշանակում է, որ
հավատարիմ սրբերը, ովքեր հարություն կառնեն Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ, կհափշտակվեն վեր՝ դիմավորելու Փրկիչին և Նրա հետ
կիջնեն փառքի մեջ (տես Վ և Ու 88.97-98):

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 4.15, 17-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պողոսի ինչ կպատահի այն հավատարիմ Սրբերին, ովքեր կենդանի
կլինեն Երկրորդ Գալուստի ժամանակ։ Նաև ընթերցեք 1 Թեսաղոնիկեցիս
4.15, 17-ի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը (1 Թեսաղոնիկեցիս 4.15-ում,
ծանոթագրություն ա, և 1 Թեսաղոնիկեցիս 4.17, ծանոթագրություն ա):

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք հետևյալ ճշմարտությունը.
Հավատարիմ սրբերը, ովքեր կենդանի են Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
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Գալուստի ժամանակ, նույնպես կհափշտակվեն վեր` դիմավորելու
Նրան:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 4.18-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչի
հույս ուներ Պողոսը, որ Սրբերը կանեին Երկրորդ Գալուստի մասին
ճշմարտությունն իմանալուց հետո:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Դուք ի՞նչ սփոփանք

եք գտնում Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մասին այդ
վարդապետություններում:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 5.1-3-ը, ուշադրություն դարձնելով երկու
նմանություններին, որոնցում Պողոսը սովորաբար նկարագրում էր
Երկրորդ Գալուստի ժամանակի ընտրությունը։

Ձեր կարծիքով Պողոսի՝ գողը գիշերով, համանմանությունը մեզ
ուսուցանո՞ւմ է Երկրորդ Գալուստի մասին:

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին բացատրել է. «[Տերը] կգա երկիր գողի պես՝
գիշերով, անսպասելիորեն և առանց նախազգուշացման նրանց մոտ, ովքեր
հոգևոր խավարի մեջ են, նրանց, ովքեր լուսավորված չեն հոգու
զորությամբ» (Doctrinal New Testament Commentary, 3.54, տես նաև
Մատթեոս 24.42-43):

Երեց Մակքոնկին նաև հետևյալը ուսուցանեց ծննդաբերող կնոջը
վերաբերող համանմանությամբ. «Նա չգիտե երեխայի ծնվելու ժամը կամ րոպեն, բայց
մոտավոր ժամանակը գիտե» (Doctrinal New Testament Commentary, 3.54):

Հիմնվելով այդ համանմանության վրա, մենք նույնպես կարող ենք
պատկերացնել, թե Երկրորդ Գալուստին նախորդող փորձությունները
որքանով են նման ծննդաբերության ցավերին: Սակայն որքան երեխայի
ծնունդն է հրաշալի , նույնքան էլ արդարակյացների համար Երկրորդ
Գալուստը կլինի հրաշալի:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 5.4-6-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչու
հավատարիմ Սրբերը չեն զարմանա Երկրորդ Գալուստով: Գուցե
կամենաք նշել այն, ինչ գտնեք:

«Լույսի զավակները» արտահայտությունը հատված 5-ում վերաբերում է
Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին, ովքեր «դէն են գցել խաւարի
գործերը» (Հռովմայեցիս 13.12) և ունեն Սուրբ Հոգու և կամքի
ընկերակցությունը, ուստի պատրաստ եղեք Երկրորդ Գալուստին (տես
ՎևՈւ 106.4-5):

Մենք հետևյալ սկզբունքն ենք սովորում 1 Թոսաղոնիկեցիս 5.4-6-ում: Եթե
հավատարիմ և ուշադիր լինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին
նախորդող նշաններին, ապա պատրաստ կլինենք, երբ Նա կրկին գա:
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Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը ուսուցանել է, որ ուղիները, որոնցով մենք
կարող ենք նախապատրաստվել Երկրորդ Գալուստին, հետևյալն են
«Ուշադրություն նվիրել Քրիստոսի խոսքերին, Նրա Առաքյալներին և
աչալուրջ լինել» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.
[1954–56] 3.53):

Վերստուգեք ձեր «ճիշտ-սխալ» հանձնարարության պատասխանները այս
դասի սկզբում: Հիմնվելով ձեր սովորած ճշմարտությունների վրա, դուք
կփոխեի՞ք ձեր պատասխաններից որևէ մեկը:

1 Թեսաղոնիկեցիս 5.7–22-ում Պողոս Առաքյալը խորհուրդ տվեց Սրբերին,
թե ինչպես նախապատրաստվեն Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 5.12-22-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
խորհուրդ տվեց Պողոսը Սրբերին անել, որպեսզի նախապատրաստեն
մյուսներին և իրենց` դիմավորել Փրկիչին Նրա Երկրորդ Գալուստի
ժամանակ։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ո՞րն է խորհրդի մի կետը 1 Թեսաղոնիկեցիս 5.14-22-ում, որը
առանձնանում է ձեզ համար:

b. Ինչպե՞ս կարող է այդ խորհրդին համաձայն ապրելը օգնել ձեզ և
մյուսներին պատրաստ լինել Երկրորդ Գալուստին:

Կարդացեք 1 Թեսաղոնիկեցիս 5.23-24-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
ասաց Պողոսը այն մասին, որ Աստված կանի Իր հավատարիմ Սրբերի
համար, երբ նրանք կպատրաստվեն Երկրորդ Գալուստին:

Հիմնվելով ձեր այսօրվա սովորածի վրա, որոշեք ինչ անել, որպեսզի
ավելի լավ պատրաստվեք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին: Մի
թղթի վրա գրեք ձեր նպատակների և ծրագրերի մասին և դրեք այնտեղ,
որտեղ այն կհիշեցնի ձեզ այդ նպատակները և ծրագրերը:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Թեսաղոնիկեցիս և ավարտեցի այդ դասը (ամսաթիվ):

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

«Ճիշտ-սխալ» հանձնարարության պատասխանները. (1 ) Սխալ, (2) Ճիշտ, (3) Սխալ:
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Բ Թեսաղոնիկեցիս
նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված իր նամակում Պողոսը գրեց խորհրդատու
և պարզաբանող խոսքեր Եկեղեցու անդամներին, ովքեր սխալ էին
հասկացել Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան որոշ բնորոշ գծեր։
Նրա ուսմունքների ուսումնասիրումը կարող է ձեզ օգնել հասկանալ
տեղի ունեցած ուրացության բնույթը և, թե ինչպես պատշաճ
պատրաստվել Տիրոջ վերադարձին:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել Բ Թուղթ առ Թեսաղոնիկեցիս (տես
Բ Թեսաղոնիկեցիս 1.1, տես նաև Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.5 -ում, 3.17-ում):
Նամակի սկիզբը ներառում է նաև ողջույններ Սիլվանոսին և Տիմոթեոսին
(Բ Թեսաղոնիկեցիս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
«Պողոսը այս նամակները գրել էր թեսաղոնիկեցիներին Կորնթոսից իր
երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ», մոտ
մ.թ. 50–51 թթ. (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, “Pauline Epistles,”
scriptures.lds.org):

Ո՞ւմ համար էր գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Պողոսը գրեց Բ Թեսաղոնիկեցիս գիրքը Թեսաղոնիկեի Եկեղեցու
անդամներին: Ա Թեսաղոնիկեցիս և Բ Թեսաղոնիկեցիս Թղթերի
թեմաները նույնանման են, ասես նա գրել է Բ Թեսաղոնիկեցիս`
պարզաբանելու և ընդարձակելու առաջին նամակի բովանդակությունը:
Պարզվում է, որ թեսաղոնիկեցիները ստացել էին մի կեղծ նամակ, որտեղ
ասվում էր, թե այն Պողոսից է, որը և պատճառ էր դարձել ոմանց համար
հավատալ, որ Երկրորդ Գալուստը արդեն տեղի էր ունեցել (տես Բ
Թեսաղոնիկեցիս 2.2):

«Երկու նամակների միջև ընկած կարճ դադարի ընթացքում Եկեղեցին
տառապեց հալածանքից [տես Բ Թեսաղոնիկեցիս1.4-ում], Տիրոջ արագ
վերադառնալու հեռանկարը նպաստեց մի անառողջ տագնապի
առաջացման [տես Բ Թեսաղոնիկեցիս 2.2]» (Աստվածաշնչյան Բառարան,
«Pauline Epistles»): Պողոսը գրեց Բ Թեսաղոնիկեցիս, որպեսզի զորացնի
այդ անդամների հավատը և ուղղի վարդապետության սխալ
ընկալումները:
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Երկրորդ նամակը թեսաղոնիկեցիներին կարևոր մանրամասներ
տրամադրեց Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան վերաբերյալ: Որոշ
օրինակներ ներառում են այն գաղափարները, որ Տերը կվերադառնա
«կրակի բոցով» և, որ ամբարիշտները «պատիժ կկրեն յաւիտենական
կորուստը Տիրոջ երեսիցը և Նորա փառաւոր զորութիւնիցը»(Բ
Թեսաղոնիկեցիս 1.8-9 ):

Այս նամակում մենք ընթերցում ենք, որ Պողոսը նաև քարոզել էր Մեծ
Ուրացության մասին, ուսուցանելով, որ Եկեղեցին «կենթարկվի
մոլորության ազդեցությանը» Տիրոջ Երկրորդ Գալուստից առաջ (տես Բ
Թեսաղոնիկեցիս 2.2-12): Պողոսի ուսմունքները հավատուրացության
մասին հիշեցնում են ժամանակակից Եկեղեցու անդամներին, թե ինչու էր
անհրաժեշտ ավետարանի Վերականգնումը վերջին օրերին :

Համառոտ շարադրանք
Բ Թոսաղոնիկեցիս 1: Պողոսը ողջունում և բարձր գնահատանքի է
արժանացնում Թեսաղոնիկեի Սրբերին: Նա ուսուցանում է, որ
անաստվածները կամ ամբարիշտները Երկրորդ Գալստյան ժամանակ
կճաշակեն Տիրոջ վրիժառությունը։

Բ Թոսաղոնիկեցիս 2: Պողոսը հերքում է կեղծ գաղափարը, որ Երկրորդ
Գալուստն արդեն տեղի է ունեցել և քարոզում, որ նախքան Տիրոջ
վերադարձը կլինի հավատուրացություն: Նա քաջալերում է
Թեսաղոնիկեցի Սրբերին հավատարիմ մնալ:

Բ Թոսաղոնիկեցիս 3: Պողոսը խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու անդամներին
աշխատել, հոգալ իրենց աշխարհիկ կարիքները և չհոգնել լավություն
անելուց:

Բ  ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՍ
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ՄԱՍ 26. ՕՐ 3

2 Թեսաղոնիկեցիս
Նախաբան
Թեսաղոնիկեցի Սրբերին իր առաջին նամակը գրելուց կարճ ժամանակ
անց Պողոս Առաքյալը գրեց երկրորդ նամակը, որտեղ նա ավելի շատ
ճշմարտություններ բացատրեց Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալստյան
մասին: Նա ուսուցանեց, որ մինչև ուրացության շրջանը չավարտվի, Տերը
կրկին չի գա: Այնուհետև Պողոսը քարոզեց ծուլության դեմ և խորհուրդ
տվեց Սրբերին «մի ձանձրանաք բարիք գործելուց» (Թեսաղոնիկեցիս
3.13-ում):

2 Թեսաղոնիկեցիս 1-2
Պողոսը քաջալերում է Սրբերին` մարգարեանալով Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալստյան մասին

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդն ասել է. «Ես
հիացմունքով և խրախուսանքով ասում եմ բոլորին և յուրաքանչյուրին , ով
կարիք կունենա անսասան մնալու այս վերջին օրերին, և հատկապես
Եկեղեցու երիտասարդությանը, որ եթե դուք դեռ չեք կանչվել, մի օր
կկանչվեք` պաշտպանելու ձեր հավատքը կամ հավանաբար, նույնիսկ
դիմանալու անձնական անարգանքի, պարզապես այն բանի համար, որ

դուք Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ եք: Այսպիսի պահերը
կպահանջեն ձեզանից քաջություն և բարեկրթություն» («Աշակերտ լինելու գինը և
օրհնությունները», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 6):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրման ձեր օրագրերում
գրեք մի փորձառության մասին, երբ դուք Եկեղեցու անդամ

լինելու պատճառով կարիք եք ունեցել պաշտպանել ձեր հավատքը
կամ հանդուրժել դիմադրությունը: Ներառեք, թե ինչպես եք
պատասխանել այդ իրավիճակում: Եթե դուք կարիք չեք ունեցել
պաշտպանել ձեր հավատքը կամ դիմադրել ընդդիմությանը,
որովհետև Եկեղեցու անդամ եք եղել, գրեք, թե ձեր կարծիքով, ինչպես
կպատասխանեիք, եթե նման իրավիճակում հայտնվեիք:

Պողոս Առաքյալը երկրորդ նամակը գրեց Թեսաղոնիկեցի Սրբերին և
խոսեց մի քանի թեմաներից, ներառյալ Սրբերի հետապնդման մասին:
Ուսումնասիրեք 2 Թեսաղոնիկեցիս 1-ը և փնտրեք այն սկզբունքը, որը
կարող է ձեզ օգնել տոկալ հալածանքներին և նեղություններին, որոնց
հնարավոր է` հանդիպեք Եկեղեցու անդամ լինելու պատճառով:

Կարդացեք 2 Թեսաղոնիկեցիս 1.3-5-ը, փնտրելով թե Պողոսը ինչու
գովաբանեց Թեսաղոնիկեցի Սրբերին:

Նշեք կամ գրի առեք հատված 5-ում տրված պարգևը, որ Սրբերը
կստանային, հանդուրժելով հալածանքներն ու նեղությունները`
«համբերությամբ և հավատքով» (2 Թեսաղոնիկեցիս 1.4):
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2 Թեսաղոնիկեցիս 1.3-5-ում մենք տեղեկանում ենք, որ եթե
հավատարմորեն դիմանանք հալածանքներին, իսկ նեղություններին՝
համբերությամբ և հավատքով, կարող ենք արժանի համարվել Աստծո
արքայությանը:

Մտածեք, թե ինչ է նշանակում համբերությամբ դիմանալ
փորձություններին: Ինչո՞ւ է հավատքը մեզ անհրաժեշտ հալածանքներին
և նեղություններին համբերությամբ դիմանալու համար։

Կարդացեք Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի
հետևյալ խոսքերը, որոնք նշում են, թե ինչ է նշանակում համբերությամբ
դիմանալ փորձություններին: «Համբերությունը անտարբերությամբ
ճակատագրին հնազանդվելը չէ, ոչ էլ մեր վախերի պատճառով գործելուց
թերանալը : Համբերել նշանակում է եռանդուն սպասել և տոկալ: Դա
նշանակում է մնալ ինչ-որ տեղ և անել այն ամենը, ինչ կարող ենք`

աշխատել, հուսալ, հավատք գործադրել, տոկունությամբ դժվարություն կրել, նույնիսկ` երբ
մեր սրտի ցանկություններն ուշանում են: Համբերելը պարզապես դիմանալը չէ. դա
արժապատվորեն դիմանալն է»: («Շարունակել Համբերությամբ,» Ensign կամ Լիահոնա,
մայիս 2010, 57):

2. Մտածեք ինչ-որ մեկի մասին, ում դուք ճանաչում եք կամ
կարդացել եք սուրբ գրություններում, ով հավատարմորեն և

համբերությամբ տոկացել է հալածանքին և փորձանքին։ Ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում գրեք, թե ինչու է այդ
մարդու օրինակը իմաստալից ձեզ համար:

Մտածեք դիմադրության կամ ձախորդությունների մասին, որոնք դուք
ներկայումս հնարավոր է կրեք և որոշեք, թե ինչպես կարող եք
հանդուրժել այդ մարտահրավերները համբերությամբ և հավատքով:
Աղոթեք օգնության համար

Պողոսը մարգարեացավ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մասին:
Կարդացեք 2 Թեսաղոնիկեցիս 1.6–10-ը, փնտրելով բառեր և
արտահայտություններ, որոնք օգտագործել է Պողոսը Երկրորդ Գալուստը
նկարագրելու համար: Կարդալիս ուշադրություն դարձրեք, թե
առաքինիների փորձառությունը Տիրոջ Գալուստի ժամանակ ինչով
կտարբերվի չարակամների փորձառությունից:

Մի ճշմարտություն, որը մենք կարող ենք սովորել այդ հատվածներից այն
է, որ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի ժամանակ արդարները
հանգիստ կառնեն, իսկ ամբարիշտները կկործանվեն:

Ի՞նչ եք կարծում, ինչի՞ց կհանգստանան արդարները:

Այդ վարդապետությունը ինչպե՞ս կարող է սփոփել նրանց, ովքեր այժմ
դժվարություններ են տանում Հիսուս Քրիստոսին տված խոստումի
պատճառով:

Պատահե՞լ է, որ ցանկացել եք իմանալ, թե ստույգ երբ է տեղի ունենալու
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը: 2 Թեսաղոնիկեցիս 2.2-ը
առաջարկում է, որ Թեսաղոնիկեի Սրբերը հավանաբար մտածում էին, որ
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Տիրոջ Երկրորդ Գալուստը շատ մոտ է կամ էլ արդեն տեղի է ունեցել:
Պողոսը մտահոգված էր, որ նրանց մոլորեցրել էին:

Կարդացեք Թեսաղոնիկեցիս 2.1-3-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ
Պողոսի, ինչ կպատահի Երկրորդ Գալուստից առաջ։ Հատված 3-ում
«Քրիստոսի օրն» արտահայտությունը վերաբերում է Երկրորդ
Գալուստին, իսկ «ապստամբութիւնը» արտահայտությունընշանակում է
ուխտադրժություն կամ ճշմարտությունից բաժանում: (Նշեք, որ
2 Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3-ը սերտման համար նախատեսված հատված է:
Կարող եք գրքում նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որ հետագայում
հեշտ գտնեք):

2 Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3 -ում մենք սովորում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստից առաջ տեղի կունենա ուրացում:

Այդ հատվածներում Պողոսը ասում էր, որ իր ժամանակի Եկեղեցու
անդամները պիտի ավելի մտահոգվեին ուրացության պատճառով, որն
արդեն նրանց մեջ սկսվել էր, քան, թե երբ է լինելու Տիրոջ Երկրորդ
Գալուստը: Հետևյալ բացատրությունը կարող է ձեզ օգնել հասկանալ Մեծ
Ուրացությունը, որը տեղի ունեցավ Պողոսի և մյուս Առաքյալների
մահվանից մի փոքր հետո: Պողոսը գիտեր, որ ուրացությունը տեղի
կունենա Տիրոջ Երկրորդ Գալուստից առաջ:

«Հիսուս Քրիստոսի մահից հետո ամբարիշտ մարդիկ հալածեցին Առաքյալներին ու
Եկեղեցու անդամներին և սպանեցին նրանցից շատերին։ Առաքյալների մահվան հետ
քահանայության բանալիները և նախագահող քահանայության իշխանությունը վերցվեցին
երկրի վրայից: Առաքյալները ավետարանի վարդապետությունները պահել էին մաքուր և
պահպանել էին Եկեղեցու անդամների արժանավորության կարգն ու չափանիշները։
Առանց Առաքյալների ժամանակի ընթացքում վարդապետությունները աղավաղվեցին և
անթույլատրելի փոփոխություններ կատարվեցին Եկեղեցու կազմակերպության և
քահանայության արարողությունների մեջ, ինչպես օրինակ՝ մկրտությունը և Սուրբ Հոգու
պարգևի շնորհումը։

Առանց հայտնության և քահանայության իշխանության սուրբ գրքերը և Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի սկզբունքներն ու արարողությունները մեկնաբանելիս մարդիկ ապավինում
էին մարդկային իմաստությանը։ Կեղծ գաղափարները ուսուցանվում էին որպես
ճշմարտություն։ Հայր Աստծո, Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու հատկանիշների և
էության վերաբերյալ գիտելիքների մեծ մասը կորան։ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
հավատքի, ապաշխարության, մկրտության և Սուրբ Հոգու պարգևի վերաբերյալ
վարդապետություններն աղավաղվեցին կամ մոռացվեցին։ Քրիստոսի Առաքյալներին
տրված քահանայության իշխանությունը այլևս գոյություն չուներ երկրի վրա» (Քարոզիր իմ
ավետարանը. Միսիոներական ծառայության ուղեցույց [2004], 37)։ Ուրացությունը ի վերջո
հանգեցրեց շատ եկեղեցիների երևան գալուն» (Քարոզիր իմ ավետարանը.
Միսիոներական ծառայության ուղեցույց [2004], 35):

Հաշվի առնելով, թե դուք ինչ եք սովորել Ուրացության մասին, խորհեք,
ինչու էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և Նրա Եկեղեցու համար
անհրաժեշտ վերականգնվել Տիրոջ Գալուստից առաջ:

«Անօրէնութեան մարդը» նշված 2 Թոսաղոնիկեցիս 2.3-ում վերաբերում է
սատանային: «Ավետարանի Վերականգնումը, այդ թվում՝ Մորմոնի Գրքի
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լույս աշխարհ գալը, բացահայտեց սատանայի և նրա հետևորդների
խաբեությունները:

Մենք կարդում ենք 2 Թեսաղոնիկեցիս 2.4-17-ում, որ Պողոսը
մարգարեացել էր, թե Տերը թույլ կտար սատանային խաբել երկրի
բնակիչներին մինչև Երկրորդ Գալուստի ժամանակը (տես Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, 2 Թեսաղոնիկեցիս 2.7-9 [Աստվածաշնչի հավելվածում
]): Պողոսը քաջալերեց Սրբերին «հաստատ կացեք» այն
ճշմարտություններում, որոնք ուսուցանվել էին (2 Թեսաղոնիկեցիս 2.15):

Սուրբ գրության սերտում.2 Թեսաղոնիկեցիս 2.1–3
3. Օգտագործեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

օժանդակ նյութերը (այսպես օրինակ` ծանոթագրություններ,
սուրբ գրքերի ուղեցույց կամ թեմատիկ ուղեցույց), գտեք մեկ այլ սուրբ
գրություն, որն ուսուցանում է Ուրացության մասին: Դուք գուցե
ցանկանաք գրել կամ նշել այդ մեջբերումը ձեր սուրբ գրություններում 2
Թեսաղոնիկեցիս 2.1-3-ում: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում գրեք, թե դուք ինչպես կօգտագործեիք այդ
հատվածները, որպեսզի բացատրեիք Ուրացության հիմնական
վարդապետությունները և Վերականգնումը մեկին, ով Եկեղեցու
անդամ չէ:

2 Թեսաղոնիկեցիս 3
Պողոսը զգուշացնում է այն մարդկանց մասին, ովքեր չեն հետևում Աստծո
խորհրդին, և նա քարոզում է ինքնապահովման մասին

Երբ Պողոսը իր երկրորդ նամակը գրեց Թեսաղոնիկեցիներին, Եկեղեցու
որոշ անդամներ անգործ էին կամ ծույլ և չէին աշխատում դառնալ
ինքնապահով: Նրանք ակնկալում էին ապահովել իրենց մյուսների
աշխատանքի հաշվին:

Այդ իրավիճակից ի՞նչ խնդիրներ կարող էին որ ծագել:

Համաձայն 2 Թեսաղոնիկեցիս 3.1-9-ի, Պողոսը գովաբանեց
Թեսաղոնիկեցի Սրբերին, ովքեր հավատարիմ էին և զգուշացրեց նրանց
չհաղորդակցվել «անկարգների» հետ (հատված 6): Անկարգ բառի մեկ
իմաստը անպատասխանատու բառն է, և 2 Թեսաղոնիկեցիս 3-ի
համատեքստում այն նշանակում է ծույլ կամ անբան: Եկեղեցու այն
անդամները, ովքեր անկարգ էին, այն մարդիկ էին, ովքեր ի վիճակի էին
աշխատանքով իրենց ապրուստը վաստակել, սակայն հրաժարվում էին
անել դա: Պողոսը մատնանշեց, որ ինքը և իր ընկերակիցները
ինքնապահովման օրինակ էին ծառայել` վաստակելով իրենց ապրուստը:

Ընթերցեք 2 Թեսաղոնիկեցիս 3.10–13-ը, փնտրելով, թե Պողոսը ինչ էր
հրահանգել Սրբերին անել նրանց հետ, ովքեր հրաժարվում էին
աշխատել:

Պողոսը նաև խորհուրդ տվեց Սրբերին «մի ձանձրանաք բարին
գործելուց» (2 Թեսաղոնիկեցիս 3.13): Նա հրահանգում էր նրանց

ՄԱՍ  26 ,  ՕՐ  3

642



կատարելագործվել բոլոր բնագավառներում և օգնել մյուսներին (տես
նաև ՎևՈւ 64.33):

Այդ հատվածներից մենք սովորում ենք, որ մեզ պատվիրված է ջանք
գործադրել ինքնապահով լինել և օգնել մյուսներին։

Կարդացեք հետևյալ խոսքերը` փնտրելով, թե ինչ է նշանակում
ինքնապահով լինել.

«Աշխատանքի օրհնություններից մեկն է` զարգացնել ինքնապահով լինելու հատկանիշը:
Ինքնապահովում նշանակում է, օգտագործելով Երկնային Հորից ստացած մեր բոլոր
օրհնությունները, հոգալ մեր և մեր ընտանիքի մասին և մեր անձնական խնդիրների
լուծումները գտնել»: Ինքնապահովում չի նշանակում, որ դուք ինքներդ պետք է կատարեք
բոլոր բաները: Իսկապես ինքնուրույն լինելու համար հարկավոր է սովորել մյուսների հետ
աշխատել և դիմել Աստծուն` զորություն և օգնություն ստանալու:

«Հիշեք, որ Աստված մեծ աշխատանք ունի ձեզ համար: Նա կօրհնի ձեզ այդ աշխատանքը
կատարելիս» («Երիտասարդներին զորացնելու համար» [գրքույկ, 2011], 41):

Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել` դառնալու ավելի ինքնապահով այժմ և
ապագայում: Նպատակ դրեք և փնտրեք Տիրոջ օգնությունը այդ
նպատակին հասնելիս:

Ինչպես գրի է առնված 2 Թիսաղոնիկեցիս 3.14-18-ում, Պողոսը ավարտել
էր իր նամակը` քաջալերելով Սրբերին օգնել ծույլերին դառնալ ավելի
ինքնապահով «մի խառնուիք» նրանց հետ կամ հեռացեք նրանցից
(հատված 14): Նա քաջալերեց Սրբերին, ինչ էլ որ լինի, չվերաբերվել
անբաններին թշնամու պես, այլ՝ որպես ավետարանի եղբայրներ և
քույրեր:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Թեսաղոնիկեցիս և ավարտեցի այդ դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ա Թիմոթեոս նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Տիմոթեոս Ա-ում մենք ընթերցում ենք, որ Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է
տալիս Տիմոթեոսին՝ Եփեսոսի Եկեղեցական առաջնորդին, որ
երաշխավորի ուսուցանել վստահելի վարդապետություն և թույլ չտա, որ
հանրահայտ ստերը շեղեն ավետարանի ուսմունքներից: Նա ուսուցանել
է Տիմոթեոսին եպիսկոպոսի և սարկավագի պարտականությունների
մասին և քննարկել է այն մարդկանց որակավորումները, ովքեր ծառայել
են այդ պաշտոններում: Պողոսը նաև շարադրել է իր խորը
երախտագիտությունը այն ողորմածության համար, որը ստացել է Հիսուս
Քրիստոսից, երբ դարձի է եկել: Ա Տիմոթեոս Թղթի ուսումնասիրությունը
կարող է օգնել մեծացնել ձեր իրազեկությունը Եկեղեցում հուսալի
վարդապետություն ուսուցանելու կարևորության մասին: Դուք կարող եք
խորացնել Փրկիչի ողորմածության, եպիսկոպոսների և ուրիշ
Եկեղեցական առաջնորդների կարևոր դերի մասին ձեր գնահատականը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսն է գրել է Ա Տիմոթեոս Թուղթը (տես Ա Տիմոթեոս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսի Առաջին Նամակը Տիմոթեոսին հավանաբար գրվել է ինչ-որ
ժամանակ մ.թ. 64 և 65 թթ. միջև, հավանաբար մինչ Պողոսը
Մակեդոնիայում էր (տես Սուրբ Գրությունների Ուղեցույց, «Paulin Epistles,
»scriptures.lds.org, Ա Տիմոթեոս 1.3-ում): Նախքան այս նամակի գրելը,
Պողոսը ազատ էր արձակվել իր երկու տարվա բանտարկությունից
(տնային կալանքից) Հռոմում, և հավանաբար ճանապարհորդում էր,
այցելելով շրջաններ, որտեղ նա նախօրոք հիմնադրել էր Եկեղեցու
ճյուղեր (տես Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»):

Ո՞ւմ համար է գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Պողոսը այս նամակը գրել էր Տիմոթեոսին, ով Պողոսի հետ ծառայել էր իր
երկրորդ միսիոներական ճանապարհորդության ժամանակ (տես Գործք
16.1-3-ում): Հետամուտ լինելով իրենց առաքելությանը, Տիմոթեոսը
շարունակեց լինել հավատարիմ միսիոներ և Եկեղեցու առաջնորդ (տես
Գործք 19.22-ում, Փիլիպպեցիս 2.19-ում) և Պողոսի ամենավստահելի
զուգընկերը (տես Ա Կորնթացիս 4.17-ում): Պողոսը վերաբերվում էր
Տիմոթեոսին որպես իր «սիրելի որդուս` հաւատքով» (Ա Տիմոթեոս
1.2-ում): Տիմոթեոսի հայրը մի հույն հեթանոս էր, բայց նա ուներ
հավատացյալ հրեա մայր և տատ, ովքեր ուսուցանել էին նրան և օգնել
սովորել սուրբ գրությունները (տես Գործք 16.1-ում, Բ Տիմոթեոս 1.5-ում,
3.15-ում):

Այն ժամանակ, երբ այս նամակը գրվել էր, Տիմոթեոսը ծառայում էր որպես
Եկեղեցու առաջնորդ Եփեսոսում (տես Ա Տիմոթեոս 1.3-ում): Պողոսը
ակնարկել էր, որ որոշ անդամներ կասկածում էին Տիմոթեոսի
ղեկավարելու կարողությունների վրա, քանի որ նա երիտասարդ էր (տես
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Ա Տիմոթեոս 4.12): Պողոսն անձամբ նպատակ ուներ այցելել Տիմոթեոսին,
բայց համոզված չէր, որ ի վիճակի կլիներ անել դա (տես Ա Տիմոթեոս
3.14-ում, 4.13-ում): Պողոսն այս նամակը գրել էր Տիմոթեոսին, որ օգներ
Եկեղեցու երիտասարդ առաջնորդին ավելի լավ հասկանալ իր
պարտականությունները:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Պողոսի նամակները, հայտնի որպես Ա Տիմոթեոս, Բ Տիմոթեոս և Տիտոս,
հաճախ կոչվում են հովվական նամակներ, որովհետև նրանք Պողոսի
խորհուրդն են հոգևոր հովիվներին կամ Եկեղեցու առաջնորդներին (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»): Հոգևոր հովիվ
արտահայտությունն առաջացել է լատիներեն «հովիվ» բառից:

Պողոսը առաջարկել է ուղենիշներ, որպեսզի օգնի Տիմոթեոսին տարբերել
արժանի եպիսկոպոսների կամ սարկավագների թեկնածուներին (տես Ա
Տիմոթեոս 3): Նրա ուղենիշներն օգնեցին կարևորել Եկեղեցու
առաջնորդների պատասխանատվությունը` ապահովելու անդամների
աշխարհիկ և հոգևոր կարիքները (տես Ա Տիմոթեոս 5): Պողոսը նաև
անդրադարձավ տարածված կեղծ ասկետիզմի գաղափարին` հավատք,
որ ավելի բարձր հոգևոր մակարդակի կարելի է հասնել լիարժեք
ինքնահրաժարման միջոցով: Օրինակ, նա զգուշացրեց, որ Եկեղեցու որոշ
անդամներ, հրաժարվելով, աջակցում են այն հավատքին, որ
ամուսնությունը պետք է արգելվի (տես Ա Տիմոթեոս 4.1-3-ում):
Հակադրվելով այս և ուրիշ վնասակար և ուրացող ազդեցություններին,
Պողոսը ցուցումներ տվեց Տիմոթեոսին ուսուցանել հիմնավոր
վարդապետություն (տես Ա Տիմոթեոս 1.3-4, 10, 4.1-6, 13, 16-ում):

Համառոտ շարադրանք
Ա Տիմոթեոս 1 Պողոսը նախազգուշացնում է զգուշանալ կեղծ
ուսմունքներից: Նա փառաբանում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով մեծ
ողորմածություն ցուցաբերելով` փրկեց իրեն: Պողոսը համարում է իրեն
որպես «գլխավոր» (Ա Տիմոթեոս 1.15), կամ վատթարագույնը
մեղավորներից, վկայակոչելով իր կողմից քրիստոնյաների
հետապնդումը` նախքան իր դարձի գալը: Պողոսը վստահեցնում է
մյուսներին, որ Քրիստոսի ողորմածությունը նրանց նույնպես կօգնի:

Ա Տիմոթեոս 2-3 Պողոսը ուսուցանում է աղոթելու անհրաժեշտության և
պատշաճ երկրպագության մասին: Նա ուսուցանում է, որ Հիսուս
Քրիստոսը բոլորի փրկագինն է և մեր Միջնորդը Հոր մոտ: Նա
հրահանգում է տղամարդկանց և կանանց ինչպես իրենց պահել
երկրպագության ժամանակ: Նա համառոտ շարադրում է
եպիսկոպոսների և սարկավագների հմտությունների մասին: Նա
բացատրում է, որ բարեպաշտության առեղծվածը Հիսուսի
ներողամտությունն է և Նրա Համբարձումը դեպի փառքը:

Ա Տիմոթեոս 4 Պողոսը զգուշացնում է, որ որոշ մարդիկ մոլորության մեջ
կընկնեն ամուսնության և սննդակարգի վերաբերյալ կեղծ ուսմունքների
պատճառով: Նա խոսում է ամուսնության կարևորության և Աստծու

Ա  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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արարչագործությունները երախտագիտությամբ ընդունելու մասին:
Պողոսը ուսուցանում է Տիմոթեոսին` ինչպես վարվել իր
ժամանակաշրջանի և գալիք կեղծ ուսմունքների հետ:

Ա Տիմոթեոս 5-6 Պողոսը տալիս է Տիմոթեոսին ուղենիշներ, որոնք կօգնեն
նրան հոգալ տարեցների, երիտասարդ մարդկանց, այրիների, ավագների
և ստրուկների կարիքները: Նա նկարագրում է կեղծ ուսուցիչներին: Նա
զգուշացնում է, որ «սերը փողի նկատմամբ բոլոր չարիքների հիմքն է» (Ա
Տիմոթեոս 6.10-ում) և ցուցումներ է տալիս Տիմոթեոսին, թե Սրբերը
ինչպես կարող են ձեռք բերել հավերժական կյանք:

Ա  ՏԻՄՈԹԵՈՍ

646



ՄԱՍ 26. ՕՐ 4

1 Տիմոթէոս
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը գրեց Տիմոթեոսին` Եփեսոսի քահանայության
ղեկավարին և խորհուրդ տվեց նրան համոզվել, որ ճշմարիտ
վարդապետություն էր ուսուցանվում: Նա որակավորեց
եպիսկոպոսներին ու սարկավագներին և խորհուրդ տվեց Տիմոթէոսին
հավատացյալների համար օրինակ ծառայել: Պողոսը խրատեց Սրբերին
հոգ տանել աղքատներին և այրիներին: Նա ավարտեց նամակը,
ուսուցանելով, որ «արծաթասիրութիւնը ամեն չարիքների արմատն է» (1
Տիմոթեոս 6.10):

1 Տիմոթէոս 1-3
Պողոսը ցուցումներ տվեց Տիմոթէոսին Եկեղեցին հսկելու իր
պատասխանատվությունների վերաբերյալ:

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ խոսքերը. «Ես հիշեցի
մի դեպքի մասին, որ պատահել էր շատ տարիներ առաջ, երբ ծառայում էի
որպես եպիսկոպոս: Մի կիրակի առավոտ մեր քահանայության ժողովի
բացման արարողության ժամանակ պատրաստվում էինք մի երիտասարդի
քահանա կարգել: Խորհրդի մի բարձրաստիճան անդամ, ով ծառայում էր
նաև որպես տաճարային աշխատող, այդ օրը այցելել էր մեր ծուխ: Երբ ես

պատրաստվում էի նստեցնել երիտասարդին դեմքով դեպի ժողովը, որպեսզի
շարունակեինք ձեռնադրումը, բարձրաստիճան խորհրդականն ինձ կանգնեցրեց և ասաց.
«Եպիսկոպոս, ես միշտ ձեռնադրվողներին նստեցնում եմ դեմքով դեպի տաճարը»: Նա
աթոռի դիրքը այնպես փոխեց, որ երիտասարդի դեմքը նայեր դեպի տաճարը: Ես
անմիջապես հասկացա, որ դա չթույլատրված գործողություն էր» («Opening Remarks»
[worldwide leadership training meeting, Nov. 2010], lds.org/broadcasts):

Որպես եպիսկոպոս՝ Նախագահ Մոնսոնին, այլ ոչ թե բարձրաստիճան
խորհրդականին էր թույլատրվում նախագահել Տիրոջ աշխատանքն իր
ծխում: Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պետք է աներ եպիսկոպոսը նման
իրավիճակում: (Նախագահ Մոնսոնի պատմության շարունակության
մասին կխոսվի ավելի ուշ այս դասի ընթացքում:)

Պողոս Առաքյալը նամակ գրեց Տիմոթէոսին՝ քահանայության
երիտասարդ առաջնորդին Եփեսոսում: Եկեղեցու այն ճյուղում, որտեղ
նա նախագահում էր, Տիմոթէոսը մարտահրավերների հանդիպեց,
ինչպես նախագահ Մոնսոնը՝ ձեր ընթերցած պատմության մեջ:

Ընթերցեք 1 Տիմոթէոս 1.3-7-ը` փնտրելով, թե Պողոսը ինչ
պատասխանատվություն էր տվել Տիմոթէոսին:

Առասպելներ բառը (հատված 4-ում) վերաբերում է կեղծ ուսմունքներին,
«մտիկ չտան ազգահամարների, որ վերջ չունին» (հատված 4-ում)
վերաբերում է կեղծ ավանդույթին՝ որ փրկություն կունենա միայն
Աբրահամի ընտրված սերունդը, որ հաճախ հայտնի էր երկարատև ու
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անվերջանալի տոհմաբանությամբ, իսկ «ունայն խոսքերի ետեւից գնալ»
-ը (հատված 6-ում) վերագրվում է անիմաստ խոսակցությանը (տես 1
Տիմոթէոս 1.6, ծանոթագրություն գ):

Համաձայն 1 Տիմոթէոս 1.6-7-ի, ինչո՞ւ էր Տիմոթէոսի համար կարևոր
իրականացնել պատասխանատվությունը, որ Պողոսը նրան էր տվել:

Պողոսի ուսմունքից մենք սովորում ենք, որ քահանայության
ղեկավարները պատասխանատվություն են կրում համոզվել, որ
ճշմարիտ վարդապետություն ու ճիշտ գործեր են ուսուցանվում:

Ընթերցեք Նախագահ Մոնսոնի պատմության շարունակությունը,
ուշադրություն դարձնելով, թե նա ինչպես արձագանքեց բարձրաստիճան
խորհրդականի քայլին. «Ես դրա մեջ գործնականում ավելի լայն տարածում
գտնելու ներուժ էի տեսնում [դեմքով դեպի տաճարը]: Չնայած շատ ավելի
երիտասարդ էի, քան բարձրագույն խորհրդականը, սակայն ես գիտեի, թե
ինչ էր պետք անել: Ես աթոռը ետ շրջեցի այնպես, որ այն կրկին ժողովին

նայի և ասացի նրան, «Մեր ծխում մենք դեմքով դեպի ժողովն ենք նայում» («Opening
Remarks,» lds.org/broadcasts):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե Եկեղեցու անդամները որքան են օրհնված

քահանայության առաջնորդներով , ովքեր ջանում են երաշխավորել,
որ ճշմարիտ վարդապետությունն ու նրա ճիշտ կիրառությունն են
ուսուցանվում Եկեղեցում:

1 Տիմոթէոս 1.8-11-ում մենք սովորում ենք, որ Պողոսը զգուշացնում էր
նրանց, ովքեր ցանկանում էին լինել Աստծո օրենքի ուսուցիչներ, բայց
չունեին օրենքի ճիշտ ըմբռնում: Ընթերցեք 1 Տիմոթէոս 1.12-16-ը,
փնտրելով, թե Պողոսն ինչու արտահայտեցիր երախտագիտությունը
Հիսուս Քրիստոսին:

Համաձայն հատվածներ 15-16-ի, Պողոսը ինչո՞վ է «օրինակ» բոլոր նրանց
համար, ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին:

1 Տիմոթէոս 1.17-2.15 -ում Պողոսը խորհուրդ տվեց Տիմոթէոսին ամուր
պահել իր հավատքը և ուսուցանեց, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Միջնորդն
է: Պողոսը նաև խրատեց կանանց համեստ հագնվել: 1 Տիմոթէոսի 3-ում
մենք եպիսկոպոսների և սարկավագների որակավորումներին
վերաբերող Պողոսի ուսմունքներն ենք ընթերցում: Նշեք, որ հնադարյան
Եկեղեցում այդ սարկավագները 12 կամ 13 ամյա պատանիներ չէին,
ինչպես հիմա են սովորաբար:

1 Տիմոթեոս 4-5
Պողոսը նկարագրում է Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ ծառայի
առանձնահատկությունը:
1 Տիմոթէոս 4.1-11-ում մենք կարդում ենք Պողոս Առաքյալի
մարգարեությունը, որ «յետին ժամանակներումը» (հատված 1) Եկեղեցու
որոշ անդամներ կհեռանան հավատքից և կհետևեն կեղծ ուսմունքների և
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գործողությունների, ինչպես օրինակ` արգելել ամուսնությունը : Պողոսը
հորդորեց Տիմոթէոսին սնուցել Սրբերին ճշմարիտ վարդապետությամբ:

Ընթերցեք 1 Տիմոթէոս 4.12-ը` առանձնացնելով, թե Պողոսը խորհուրդ
տվեց Տիմոթէոսին ինչպիսի օրինակ լինել: Զրույց բառը հատված 12-ում
նշանակում է իրեն պահել կամ վարքագիծ (տես 1 Տիմոթէոս 4.12,
ծանոթագրություն գ):

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում լինել «հավատացյալներին օրինակ»:

Պողոսը խորհուրդ տվեց Տիմոթէոսին ինչպիսի՞ օրինակ լինել
հավատացյալներին:

2. Խորհեք եղանակների մասին, որոնցով Պողոսը խորհուրդ
տվեց Տիմոթէոսին հավատացյալներին օրինակ լինել (տես

1 Տիմոթէոս 4.12): Ընտրեք այդ եղանակներից երեքը և սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես
մարդը կարող է լինել օրինակ հավատացյալներին այդ եղանակներից
յուրաքանչյուրով:

Ընթերցեք 1 Տիմոթէոս 4.13-16-ը, փնտրելով Պողոսի` Տիմոթէոսին տված
հավելյալ խորհուրդը, որը կօգներ նրան հավատացյալներին
օրինակ լինել:

Ինչպես գրի է առնված 1 Տիմոթէոսի 5-ում, Պողոսը հրահանգ տվեց
Տիմոթէոսին, թե ինչպես պետք է Սրբերը հոգ տանեն կարիքի մեջ
գտնվողների՝ ներառյալ այրիների մասին:

1 Տիմոթեոս 6
Պողոսը հորդորեց Տիմոթէոսին օգնել մյուսներին` փնտրել հավերժական
հարստություն:
Ձեր կարծիքով շատ փող ունենալը
կարո՞ղ է տանել ավելի շատ դեպի
չարը, թե բարին: Ինչո՞ւ:
____________________

1 Տիմոթէոս 6-ում, մենք ընթերցում
ենք Պողոսի խորհուրդը
Տիմոթէոսին փողի վերաբերյալ:
Կարդացեք 1 Տիմոթէոս 6.6-10-ը`
փնտրելով, թե Պողոսը ինչ
ուսուցանեց և զգուշացրեց
հարստության մասին:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «արծաթասիրութիւնը ամեն չարիքների
արմատն է» արտահայտությունը (1 Տիմոթէոս 6.10):

Պողոսի ուսմունքներից մենք սովորում ենք մի ճշմարտություն, որ փող
սիրելը առաջնորդում է դեպի անարդարություն և ուխտադրժություն:

Կարևոր է հասկանալ, որ փողասիրությունը ավելի շատ, քան ինքը՝ փողը,
առաջնորդում է դեպի անիրավություն: Խորհեք, թե բոլոր մարդիկ`
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աղքատներից մինչև հարուստնեը, ինչքանով են ականջալուր Պողոսի
զգուշացմանը :

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
բացատրեք, թե ինչ եղանակներով է փողասիրությունը

(ավելի շատ, քան ինքը՝փողը) առաջնորդում դեպի անիրավություն:

Կիսվեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսի
հետևյալ խոսքերով.

«Ժառանգաբար փոխանցվող չարիք չկա փողի մեջ: Բարի Սամարացին
օգտագործեց նույն մետաղադրամն իր մերձավորին ծառայելու համար,
մինչդեռ Հուդան դա օգտագործեց իր Տիրոջը դավաճանելու համար: Դա է
«արծաթասիրութիւնը [որն] ամեն չարիքների արմատն է»: (1 Տիմ. 6.10,
շեշտադրումն ավելացված է): Վճռական տարբերությունը հոգևորության
աստիճանի մեջ է, որը մենք դրսևորում ենք դիտելիս, գնահատելիս և այս

աշխարհի գործերը կառավարելիս ու այդ ամենի հետ կապված մեր զգացողությունները:

«Եթե թույլ է տրվում դառնալ երկրպագության առարկա կամ առաջնահերթություն է
տրվում, ապա փողը կարող է մեզ դարձնել եսասեր և հպարտ, «մեծամիտ աշխարհի
ունայն բաներում»: (Ալմա 5.37): Հակառակ դրան, եթե այն գործածվում է մեր օրինական
պարտավորությունների համար և մեր տասանորդները և զոհաբերությունները վճարելու
համար, փողը կարող է դրսևորել ազնվություն և չզարգացնել եսասիրություն: Հոգևորով
լուսավորված սեփականության օգտագործումը կարող է օգնել մեզ պատրաստվել
սելեստիալ փառքի ավելի բարձրաստիճան օրենքի» ( «Spirituality,» Ensign, Nov. 1985, 63):

Կարդացեք 1 Տիմոթէոս 6.11-12, 17-19, փնտրելով, թե ինչ խորհուրդ տվեց
Պողոսը Տիմոթեոսին և հարուստներին:

Խորհեք, թե Պողոսի խորհուրդն ինչպես կարող է օգնել մեզ ճիշտ
վերաբերմունք ունենալ հարստանալու, փողը օգտագործելու ու
նյութական հարստության մյուս դրսևորումների նկատմամբ:

Համաձայն 1 Տիմոթէոս 6.19-ի, եթե Սրբերը հավատում էին Աստծուն և
բարի գործերով հարուստ էին, ըստ Պողոսի, նրանք ի՞նչ կարող էին
«ժառանգել»:

Մի պարզ ճշմարտություն, որ կարող ենք սովորել Պողոսի խորհրդից, այն
է, որ եթե մենք վստահենք կենդանի Աստծուն և հարուստ լինենք
կատարած բարի գործերով, ապա կարող ենք ժառանգել
հավերժական կյանքը:

4. Պատասխանեք հետևյալ հարցին սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում . Երբ Աստծուն

վստահելը և արդարությանը հետևելը մեզ համար առաջնահերթ են,
դա ինչպե՞ս կարող է ազդել մեր աշխարհայացքի,
հետաքրքրությունների ու փողը գործածելու խնդրի վրա:

Եթե դուք հավատում եք Աստծուն և արդարությանը հետևելը դարձնում
ձեր առաջնահերթությունը, ապա կարող եք ձեռք բերել հավերժական
կյանքի ճշմարիտ գանձերը:
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5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 1 Տիմոթէոս գիրքը և ավարտեցի (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Բ Տիմոթեոսի նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պողոսի Երկրորդ Նամակը Տիմոթեոսին շեշտում է Հիսուս Քրիստոսի
վկայությունն ունենալու զորությունը (տես Բ Տիմոթեոս 1.7-8-ում): Այն նաև
մարգարեություն է «չար ժամանակների» մասին, որը պիտի տեղի
ունենար Պողոսի և Տիմոթեոսի օրերում, ինչպես նաև վերջին օրերում
(տես Բ Տիմոթեոս 3.1-7-ում): Որպեսզի Տիմոթեոսին օգներ դիմադրել
մարտահրավերներին, Պողոսը քաջալերեց նրան վստահել սուրբ
գրություններին, Եկեղեցու առաջնորդներին (տես Բ Տիմոթեոս
3.14-17-ում) և հենվել ճշմարիտ վարդապետության վրա (տես Բ Տիմոթեոս
4.2): Ուսումնասիրելով այս գիրքը, դուք կսովորեք
վարդապետություններն ու սկզբունքները, որոնք կարող են օգնել ձեզ
ապրել հավատարմորեն վերջին օրերի վտանգավոր ժամանակներում:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալն է գրել Բ Տիմոթեոս Թուղթը (տես Բ Տիմոթեոս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պողոսի Երկրորդ Նամակը Տիմոթեոսին հավանաբար գրվել է ինչ-որ
ժամանակ մ.թ. 64 և 65 թթ. միջև (տես Սուրբ գրությունների ուղեցույց,
“Pauline Epistles,” scriptures.lds.org): Պողոսը նամակը գրել է Հռոմում
երկրորդ բանտարկության ժամանակ` իր նահատակությունից քիչ առաջ
(տես Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»):

Իր բանտարկության ժամանակ Պողոսը շղթայված էր (տես Բ Տիմոթեոս
1.16, 2.9), Նա բանտախցում էր կամ զնդանում և ենթարկվում էր տարերքի
ազդեցությանը (տես Բ Տիմոթեոս 4.13, 21), և ընկերները պայքարում
էիննրա տեղը գտնելու համար (տես Բ Տիմոթեոս 1.17-ում): Ղուկասը
ակնհայտորեն նրա միակ կանոնավոր այցելուն էր (տես Բ Տիմոթեոս
4.11), և Պողոսը ենթադրում էր, որ իր կյանքը մոտենում էր ավարտին
(տես Բ Տիմոթեոս 4.6-8-ում):

Ո՞ւմ համար էր գրված այս գիրքը և ինչո՞ւ:
Այս նամակում Պողոսը քաջալերում էր Տիմոթեոսին և ասում, որ հոգու
ամրությունը կօգնի նրան շարունակել գործունեությունը իր վերահաս
մահվանից հետո: Պողոսը գիտակցում էր, որ իր ժամանակը կարճ էր, և
նա շատ էր ցանկանում տեսնել Տիմոթեոսին, ում նա կերպարային
իմաստով կոչում էր «իմ սիրելի զավակ» (Բ Տիմոթեոս 1.2-ում):

Իր նամակի վերջում Պողոսը խնդրում էր, որ Տիմոթեոսը և Մարկոսը
այցելեն իրեն և բերեն մի քանի իրեր, որ նա մոռացել էր (տես Բ Տիմոթեոս
4.9-13-ում): Չնայած Պողոսի նամակը հասցեագրված էր հատկապես
Տիմոթեոսին, դրա խորհուրդը կարող է վերաբերել նրանց, ովքեր ապրում
են «վերջին օրերում» ( Բ Տիմոթեոս 3.1), որովհետև Պողոսը ուսուցանում
էր մարտահրավերների և լուծումների մասին, որոնք առնչվում են
ինչպես իր, այնպես էլ մեր օրերին:
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Այս նամակը հովվական նամակներից մեկն է Ա Տիմոթեոս և Տիտոսի հետ
միասին, «պարունակում է Առաքյալի վերջին խոսքերը և ցույց է տալիս
այն քաջությունն ու վստահությունը, որով նա կընդուներ մահը» (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Pauline Epistles»): Ժամանակագրությամբ Բ
Տիմոթեոսը Պողոսի վերջին նամակն է Նոր Կտակարանում (տես 2
Տիմոթեոս 4.6-ում):

Այս նամակը ներառում է Պողոսի որոշ մտորումները ծառայության
օրհնությունների և դժվարությունների վերաբերյալ` որպես
«հեթանոսների քարոզիչ, առաքյալ և ուսուցիչ» (Բ Տիմոթեոս 1.11): Պողոսը
հայտարարել է. «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, , հաւատքը
պահեցի. Այսուհետև մնում է ինձ է արդարութեան պսակը» (Բ Տիմոթեոս
4.7–8-ում), վկայելով, որ ինքն ուներ անձնական վստահություն և
կժառանգեր հավերժական կյանք: Պողոսը, ով ծառայել էր Հիսուս
Քրիստոսին ավելի քան 30 տարի, գերազանց դիրքում էր, որ ուսուցաներ
Տիմոթեոսին ինչպես արդյունավետ ծառայել, որպեսզի զորացնի
ուրիշների հավատը (տես Բ Տիմոթեոս 2.15-17, 22-26, 4.1-2, 5):

Համառոտ շարադրանք
Բ Տիմոթեոս 1 Պողոսը խոսում է Աստծու պարգևի և ուժի մասին, որը
ստանում են քահանայական ձեռնադրության միջոցով: Նա ուսուցանում է,
որ « վախկոտության ոգին» (Բ Տիմոթեոս 1.7-ում) Աստծուց չի գալիս, և որ
մենք չպետք է ամաչենք Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր վկայությունից:
Պողոսը վկայում է, որ Հիսուս Քրիստոսը կանչել էր իրեն քարոզել
ավետարանը (տես Բ Տիմոթեոս1.11):

Բ Տիմոթեոս 2 Պողոսը օգտագործում է լավ զինվորի, հաղթող մարտիկի և
աշխատասեր հողագործի կերպարները` ցույց տալու, որ հավերժական
փառք ստանալու համար անհրաժեշտ է համբերել դժվարությունների
ժամանակ: Նա հակադրում է ճշմարիտ և կեղծ ուսուցիչներին և
հարգարժան ու անարգ անոթներին: Նա զգուշացնում է Տիմոթեոսին
խուսափել հակադրվելուց և համբերատար ուսուցանել նրանց, ովքեր
կարիք ունեն ապաշխարելու:

Բ Տիմոթեոս 3 Պողոսը նկարագրում է վերջին օրերի դաժան
իրավիճակները և քաջալերում Տիմոթեոսին օգտագործել սուրբ
գրությունները, քանի որ նա քահանայության առաջնորդն է: Նա գրում է իր
վերահաս մահվան մասին և հայտարարում. «Ես պահեցի հավատքը» ( Բ
Տիմոթեոս 4.7): Պողոսը վկայում է, որ Տերը կհասցնի իրեն «երկնային
արքայութեանը» (տես Բ Տիմոթեոս 4.18):

Բ  ՏԻՄՈԹԵՈՍ
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ՄԱՍ 27. ՕՐ 1

2 Տիմոթեոս
Նախաբան
Տիմոթեոսին գրված իր երկրորդ նամակում Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց,
որ վախը Աստծուց չէ և խորհուրդ տվեց նրան չամաչել Հիսուս Քրիստոսի
մասին իր վկայությունից: Նա քաջալերեց Տիմոթեոսին հավատարմորեն
տոկալ փորձություններին և հրահանգեց նրան ուսուցանել Սրբերին, որ
ապաշխարեն: Պողոսը բացատրեց, որ չնայած ուրացությունն ու
ամբարշտությունը գերիշխող էին իրենց օրերում, ինչպես նաև վերջին
օրերում, Տիմոթեոսը պիտի հավատարիմ մնար այն
ճշմարտություններին, որ արդեն սովորել էր: Պողոսը ուսուցանեց նաև
սուրբ գրությունների նպատակների մասին: Նա իր նամակն ավարտեց`
քաջալերելով Տիմոթեոսին ջանասիրաբար կատարել իր ծառայությունը:

2 Տիմոթեոս 1
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Տիմոթեոսին չամաչել ավետարանից

Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք վախի զգացողություն եք
ունեցել: Որտե՞ղ էիք դուք: Ի՞նչ էիք անում:

Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին բացատրել է, թե վախն ինչպես կարող է
ազդել մեզ վրա. «Մեզանից ո՞վ կարող է ասել, որ վախի զգացողություն չի
ունեցել: Ես չգիտեմ մեկին, ով րնդհանրապես զուրկ է վախից: Իհարկե,
ոմանք վախի ավելի մեծ զգացողություն ունեն, քան մյուսները: Ոմանք ի
վիճակի են արագ հաղթահարել այն, բայց մյուսները թակարդն են ընկնում և
ամբողջովին դառնում վախի գերին՝ նույնիսկ խորտակվում: Մենք

տառապում ենք ծաղրի ենթարկվելու վախից, ձախողվելու վախից, միայնակ մնալու
վախից, անիրազեկ լինելու վախից: Ոմանք վախենում են ներկայից, ոմանք՝ ապագայից:
Ոմանք կրում են մեղքի բեռը և պատրաստ են տալ ամեն ինչ` ազատվելու այդ բեռներից,
վախենալով փոխել իրենց կյանքը: Եկեք գիտակցենք, որ վախը Աստծուց չէ և այդ մաշող,
քայքայիչ տարրը գալիս է ավելի շատ ճշմարտության և արդարության ախոյանից: Վախը
հակադիր [հակառակ է] հավատքին: Այն քայքայիչ է իր ազդեցություններում` նույնիսկ
մահացու» («God Hath Not Given Us the Spirit of Fear,»Ensign, Oct. 1984, 2):

Ինչպե՞ս կարող էր վախը ազդել ավետարանով ապրելու մեր
ունակության վրա:

Ուսումնասիրեք 2 Տիմոթեոս 1-ը և փնտրեք մի սկզբունք, որը կարող է ձեզ
օգնել հաղթահարել վախը:

Երբ Պողոսն իր կյանքի վերջում բանտարկված էր Հռոմում , գրեց երկրորդ
նամակը Տիմոթեոսին: Ինչպես գրված է 2 Տիմոթեոս 1.1-5-ում, Պողոսն իր
ցանկությունն արտահայտեց` տեսնել Տիմոթեոսին և վերհիշեց
Տրմոթեոսի անկեղծ հավատքը:

Ընթերցեք 2 Տիմոթեոս 1.6-8-ը, փնտրելով, թե Պողոսն ինչ է հիշեցրել
Տիմոթեոսին անել վախը հաղթահարելու համար:
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«Աստուծոյ այն շնորհքն, որ քեզանում է իմ ձեռքերը քեզ վերայ դնելովը» (2
Տիմոթեոս 1.6-ում) հավանաբար վերաբերում է Սուրբ Հոգուն: «Արծարծես»
արտահայտությունը հատված 6-ում նշանակում է խթանել կամ
վերակենդանացնել (տես 2 Տիմոթեոս 1.6 ծանոթագրություն ա): Պողոսը
Տիմոթեոսին խորհուրդ տվեց խթանել Սուրբ Հոգու պարգևը կամ
հրավիրել Սուրբ Հոգուն` լինել իր հետ:

Համաձայն 2 Տիմոթեոս 1.7-ի, ի՞նչ օրհնություններ կարող ենք ստանալ ,
եթե Հոգին մեզ հետ ունենանք:

Պողոսը նկատի ուներ աշխարհիկ վախը, որը առաջացնում է
անհանգստություն, անորոշություն, ահազանգ, որը տարբերվում է սուրբ
գրությունների «Տիրոջ երկիւղ»-ից (Առակաց 9.10): Տիրոջից վախենալը
նշանակում է «մեծարանք և վախ զգալ Նրա նկատմամբ ու հնազանդվել
Նրա պատվիրաններին» (Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Fear,»
scriptures.lds.org): Մեր վախը կամ ակնածանքը Աստծո նկատմամբ կարող
են մեզ զորացնել աշխարհիկ վախի դեմ:

Տիմոթեոսին տրված Պողոսի խորհրդից մենք կարող ենք սովորել մի
սկզբունք, որ եթե ջանասիրաբար ձգտենք, որ Հոգին մեզ հետ լինի, ապա
կարող ենք հաղթահարել վախը և չամաչել Հիսուս Քրիստոսի մասին մեր
ունեցած վկայությունից:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ի՞նչ եղանակներով կարող եք ցույց տալ, որ չեք ամաչում Հիսուս
Քրիստոսի մասին ունեցած ձեր վկայությունից:

b. Ե՞րբ է Հոգին օգնել ձեզ հաղթահարել աշխարհիկ վախը կամ
քաջություն տվել Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր վկայության մեջ
լինել կայուն:

Խորհեք, թե ինչ կարող եք անել, որ Հոգուն հրավիրեք ձեզ մոտ, որպեսզի
կարողանաք հաղթահարել աշխարհիկ վախի զգացումը և չամաչեք Հիսուս
Քրիստոսի մասին ձեր ունեցած վկայությունից:

Ինչպես գրի է առնված 2 Տիմոթեոս 1.9-18-ում, Պողոսը պնդեց, որ
Տիմոթեոսը հավատարիմ մնա ճշմարիտ վարդապետությանը: Նա վկայեց
Հիսուս Քրիստոսի փրկարար զորության մասին, որը հնարավոր է
դարձնում հարությունը, անմահությունը և հավերժական կյանքը:

2 Տիմոթէոս 2
Պողոսը հրահանգում է Տիմոթեոսին հավատարմությամբ դիմանալ
դժվարություններին

Ինչպես գրված է 2 Տիմոթեոս 2.1-9-ում, Պողոսը քաջալերեց Տիմոթեոսին
ապավինել ավետարանին և դիմանալ դժվարություններին՝ ինչպես լավ
զինվորը կաներ: Պողոսը ասաց նաև, որ շատ փորձություններ է տարել
Քրիստոսի աշակերտը լինելու պատճառով:

Ընթերցեք 2 Տիմոթեոս 2.10-12-ը, փնտրելով Պողոսի ասածը, թե ինչու է
դիմացել այդպիսի դժվարություններին: «Ընտրյալները» (հատված 10-ում)
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վերաբերում է Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին (տես ՎևՈւ 29.7)և
տառապել բառը հատված 12 -ում վերաբերում է դիմանալուն և կայուն
մնալուն (տես 2 Տիմոթէոս 2.12, ծանոթագրություն ա):

Այս պատմությունից մենք կարող ենք սովորել մի սկզբունք` եթե
դիմանանք դժվարություններին և հավատարիմ մնանք Տիրոջը, ապա
կարող ենք օգնել մեզ և մյուսներին` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով
փրկություն ստանալ։

Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել մյուսներին Հիսուս Քրիստոսի միջոցով
փրկություն ստանալ` հավատարիմ մնալով Տիրոջը` դիմանալ մեր
սեփական փորձություններին: ____________________

2 Տիմոթեոս 2.13-19-ում Պողոսը խորհուրդ տվեց Տիմոթեոսին հիշեցնել
Սրբերին խուսափել վեճից և «ետ կենայ անիրաւութիւնից» (հատված 19):
Նշեք վերջին նախադասությունը 2 Տիմոթեոս 2.19-ում:

Պողոսը, որպեսզի օգնի Տիմոթէոսին հասկանալ, որ Սրբերն
ապաշխարության կարիք ունեն, փոխաբերական իմաստով օգտագործեց
անոթներ կամ գավաթներ տան անդամների ու Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու համար:

Կարդացեք 2 Տիմոթեոս 2.20-ը` փնտրելով, թե ինչպիսի անոթներ կան «մի
մեծ տան մեջ»: Արտահայտությունը «կան որ պատվի համար են, և կան
որ անարգութեան համար են» նշանակում է, որ Եկեղեցու որոշ անդամներ
արժանի էին և նվիրաբերել էին իրենց վեհ նպատակների, մինչդեռ
մյուսները՝ ոչ:

Կարդացեք 2 Տիմոթէոս 2.21-ը` փնտրելով, թե ինչն է մեկին դարձնում
պատուական «անօթ … և իր Տիրոջն օգտակար»: Արտահայտությունը «ետ
կենայ անիրաւությունից» նշանակում է դառնալ կատարելապես մաքուր
անիրավությունից (տես 2 Տիմոթեոս 2.19-ում):

Պողոսի նշած փոխաբերությունից մենք կարող ենք սովորել մի սկզբունք,
որ ե եթե ինքներս մեզ մաքրենք մեղքից, մենք կարող ենք ավելի լավ
ծառայել Տիրոջը։

Մենք ի՞նչ կարող ենք անել անարդարությունից ազատվելու համար:

Կարդացեք 2 Տիմոթեոս 2.22-ը, փնտրելով այն բաները, որոնք, ըստ
Պողոսի կարող ենք անել անարդարությունից ազատվելու համար:
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Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, օրինակ է
բերել, թե որքանով է այդ սկզբունքը կիրառվում միսիոներների կողմից:

«Տերը գծել է արժանավորության չափանիշների գծերը նրանց համար,
ովքեր կանչված են աշխատելու Նրա հետ այդ գործում: Ոչ մի միսիոներ չի
կարող առանց ապաշխարելու իր սեռական մեղքը, գռեհիկ խոսելաձևը կամ
պոռնոգրաֆիկ նյութերի դիտումըակնկալել, որ կարող է ուրիշներին
ապաշխարության կանչել այդ նույն մեղքերի համար: Դուք չեք կարող անել
դա: Հոգին ձեզ հետ չի լինի, իսկ բառերը կմնան ձեր կոկորդում, երբ դուք

արտասանեք դրանք: Դուք չեք կարող քայլել Լեքիի ասած «արգելված ճանապարհներով»
[1 Նեփի 8.28] և հույս ունենալ, որ կկարողանաք ուրիշներին առաջնորդել «նեղ և անձուկ»
[2 Նեփիի 31.18] արահետով՝ դա անհնարին է::

«Բայց այդ մարտահրավերի յուրաքանչյուր խայծի համար դուք նույնքան պատասխան
կտաք, որքան այն քննիչին, ում մոտ գնալու եք: Ով էլ որ լինեք, ինչ էլ որ արած լինեք, դուք
կարող եք ներվել: Ձեզանից յուրաքանչյուրը … կարող է հետևում թողնել ցանկացած
զանցանք, որի հետ պայքարի մեջ է: Դա ներման հրաշքն է, դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի
Քավության հրաշքն է: Սակայն դուք չեք կարող անել դա առանց ավետարանի հանդեպ
եռանդուն հանձնառության և չեք կարող անել դա առանց ապաշխարության, որտեղ այն
պահանջվի: Ես խնդրում եմ ձեզ … լինել եռանդուն և լինել մաքուր: Եթե պահանջվում է, ես
խնդրում եմ ձեզ դառնալ եռանդուն և դառնալ մաքուր» («Բոլորս զինվորագրված ենք»,
Ensign կամ Լիահոնա, Նոյ. 2011, 45):

Խորհեք, թե ավետարանի մասին վկայելիս ինչու է կարևոր լինել
մեղքերից մաքուր: Խորհեք, թե ինչ հնարավոր մեղքերից կարիք ունեք
ապաշխարելու, որպեսզի կարողանաք ավելի լավ ծառայել Աստծուն:
Հիշեք, որ ձեր եպիսկոպոսը կամ ճյուղի նախագահը կարող են օգնության
կարևոր աղբյուր լինել, երբ դուք ջանք գործադրեք դառնալ մաքուր և
անաղարտ:

2 Տիմոթեոս 3
Պողոսը նկարագրում է վերջին օրերի վտանգավոր ժամանակները

Երբևէ անհանգստացե՞լ եք, որ մեր ժամանակներում դուք կամ ձեր
ապագա երեխաները ի վիճակի չեն լինի դիմադրել աշխարհի
չարիքներին:

Պողոս Առաքյալը ուսուցանեց Տիմոթեոսին` ինչպես հաղթահարել
աշխարհի վտանգները: Կարդացեք 2 Տիմոթեոս 3.1-5-ը, ուշադրություն
դարձնելով որոշ վտանգների վրա, որոնց մասին Պողոսը ասաց
Տիմոթէոսին և հնարավոր է, որ մենք մեր կյանքի ընթացքում հանդիպենք
կամ վկայենք: Գուցե կամենաք օգտվել ծանոթագրություններից, որոնք
կօգնեն ձեզ հասկանալ որոշ դժվար բառեր:

Հիշեք, թե վերջին անգամ երբ եք նկատել նմանատիպ վտանգավոր
վարքագիծ:

2 Տիմոթէոս 3.6-13-ում Պողոսը շարունակեց նկարագրել այդ վտանգները և
մարգարեացավ, որ վերջին օրերին ավելի վատ կլինի:

Նկատեք, որ 2 Տիմոթէոս 3.7-ում Պողոսը նշեց նրանց, ովքեր «ամեն
ժամանակ սովորում են, եւ երբէք դէպի ճշմարտութեան գիտութիւնը չեն
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կարողանում գալ»: Որո՞նք են այն մի քանի փիլիսոփայությունները կամ
գաղափարները, որոնք այսօր հայտնի են, բայց հակադիր են այն
ճշմարտությանը, որը Աստված բացահայտել է իր մարգարեների միջոցով:
____________________

Սույն վտանգները նկարագրելուց հետո Պողոսը խորհուրդ տվեց
Տիմոթեոսին և մեզ, թե ինչպես հաղթահարել այդ հոգևոր վտանգները:

Կարդացեք 2 Տիմոթէոս 3.14-17-ը` փնտրելով Պողոսի խորհուրդը: (Նշեք,
որ 2 Տիմոթեոս 3.15–17-ը սուրբ գրության սերտման հատված է: Դուք
կարող եք նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի կարողանաք գտնել
հետագայում):

Մտածեք, թե ինչ կարող է նշանակել «հաստատ կաց նորանցում, որ
սովորեցիր եւ հաւատացիր» (2 Տիմոթեոս 3.14):

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ երկու
սկզբունքները. Եթե մենք շարունակենք առաջնորդվել
ճշմարտություններով, որոնք սովորել ենք հավաստի աղբյուրներից և
սուրբ գրություններից, ապա կհաղթահարենք վերջին օրերի հոգևոր
վտանգը: Սուրբ գրություններն ուսումնասիրելիս կարող ենք սովորել
վարդապետություն, ստանալ ուղղում ու ցուցում, որը կօգնի մեզ
կատարելագործվել:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրերում
գրեք այն ժամանակվա մասին, երբ սուրբ գրությունները

օգնել են ձեզ հետևյալ մեկ կամ ավելի եղանակներով.

a. Հասկանալ ավետարանի վարդապետությունները

b. Դիտողություն կամ ուղղում ենկատարել ձեր ընտրությունների,
վարքագծի կամ մտածողության ինչ-որ խնդրի հետ կապվածորը
ճիշտ չէր

c. Աղոթքին պատասխանելով կամ հրահանգ տալով, թե ինչպես
լուծեք որևէ խնդիր

Սերտման սուրբ գրություն`2 Տիմոթեոս 3.15–17
3. Մի քանի րոպե հատկացրեք և սերտեք 2 Տիմոթեոս

3.16-17-ը: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Ես սերտել եմ 2 Տիմոթեոս
3.16–17-ը: Խորհեք, թե այս շաբաթ ինչպես կսովորեք ձեր սուրբ
գրությունները, որ սույն հատվածների խոստումները հրավիրեք ձեր
կյանք:

2 Տիմոթեոս 4
Պողոսը հայտարարում է, որ արդար գործի համարկռվում հաղթանակ է տարել
և համոզել Տիմոթեոսին շարունակել քարոզել:
Հավանաբար 2 Տիմոթեոսը վերջին նամակն էր, որ Պողոս Առաքյալը գրել
էր իր մահվանից առաջ: Կարդացեք 2 Տիմոթեոս 4.1-5-ը, փնտրելով երկու
բան. (1) Պողոսի խորհուրդը Տիմոթեոսին և (2) Պողոսի մարգարեությունը
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հին Քրիստոնեական Եկեղեցու մասին: Գործածեք
ծանոթագրությունները, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ ձեր ընթերցածը:
Արտահայտությունը «Վերայ հասիր թէ ժամանակին լինի, թէ ժամանակից
դուրս» հատված 2-ում նշանակում է Տիրոջ գործում լինել համառ և
հանդիմանել կամ ճշտել նրանց, ովքեր այդպիսին չեն (տես Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, 2 Տիմոթեոս 4.2 [ 2 Տիմոթեոս 4.2, ծանոթագրություն բ]):

Գրեք ձեր պատասխանները հետևյալ աղյուսակում.

Պողոսի խորհուրդը
Տիմոթեոսին

Պողոսի մարգարեությունը հին Քրիստոնեական
Եկեղեցու մասին

Ձեր կարծիքով Պողոսը ինչո՞ւ քաջալերեց Տիմոթեոսին շարունակել
քարոզել և ծառայել ժողովրդին, չնայած նա գիտեր, որ շատերը կշրջվեն
ճշմարտությունից:

Կարդացեք 2 Տիմոթեոս 4.6-8-ը` փնտրելով, թե ինչ գրեց Պողոսը
ավետարանը տարածելու իր սեփական ջանքերի մասին:

Նկատեք, որ Պողոսի ռազմատենչ վկայակոչումները արդար գործի
համար կռիվ տալու և ավարտելու մասին,նկարագրում են, թե որքան
հավատարիմ նա ավարտեց իր առաքելությունը: Համաձայն հատված 8-ի,
ըստ Պողոսի, ի՞նչ էր իրեն սպասում մահից հետո:

Այդ հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը. Եթե
մենք հավատարիմ մնանք այն ամենի մեջ, որ Տերը պահանջում է
մեզանից, կստանանք արդարության պսակը: «Արդարության պսակը»
ներառում է Երկնային Հորը նմանվելը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
թվարկեք ավելի շատ իրենց Երկնային Հորը նմանվելու

Տիրոջ՝ Եկեղեցու երիտասարդներին տված որոշ պահանջները: (Եթե
օգնության կարիք ունեք, փնտրեք Երիտասարդներին զորացնելու համար
գրքույկի մեջ): Այնուհետև գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանները.

a. Ինչո՞ւ է հնարավոր, որ երիտասարդությունը հրաժարվի
հավատարիմ լինել այս պահանջներից մի քանիսին:

b. Դուք ո՞ւմ գիտեք, ով Պողոսի նման հավատարիմ մնալու լավ
օրինակ է՝ նույնիսկ` երբ դժվար է: Նրանք ի՞նչ են արել, որը
հանդիսանում է այդ սկզբունքի օրինակը։

Ինչպես գրված 2 Տիմոթեոս 4.9-22-ում, Պողոսը ավարտեց իր նամակը`
բացատրելով, որ չնայած երբեմն նա իր աշխատանքում միայնակ էր զգում
իրեն, գիտեր, որ Տերն իր հետ է և զորացնում է իրեն:

Հիշեք, որ հավատարիմ պիտի մնաք այն ամենին, ինչ Տերը պահանջում է
ձեզանից: Գրեք Երկնային Հոր կողմից որևէ տպավորության կամ հուշման
մասին, որը ունեցել էիք այս դասի ընթացքում: Սահմանեք որևէ նպատակ,
որ գործեք ձեր տպավորություններով:
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5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի 2 Տիմոթեոս նամակը և ավարտեցի այդ դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  27,  ՕՐ  1

660



Տիտոսի նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պողոսի նամակը Տիտոսին, ինչպես Տիմոթեոսին ուղղված նամակները,
ներառում է Պողոս Առաքյալից հավերժական խորհուրդ մի տեղական
Եկեղեցական առաջնորդի: Պողոսը գրել էր, որ «հաւիտենական կեանքի
հույսը» Աստված առաջինը խոստացել էր նախաերկրային կյանքում
«յաւիտենական դարերից առաջ» (Տիտոս 1.2-ում): Նա ուսուցանել էր, որ
Սրբերը անհամբեր պետք է սպասեն «այն երանելի հույսի»
իրականացմանն ու Երկրորդ Գալստյանը (Տիտոս 2.13-ում): Պողոսը նաև
գրել էր Տիտոսին «փրկություն՝ լվանալով» և «Սուրբ հոգու
նորոգութիւնովը» մասին (Տիտոս 3.5-ում), ակնարկելով մկրտության
արարողությունը և Սուրբ Հոգու պարգև ստանալու մաքրագործող
ազդեցությունը, որոնցից երկուսն էլ նախապատրաստում են «ժառանգ
լինենք հաւիտենական կեանքի հույսով» (Տիտոս 3.7): Ուսումնասիրելով
Պողոսի ոգեշնչված խորհուրդը Տիտոսին, դուք կարող եք զորացնել ձեր
հավատքը առ այն, որ ավետարանի վարդապետություններն ու
արարողությունները բերում են հավերժական կյանքի հույս:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Տիտոսի գիրքը գրել էր Պողոսը (տես Տիտոս 1.1):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հավանաբար Պողոսը նամակ է գրել Տիտոսին Տիմոթեոս 1-ի և 2-ի միջև
ընկած ժամանակահատվածում մոտավորապես մ.թ. 64–65 թթ. (տես Սուրբ
գրությունների ուղեցույց, “Pauline Epistles,” scriptures.lds.org)։ Պողոսը գրեց
Թուղթ առ Տիտոսին Հռոմում իր առաջին բանտարկությունից հետո: Նա
չէր նշել, թե որտեղ էր, երբ գրել էր այդ նամակը:

Ո՞ւմ էր այն ուղղված և ինչո՞ւ:
Այդ նամակը գրվել էր Պողոսի կողմից Տիտոսին, ում նկատմամբ Պողոսը
վերաբերվում էր, որպես «մեր ընդհանուր հավատի մեջ իմ հարազատ
զավակին» (Տիտոս 1.4-ում)։ Տիտոսը հույն էր (տես Գաղատացիս 2.3-ում) և
դարձի էր եկել դեպի ավետարանը հենց Պողոսի շնորհիվ (տես
Աստվածաշնչյան Բառարան, «Տիտոս»): Իր դարձի գալուց հետո Տիտոսը
աշխատեց Պողոսի հետ՝ ավետարանը տարածելով և Եկեղեցին
կազմակերպելով (տես Աստվածաշնչյան Բառարան, «Տիտոս»): Նա օգնեց
Երուսաղեմում նվիրատվություններ հավաքել աղքատների համար (տես
Բ Կորնթացիս 8.6, 16-23-ում) նաև ընկերակցեց Պողոսին դեպի
Երուսաղեմի խորհուրդ (տես Գաղատացիս 2.1-ում): Պողոսը վստահեց
Տիտոսին տանել իր առաջին նամակը Կորնթոսում ապրող Սրբերին (տես
Բ Կորնթացիս 7.5-15-ում): Նա գրեց Տիտոսին, որ զորացնի իրեն Կրետեի
Եկեղեցու մասնաճյուղում իր նշանակման մեջ ղեկավարելու և հոգ
տանելու, անկախ ընդդիմությունից (տես Տիտոս1․5, 10–11, 2․15, 3․10)։
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Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Այս նամակը հովվական նամակներից մեկն է (հովվին կամ Եկեղեցու
ղեկավարին), Տիմոթեոս 1 և 2-ի հետ միասին (տես Աստվածաշնչյան
Բառարան, «Pauline Epistles»): Տիտոսի նամակը տեղեկացնում է, որ
Եկեղեցին վաղուց հաստատվել է հունական կղզի Կրետեում՝
Միջերկրական Ծովի ափին (տես Տիտոս 1.5-ում): Տիտոսը կղզում նոր
եպիսկոպոսներ կանչելու պատասխանատվություն էր կրում: Պողոսը
ցուցակ էր կազմել եպիսկոպոսների որոշ հոգևոր որակավորումների
վերաբերյալ (տես Տիտոս 1.6-9-ում): Ի հավելումն այդ ամենի, նա
մասնավոր խորհուրդ էր տվել տղամարդկանց, կանանց և
սպասավորներին Սրբերի համապատասխան վարքագծի վերաբերյալ
(տես Տիտոս 2.2-10-ում):

Համառոտ շարադրանք
Տիտոս 1. Պողոսը հրահանգում է Տիտոսին ձեռնադրել Եկեղեցու
առաջնորդներին, իսկ այնուհետև թվարկում է եպիսկոպոսների որոշ
անհրաժեշտ որակավորումներ: Նա հրահանգում է Տիտոսին ուղղել
հերետիկոսությունները և հանդիմանել կեղծ ուսուցիչներին, ովքեր
«խոստովանում են, թէ Աստծուն գիտեն, բայց իրանց գործերովն ուրանում
են նորան» (Տիտոս 1.16-ում):

Տիտոս 2. Պողոսը քաջալերում է Տիտոսին ցուցումներ տալ Եկեղեցու
ավագ անդամներին` օրինակ ծառայել երիտասարդ Սրբերի համար: Նա
նաև խնդրում է Տիտոսին ուսուցանել սպասավորներին` հնազանդվելու
իրենց տերերին: Պողոսը բացատրում է, թե ինչ պահվածք պետք է
ունենան իր հետևորդները Տիրոջ վերադարձին պատրաստվելիս: Նա
նկարագրում է մեր փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:

Տիտոս 3 Պողոսն ուսուցանում է, որ Եկեղեցու անդամները պետք է լինեն
լավ քաղաքացիներ և Հիսուս Քրիստոսի արդար հետևորդներ: Մենք
կարող ենք ստանալ հավերժական կյանք մկրտության և Տիրոջ
ողորմածության միջոցով:

ՏԻՏՈՍ

662



ՄԱՍ 27. ՕՐ 2

Տիտոս
Նախաբան
Այդ նամակում Պողոս Առաքյալը հորդորում էր Տիտոսին, ով հայրենակից
միսիոներ էր և այդ ժամանակ ծառայում էր Կրետեում, որ նա ողջամիտ
վարդապետություն օգտագործեր ուսուցանելու և ուղղելու մյուսներին:
Պողոսը նաև խորհուրդ տվեց Տիտոսին ուսուցանել Սրբերին` լինել
արդար օրինակներ, փրկության հույս ունենալ Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցովև շարունակել բարին գործել:

Տիտոս 1
Պողոսը հորդորում է Տիտոսին ողջամիտ վարդապետություն օգտագործել
ուսուցանելու և ուղղելու Սրբերին ու մյուսներին Կրետեում:
Գտեք Աստվածաշնչյան Քարտեզների վրա Կրետե կղզին, թիվ 13, «Պողոս
Առաքյալի միսիոներական ճամփորդությունները»: Իր կյանքի
ավարտինՊողոսը մի նամակ գրեց Տիտոսին, ով ծառայում էր Կրետեում`
որպես Եկեղեցու առաջնորդ: Պողոսի շնորհիվ Տիտոսը դարձի էր եկել մի
քանի տարի առաջ և իր մկրտությունից հետո ծառայել Պողոսի հետ`
հանձնարարված տարբեր աշխատանքներում: Իր նամակում Պողոսը
քաջալերեց Տիտոսին և խորհուրդ տվեց նրան իր կոչումի վերաբերյալ:

Ինչպես գրի է առնված Տիտոս 1.1-6-ում, Պողոսը վկայեց հավերժական
կյանքի իր ունեցած հույսի մասին, որը Աստված խոսք էր տվել նախքան
աշխարհի սկիզբը (տես Տիտոս 1.2): Նա բացատրեց, որ ուղարկել էր
Տիտոսին Կրետեի Եկեղեցին կարգի բերելու և մարդկանց կանչելու
ծառայել որպես եպիսկոպոսներ:

Կարդացեք Տիտոս 1.7-8-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե եպիսկոպոսը
ինչ հատկություներ պիտի ունենա և որ հատկություններից խուսափի:
Գուցե կամենաք նշել այն, ինչ գտնեք:

Տիտոս1.7-ում հանդուգն բառը նշանակում է հաստատակամ կամ
ինքնահավան, իսկ «պիղծ շահը»» վերաբերում է փողին, որը ձեռք է
բերվում անազնիվ կամ անարդար միջոցներով:

Ձեր կարծիքով, Պողոսի թվարկած առանձնահատկությունները ինչո՞ւ են
անհրաժեշտ եպիսկոպոսների համար, որ ունենան կամ խուսափեն
դրանցից։ ____________________

Ընթերցեք Տիտոս 1.9-ը, փնտրելով մեկ ուրիշ առանձնահատկություն, որ
եպիսկոպոսները պետք է ունենան: «Ողջամիտ վարդապետություն»-ը
վերաբերում է ճշմարիտ վարդապետությանը:

Տիտոս 1.9-ում մենք սովորում ենք, որ եպիսկոպոսների համար կարևոր է
հաստատ բռնելԱստծո խոսքից, որ կարողանան օգտագործել ճշմարիտ
վարդապետությունը, որպեսզի քաջալերեն մյուսներին ապրել
ավետարանով և «հակառակորդներին հանդիմանեն»: Հակառակորդը նա
է, ով հակառակ է խոսում կամ ժխտում որևէ գաղափար (տվյալ
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դեպքում՝ավետարանի ճշմարտացիությունը): Հակառակորդները կարող
են լինել և Եկեղեցու անդամներ, և ոչ անդամներ:

Եպիսկոպոսների վերաբերյալ Պողոսի ուսմունքներից կարող ենք
սովորել մի սկզբունք` եթե մենք ամուր կառչենք Աստծո խոսքից,
կկարողանանք օգտագործել ճշմարիտ վարդապետություն, որ
քաջալերենք մյուսներին` ապրել ըստ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և
հերքել նրանց, ովքեր ընդդիմանում են դրան:

Խորհեք, թե Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը՝ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից, ինչ ասաց այն ուժի մասին, որ ունի ըստ Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանիապրելու ճշմարիտ վարդապետությունն անհատներին
օգնելիս:

«Ճշմարիտ վարդապետությունը, երբ ընկալվում է, փոխում է վերաբերմունքը
և պահվածքը:

Ավետարանի վարդապետությունների ուսումնասիրությունը ավելի արագ
կբարելավի վարքը, քան վարքի ուսումնասիրությունը կփոխի այն: Անարժան
պահվածքի մտահոգությունը կարող է հանգեցնել անարժան վարքի: Դա է
պատճառը, որ մենք այդպես ուժգին շեշտում ենք ավետարանի

վարդապետությունների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը» (“Little Children,”
Ensign, Nov. 1986, 17):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Դուք ի՞նչ կարող եք անել, որ պատրաստ լինեք ուսուցանել
ճշմարիտ վարդապետություն, որպեսզի քաջալերեք մյուսներին
ապրել ըստ ավետարանի: (տես ՎևՈւ 11.21:)

b. Ինչպիսի՞ օրինակներ կարող եք բերել այն ժամանակների սուրբ
գրություններից , երբ ինչ-որ մեկը ուսուցանում էր ճշմարիտ
վարդապետություն մի մարդու, ով կասկած կամ թշնամանք էր
արտահայտում Եկեղեցու կամ նրա վարդապետության նկատմամբ:
(Ներառեք առնվազն մեկ օրինակ, երբ ինչ-որ մեկը ապաշխարել է,
քանի որ նրան ուսուցանել են ճշմարիտ վարդապետություն:)

Հիշեք մի ժամանակի մասին, երբ ճշմարիտ վարդապետություն սովորելը
նպաստեց քաջալերել կամ համոզել ձեզ կամ ձեր ծանոթին ավելի
լիարժեք ապրել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով:

Մինչ ճշմարիտ վարդապետությունը կօգնի մեզ քաջալերել մյուսներին
ապրել ավետարանով և պատասխանել հավատքով ու վկայությամբ
նրանց, ովքեր ընդդիմանում են Եկեղեցուն, պարտադիր չէ, որ այն
ուղղորդի մեկ ուրիշին ընդունել Հիսուս Քրիստոսի վարդապետությունը:
Քանզի բոլոր մարդիկ ունեն ազատ ընտրության իրավունք, նրանք կարող
են ընդունել կամ ժխտել ճշմարիտ վարդապետությունը:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք հետևյալը.
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a. Գրեք առնվազն երեք սուրբ գրության սերտման հատվածներ,
որոնք սովորել եք այս տարի և կարող են լինել հատկապես
օգտակար, որ քաջալերեն մյուսներին ապրել ավետարանով:
Բացատրեք, թե յուրաքանչյուր հատվածը ինչով կարող է օգտակար
լինել:

b. Գրեք սուրբ գրության սերտման առնվազն երեք հատվածներ,
որոնք կարող են օգնել պատասխանել նրանց, ովքեր ընդդիմանում
են Եկեղեցու ուսմունքին կամ գործունեությանը: Բացատրեք, թե
յուրաքանչյուր հատված ինչպես կարող է օգնել ուսուցանել
ճշմարիտ վարդապետություն, որպեսզի այն հակադրի նրանց
ընդդիմությանը:

Շարունակեք սերտել սուրբ գրությունների հանգուցային հատվածները,
որպեսզի պատրաստ լինեք մյուսներին ուսուցանել ճշմարիտ
վարդապետություն:

Ինչպես գրի է առնված Տիտոս 1.10-16-ում, Պողոսը ուսուցանեց Տիտոսին,
որ Կրետեի Սրբերը կարիք ունեին հենվելու ճշմարիտ վարդապետության
վրա, քանի որ շատ խաբեբաներ և սուտ ուսուցիչներ կային նրանց մեջ:
Նա խորհուրդ տվեց Տիտոսին հանդիմանել կեղծ ուսուցիչներին,
որպեսզի նրանք հրաժարվեն իրենց սխալներից և «առողջ լինեն
հաւատքումը» (Տիտոս 1.13): Պողոսը նաև բացատրեց, որ մարդիկ իրենց
Աստծուն մոտ լինելը ցույց են տալիս գործողությունների միջոցով:

Տիտոս 2
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Տիտոսին ուսուցանել Կրետեի Սրբերին ապրել
ճշմարիտ վարդապետությունով

Կարդացեք Տիտոս 2.1-ը, փնտրելով, թե ուրիշ ինչ հրահանգեց Պողոս
Առաքյալը Տիտոսին անել ճշմարիտ վարդապետությամբ:

Ընթերցեք Տիտոս2.3-5-ը, փնտրելով Պողոսի խորհուրդն այն մասին, թե
տարեց կանայք ինչ պիտի ուսուցանեն ավելի երիտասարդ կանանց:
Այնուհետև ընթերցեք Տիտոս 2.2, 6-8-ը, փնտրելով Պողոսի խորհուրդն այն
մասին, թե ծերերն ու երիտասարդներն ինչպես պիտի ապրեն: Հատված
2-ում զգաստ բառը նշանակում է հանգիստ կամ լուրջ, իսկ խոհեմ բառը
նշանակում է ողջամիտ: Հատված 7-ում, օրինակ` ցուցաբերել
ծանրաբարոյություն նշանակում է լինել արժանապատիվ և հարգալից :
«Ամեն կողմանէ քո անձը բարի գործերի օրինակ դնելով»
արտահայտությունը Տիտոս 2.7-ում նշանակում է ավետարանով ապրելու
լավ օրինակ ծառայել: Նշեք կամ գրի առեք Պողոսի խորհուրդներից որևէ
մեկը, որը ձեզ է վերաբերում:

Ճշմարտությունը, որ մենք սովորում ենք Պողոսի խորհրդից Տիտոսին, այն
է, որ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդները պետք է մյուսների համար լավ
օրինակ լինեն:

3. Մտածեք ձեր ծխի կամ ճյուղի մի ծեր անդամի մասին, ով
ավետարանով ապրելու և նրան նվիրված լինելու լավ

օրինակ է եղել: Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
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օրագրում բացատրեք, թե ինչպես է օգնել ձեզ այդ անձնավորության
օրինակը:

Ընտրեք Տիտոս 2.2-8-ում թվարկված վարքագծերից մեկը և նպատակ
դրեք ավելի լավ կիրառել այդ վարքագիծը ձեր կյանքում, որպեսզի ձեր
լավ օրինակը օրհնի մյուսներին:

Տիտոս 2.9-10-ում ասվում է, որ Պողոսը խորհուրդ էր տվել Տիտոսին
ուսուցանել Եկեղեցու անդամներին, ովքեր աշխատում էին որպես
սպասավորներ, լինել ազնիվ և հնազանդ իրենց տիրոջ հետ ունեցած
գործերում: Լինելով ազնիվ և հնազանդ, Եկեղեցու այդ անդամները
Տիրոջը կհարգեն և իրենց գործատուներին լավ օրինակ կծառայեն:

Ընթերցեք Տիտոս 2.11-15-ը, փնտրելով, թե ինչ է անում ավետարանը
Սրբերի համար, և ինչ արեց Քրիստոսը մեզ բոլորիս համար: Գուցե
կամենաք նշել, թե ըստ ավետարանի, մարդիկ ինչին պիտի անհամբեր
սպասեն: Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Տիտոս 2.11-ում գրված է,
«Որովհետեւ Աստուծոյ շնորհքը երեւեցաւ. որ փրկարար է, ամեն
մարդկանց համար» (Տիտոս 2.11, ծանոթություն բ):

Հիմնվելով Պողոսի ուսմունքների վրա Տիտոս 2.14-ում, մենք սովորում
ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը զոհաբերեց Իրեն մեզ համար, որպեսզի
մաքրի և փրկագնի մեզ: «Իրան համար յատուկ ժողովուրդ»
արտահայտությունը հատված 14-ում վերաբերում է Տիրոջ արժեքավոր
ժողովրդին, ում Նա ձեռք է բերել կամ փրկել (տես 1 Պետրոս 1.18-19, 2.9) և
ով ուխտել է պահել Նրա պատվիրանները (տես Ելից 19.5-6):

Տիտոս 3
Պողոսը ասում է Տիտոսին, թե Կրետեի Սրբերը ինչ պետք է անեն իրենց
մկրտությունից հետո

Ինչպես գրի է առնված Տիտոս 3.1-2-ում, Պողոսը խորհուրդ տվեց
Տիտոսին ուսուցանել Կրետեի Սրբերին հնազանդվել երկրի օրենքին և
լավ օրինակ ծառայել` լինել հեզ և մյուսների մասին չխոսել չարությամբ:
Ընթերցեք Տիտոս 3.3-8-ը, փնտրելով Պողոսի ասածն այն մասին, թե
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ինչպես էր փոխել իրեն, Կրետեի
Եկեղեցու անդամներին և բոլոր Սրբերին:

Ուշադրություն դարձրեք, թե Տիտոս 3.3-ում Պողոսը ինչպես նկարագրեց
իրեն և Եկեղեցու մյուս անդամներին` նախքան նրանք կտեղեկանային
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին: Գուցե կամենաք նշել Տիտոս
3.4–6-ում, թե ինչը փոխեց մարդկանց: Տիտոս 3.5-ում «ծնուելու
աւազանովը» արտահայտությունը վերաբերում է մկրտվելուն:

Խորհեք, թե որքան եք փոխվել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի շնորհիվ:

4. Ուշադրություն դարձրեք, որ Տիտոս 3.8-ում Պողոսը
խորհուրդ տվեց Սրբերին «ջանք անեն բարի գործերի մեջ

կենալու»: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք լավ գործերի մասին, որ անում եք և կշարունակեք անել,
որպեսզի ցույց տաք ձեր հավատը Աստծո հանդեպ:

ՄԱՍ  27,  ՕՐ  2

666



Ինչպես գրված է Տիտոս 3.9-15-ում, Պողոսը խորհուրդ տվեց Սրբերին
խուսափել անհավատների դեմ պայքարելուց կամ նրանց հետ
վիճաբանելուց : Նա նաև ասաց Տիտոսին, որ կուղարկի մյուս
Եկեղեցիների առաջնորդներին այցելել Կրետե:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Տիտոսը և ավարտեցի այդ դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Փիլիմոնի նախաբանը
Ինչո՞ւ պիտի ուսումնասիրել այս գիրքը:
Նամակը Փիլիմոնին Պողոս Առաքյալից մի անձնական խորհուրդ է
Փիլիմոնի ստրուկ՝ Օնեսիմոսի վիճակի մասին: Այս նամակն
ուսումնասիրելիս, կարող եք սովորել, որ երբ մարդիկ միանում են
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցուն, նրանք դառնում են նույն հավատքի
եղբայրներ և քույրեր (տես Փիլիմոն 1.16-ում): Դուք նաև կզգաք
պարտականության կարևորությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտները պետք է մեծացնեն իրենց կարեկցանքը և
ներողամտությունը ուրիշների նկատմամբ (տես Փիլիմոն 1.16-17-ում):

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պողոսը գրել է նամակ Փիլիմոնին (տես Փիլիմոն 1.1-ում):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Նամակը Փիլիմոնին գրվել է Հռոմում` Պողոսի կողմից, Առաքյալի առաջին
բանտարկության ժամանակ, մոտ մ. թ. 60-62 թթ. (տես Փիլիմոն 1.1, 9-ում,
Սուրբ գրությունների ուղեցույց, «Pauline Epistles,» scriptures.lds.org):

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
«Սա անձնական նամակ է մի ստրուկի` Օնեսիմոսի մասին, ով կողոպտել
էր իր տիրոջը՝ Փիլիմոնին և փախել Հռոմ» (Աստվածաշնչյան Բառարան,
«Pauline Epistles» ): Փիլիմոնը հավանաբար Կողոսայի դարձի եկած հույն
բնակիչ էր (տես Կողոսացիներ 4.9-ում): Նա թույլ տվեց Եկեղեցու
հավաքույթը կազմակերպել իր տանը (տես Փիլիմոն 1.2, 5-ում): Գաղտնի
հեռանալով, Օնեսիմուսը միացավ եկեղեցուն և դարձավ «սիրելի եղբայր
Տերում» (Փիլիմոն 1.16-ում, …տես Փիլիմոն1.10-12-ում):

Պողոսը գրեց Փիլիմոնին` հորդորելով ընդունել Օնեսիմոսին որպես նույն
հավատքի եղբայր, առանց դաժան պատիժների, որոնց սովորաբար
ենթարկում էին փախած ստրուկներին (տես Փիլիմոն 1.17-ում): Պողոսը
նույնիսկ առաջարկեց հատուցել նյութական կորուստը, որը Օնեսիմոսը
պատճառել էր Փիլիմոնին (տես Փիլիմոն 1.18-19-ում):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Փիլիմոնը Պողոսի ամենակարճ և թերևս խիստ անձնական նամակն է: Դա
մի նամակ է` հասցեագրված մասնավոր անձի, և որպես այդպիսին, այն չի
ընդգրկում լայն վարդապետական բովանդակություն: Ինչևիցե, Պողոսի
աղերսանքը Փիլիմոնին` հաշտվել ստրուկ Օնեսիմուսի հետ,
լուսաբանում է, թե ինչպես են ավետարանի վարդապետությունները
կիրառվում առօրյա կյանքում` այս դեպքում ցուցադրելով, որ մեր
հարաբերությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մյուս բոլոր
հետևորդների հետ միասին մեզ էլ մտցնում է ընտանեկան
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հարաբերությունների մեջ և ընդգծում գթության ու ներողամտության
կարևորությունը:

Համառոտ շարադրանք
Փիլիմոն 1: Պողոսը գովաբանում է Փիլիմոնին Սրբերի նկատմամբ
ցուցաբերած սիրո համար: Նա բացատրում է, որ Փիլիմոնի փախած
ստրուկ՝ Օնեսիմոսը, դարձի է եկել: Պողոսը խնդրում է Փիլիմոնին
ընդունել Օնեսիմոսին` որպես նույն հավատքի եղբայր: Նա առաջարկում
է հատուցել Փիլիմոնին նյութական կորուստը, որ Օնեսիմոսը պատճառել
էր նրան:

ՓԻԼԻՄՈՆ
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ՄԱՍ 27. ՕՐ 3

Փիլիմոն
Նախաբան
Այս նամակում Պողոս Առաքյալը Փիլիմոնին գովաբանեց իր հավատքի,
Փրկիչի և Եկեղեցու անդամների նկատմամբ տածած իր սիրո համար:
Նա խորհուրդ տվեց Փիլիմոնին հետ ընդունել իր փախած ստրուկ
Ոնեսիմոսին` որպես ավետարանի եղբայր:

Փիլիմոն
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Փիլիմոնին հետ ընդունել իր փախած ստրուկ
Ոնեսիմոսին` որպես Եկեղեցու եղբայր

1. Որպես Եկեղեցու անդամներ մենք հաճախ նոր մարդկանց
ենք հանդիպում: Պատկերացրեք, որ նոր մարդ է միացել

ձեր ծխին կամ ճյուղին: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրեք հասարակական մարտահրավերների մասին, որ
հնարավոր է մարդն ունենա Եկեղեցուն միանալիս կամ նոր ծուխ կամ
ճյուղ փոխադրվելիս: Եթե դուք վերջին տարիների ընթացքում
Եկեղեցուն եք միացել կամ նոր ծուխ կամ ճյուղ փոխադրվել, ապա
նկարագրեք ձեր ունեցած որևէ հասարակական մարտահրավեր:

Մտածեք հետևյալ հարցերի շուրջ. Ինչպե՞ս եք դուք վերաբերվում ձեր ծխի
կամ ճյուղի նոր անդամներին: Ինչպե՞ս եք վերաբերվում Եկեղեցու այն
անդամներին, ովքեր ուրիշ վարքագիծ, հետաքրքրություններ ունեն կամ
ձեզանից տարբեր հասարակական խմբերի են պատկանում:

Պողոս Առաքյալի նամակը Փիլիմոնին ուսումնասիրելիս, փնտրեք մի
ճշմարտություն, որը կարող է ուղղորդել ձեզ Եկեղեցու անդամների հետ
ձեր փոխհարաբերություններում:

Հռոմում իր առաջին բանտարկության ժամանակ, երբ տնային կալանքի
մեջ էր, Պողոսը գրեց Փիլիմոնին, ով հավանաբար հույն նորադարձ Էր:
Ինչպես գրի է առնված Փիլիմոն 1.1-3-ում, Պողոսը իր նամակը սկսել էր`
ողջունելով Փիլիմոնին և մյուսներին` ներառյալ ժողովին,որը տեղի էր
ունենում Փիլիմոնի տանը:

Ընթերցեք Փիլիմոն 1.4-7-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչու Պողոսը
գովաբանեց Փիլիմոնին: Սույն համատեքստում հաղորդակցություն բառը
վերաբերում է մասնակցությանը և անդամությանը (տես Փիլիմոն 1.6,
ծանոթագրությունա), իսկ «պտղաբեր լինի» նշանակում է դառնալ ակտիվ
կամ սպասված արդյունք տալ (տես Փիլիմոն 1.6, ծանոթագրություն բ):

Օգտակար կլինի իմանալ, որ երբ Պողոսը ասաց, «որ սուրբերի սրտերը
քեզանով հանգիստ [էին] գտել» (Փիլիմոն 1.7-ում), նա նկատի ուներ, որ
նրանց սրտերը ուրախացել էին Փիլիմոնով:

Փիլիմոնին գրելու Պողոսի հիմնական նպատակըիրավիճակին լուծում
տալն էր, որում ընդգրկված էին Փիլիմոնը և նրա սպասավոր կամ ստրուկ
Ոնեսիմոսը: Ոնեսիմոսը, հնարավոր է, ինչ-որ բան էր գողացել Փիլիմոնից
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ու փախել(տես Փիլիմոն 1.18): Նոր Կտակարանի հրեա-քրիստոնեական
մշակույթում ստրկությունը չէր դիտվում որպես չարիք և սատարվում էր
Հռոմեական օրենքով: Փախած ստրուկների համար պատիժները
ներառում էին` ուժեղ ծեծի ենթարկելը, ճակատի վրա խարան դնելը կամ
նույնիսկ սպանելը: Փախչելուց հետո Ոնեսիմոսը հանդիպել էր Պողոս
Առաքյալին:

Կարդացեք Փիլիմոն 1.8-12-ը` փնտրելով, թե Պողոսը ինչ աղաչեց կամ
անկեղծորեն խնդրեց անել Փիլիմոնին : Նշեք, որ հատված 8-ում հրամայել
նշանակում է պատվիրել, իսկ արժան նշանակում է համապատասխան
կամ չափսերով հարմար:

Եթե Փիլիմոնի փոխարեն լինեիք, ինչ կմտածեիք կամ կզգայիք, երբ
Պողոսի խնդրանքը ստանայիք:

Ուշադրություն դարձրեք արտահայտությանը` «որին ծնեցի իմ
կապանքներումը» (Փիլիմոն 1.10): Ծնեց բայի իմաստներից մեկը ուրիշին
կյանք տալն է: Երբ Պողոսը բանտում էր, օգնեց Ոնեսիմոսին նոր կյանք
սկսել` որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ:

Ինչպես գրի էր առնված Փիլիմոն 1.13-14-ում, Պողոսը ցանկացել էր
Ոնեսիմոսին պահել իր հետ, որ օգներ իրեն, բայց Պողոսը չէր ցանկանում
անել այդ առանց Փիլիմոնի համաձայնության:

Կարդացեք Փիլիմոն 1.15-16-ը, ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես էր
Պողոսը քաջալերում Փիլիմոնին վերանայել իր հարաբերությունները
նորադարձ Ոնեսիմոսի հետ: Ընդգծեք կամ գրի առեք այն ամենը,
ինչ գտնեք:

Ինչո՞ւ Ոնեսիմոսին որպես «սիրելի եղբայր» վերաբերվելը (Փիլիմոն
1.16-ում) դժվար է եղել Փիլիմոնի համար:

Ճշմարտությունը, որ կարող ենք սովորել հատված 16-ից այն է, որ մենք
եղբայրներ և քույրեր ենք ավետարանում:

Մենք բոլորս Երկնային Հոր զավակներն ենք (տես Եբրայեցիս 12.9),
այնպես որ եղբայրներ և քույրեր ենք: Ի հավելումն այս ամենին,
մկրտության և հաստատման արարողություններով, հետևողական
ապաշխարությամբ և շարունակական հավատքով առ Հիսուս Քրիստոս,
մենք հոգևոր վերածնունդ ենք ապրում: Այս եղանակով մենք դառնում ենք
Հիսուս Քրիստոսի որդիներն ու դուստրերը (տես Մոսիա 5.7) հետևաբար
եղբայրներ և քույրեր Նրա ուխտյալ ընտանիքում: Անկախ մեր սեռից,
մշակույթից, տարիքից, աշխատանքային գործունեությունից ու
հասարակական դիրքից, մենք հավասար ենք դառնում Աստծո
արքայությունում:

Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ հայտարարությունն
ընթերցելիս փնտրեք եղանակներ, որտեղ ճշմարտությունը, որ մենք
եղբայրներ և քույրեր ենք ավետարանում, կարող է ազդել միմյանց
նկատմամբ ունեցած մեր վերաբերմունքի վրա, մասնավորապես
Եկեղեցու նոր անդամների:
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«Ես միշտ վեհացման զգացողություն եմ ապրել Փիլիմոնին գրված Պողոսի
կարճ նամակն ընթերցելիս. այն մեզ ուսուցանում է ավետարանի
եղբայրությանը վերաբերող սկզբունքը և ոգին: …

«Ոգեշնչում և ուրախություն է պատճառում տեսնելը, թե ինչպես է այդ նույն
ոգին աշխատում ամբողջ Եկեղեցում, երբ Սրբերը գրկախառնվում, օգնում,
օժանդակում և աղոթում են նրանց համար, ովքեր ամեն օր մտնում են մեր

Տիրոջ արքայությունը: Շարունակեք ձեռք մեկնել միմյանց և ավելի շատ մարդիկ կմտնեն
Եկեղեցի: Ողջունեք նրանց, սիրեք ու ընկերություն արեք նրանց հետ:

Ցավոք, պատահական դեպքեր եղել են, երբ մեզանից ոմանք այդպես չեն վարվել. որոշ
մարդիկմերժել են նրանց, ում Տերն է ընդունել մկրտությամբ: Եթե Տերը «ամոթչէ համարում
նորանց եղբայր կոչել» (Եբր. 2.11), ապա եկեք … բռնենք մեր եղբայրների և քույրերի
ձեռքերը և բարձրացնենք նրանց դեպի մեր առնչության և սիրո շրջանակը» («Always a
Convert Church. Some Lessons to Learn and Apply This Year,” Ensign, Sept. 1975, 4).

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր հասկանալ, որ մենք եղբայրներ և
քույրեր ենք ավետարանում:

b. Ե՞րբ եք տեսել, որ մեկը մյուսներին վերաբերվի որպես եղբայրներ
և քույրեր ավետարանում: Ի՞նչ լավ արդյունքներ եղան այդպիսի
բարությունից ու սիրուց:

3. Նամակ գրեք ձեր ծխի կամ ճյուղի մի անդամի, ով
հնարավոր է, ցանկություն ունենա իրեն սիրված և

ընդունված զգալ: Հաճոյախոսեք այդ անձնավորությանը իր տված
նվերների և ավանդների կապակցությամբ ու արտահայտեք ձեր
վերաբերմունքը` որպես քույր կամ եղբայր ավետարանում: Նամակը
գրելուց հետո համառոտ շարադրեք այն ձեր սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում:

Որպեսզի Փիլիմոնին գրած Պողոսի նամակում պատրաստվեք գտնել
լուսաբանված հավելյալ ճշմարտություն, մտածեք այն ժամանակի մասին,
երբ ինչ-որ մեկը տհաճություն է պատճառել կամ վիրավորել ձեզ:

Ընթերցեք Փիլիմոն 1.17-ը, փնտրելով, թե Պողոսը ինչ է խորհուրդ տվել
անել Փիլիմոնին նրա փախած ստրուկ Ոնեսիմոսի համար:

Պողոսը խնդրում էր Փիլիմոնին առանց դաժան պատիժների, որոնց
սովորաբար ենթարկվում էին փախած ստրուկները, ընդունել
Ոնեսիմոսին հետ՝ իր ընտանիք: Ինչպես լուսաբանվել էր Փիլիմոնին
տրված Պողոսի հրահանգում, մենք տեղեկանում ենք, որ Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտները ողորմածություն և ներողամտություն են
ցուցաբերում ուրիշների նկատմամբ:

Երբեմն ինչու՞ է դժվար ողորմածություն և ներողամտություն ցուցաբերել
մյուսների հանդեպ:

Նշեք, որ ողորմածություն և ներողամտություն ցուցաբերելը նրանց
հանդեպ, ովքեր վիրավորել են մեզ, անհրաժեշտաբար չի
նշանակումնրանց թույլ տալ խուսափել իրենց գործողությունների
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հետևանքներից, կամ էլ անմիջապես վերականգնել մեր վստահությունը
նրանց նկատմամբ: Փոխարենը, դա նշանակում է, որ մենք մյուսների
նկատմամբ կարեկցանք ենք ցուցաբերում և վանում մեզանից
վրդովմունքը, զայրույթը կամ վիրավորանքը, որը թաքցնում էինք: Երբ
հարմար է, մենք նաև կարող ենք թույլ տալ մեզ վիրավորած մարդկանց
նորից շահել մեր վստահությունը:

Կարդացեք Փիլիմոն 1.18-21-ը` փնտրելով, թե ինչ առաջարկեց անել
Պողոսը Ոնեսիմոսի համար:

Այնպես, ինչպես Պողոսը բարեխոսեց Ոնեսիմոսի համար, Հիսուս
Քրիստոսը կբարեխոսի մեզ համար, և Երկնային Հոր առաջ կպաշտպանի
մեր դատը (տես ՎևՈՒ 45.3-5): Հիսուս Քրիստոսը նաև վճարել է այն
հոգևոր պարտքը, որ մենք պարտք ենք մեր մեղքերի համար:

Ինչպե՞ս կարող է Հիսուս Քրիստոսի բարեխոսությունը ոգեշնչել մեզ
ողորմածություն ու ներողամտություն ցուցաբերել ուրիշների նկատմամբ:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերի խմբերից մեկին կամ մի

քանիսին (մի գրեք խիստանձնական կամ մասնավոր որևէ բան):

a. Փիլիմոնի նման ե՞րբ եք դուք կարիք ունեցել ցուցաբերել
ողորմածություն և ներողամտություն մեկ ուրիշի նկատմամբ:
Ինչպե՞ս կարողացաք ողորմածություն ցուցաբերել և ներել այդ
անձնավորությանը: Ինչպե՞ս եք օրհնվել դա անելով։

b. Ե՞րբ եք դուք Ոնեսիմոսի նման հույս ունեցել ստանալ
ողորմածություն և ներողամտություն մեկ այլ անձնավորությունից։
Ինչպե՞ս եք փնտրել այդ անձնավորության ողորմածությունն ու
ներողամտությունը: Ինչպե՞ս եք օրհնվել այդպես վարվելով։

c. Ե՞րբ եք դուք Պողոսի նման ծառայել որպես միջնորդ
ներողամտություն փնտրող մեկի և այն անձնավորության միջև, ով
կարիք ուներ ցուցաբերել ներողամտություն և ողորմածություն:
Ինչպե՞ս կարողացաք օգնել վիրավորողին ստանալ
ներողամտություն, իսկ վիրավորված անձին՝ ներել վիրավորողին:

Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի ողորմածություն և
ներողամտություն ցուցաբերեք մյուսների նկատմամբ: Քանի որ ջանում
եք ներառել, ընդունել և ցուցաբերել ներողամտություն մյուսների
նկատմամբ, Տերը կօգնի ձեզ իրականացնել ձեր ջանքերը:

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Փիլիմոնի գիրքը և ավարտեցի այդ դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  27,  ՕՐ  3
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Եբրայեցիս թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պողոս Առաքյալի առ Եբրայեցիս թուղթը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի
գլխավորության մասին։ Նա ավելի մեծ է, քան հրեշտակները և ունի
ավելի գերազանց անուն և ավելի բարձր կոչում։ Հրեշտակները Աստծո
ծառաներ են, բայց Հիսուս Քրիստոսը Նրա Որդին է։ Այս գիրքն
ուսուցանում է նաև, որ Հիսուսն ավելի մեծ է, քան Մովսեսը, և որ Նրա
ծառայությունը նոր ուխտ է բերել, որը վեր է հին ուխտից Մովսեսի
օրենքով։ Որպես Մելքիսեդեկյան Քահանայության Մեծ
Քահանայապետը, Նրա քահանայությունն ավելի մեծ է, քան Մովսեսի
օրենքի ներքո գտնվող քահանայապետերինը։

Չնայած սուրբ գրությունները լի են Հիսուս Քրիստոսի քավիչ
զոհաբերության, Նրա Հարության և դեպի երկինք Համբարձման
վերաբերյալ հղումներով, առ Եբրայեցիս թուղթը շեշտում է Փրկիչի
շարունակվող աշխատանքը բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր ապավինում են
Նրան հնազանդությամբ և հավատով։ Եբրայեցիս գրքի
ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ հասկանալ
Քավության վարդապետությունը և ոգեշնչել ձեզ ապրել հավատով
Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Վերջին Օրերի Սրբերից շատերն ընդունում են Պողոսին որպես
Եբրայեցիս թղթի հեղինակի (տես Աստվածաշնչի Բառարան, «Պողոսի
թղթերը»)։ Սակայն ոմանք հարցականի տակ են դնում, թե արդյոք այդ
թուղթը Պողոսն է գրել, քանի որ դրա ոճը և լեզուն տարբերվում են նրա այլ
նամակներից։ Ընդհանուր առմամբ ընդունված է, որ նույնիսկ, եթե գրիչը
Պողոսինը չէր, այդ գաղափարները նրանն էին, որովհետև Եբրայեցիս
թղթում պարունակվող վարդապետությունները համահունչ են նրա այլ
նամակներում պարունակվող վարդապետությունների հետ։ Ջոզեֆ Սմիթ
Մարգարեն վերագրել է Եբրայեցիս թղթից հայտարարությունները Պողոս
Առաքյալին (տես Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ
[2007], 105)։ Այս ձեռնարկի նպատակի համար մենք ընդունում ենք
Պողոսին որպես դրա հեղինակը։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք չգիտենք, թե որտեղ է գրվել առ Եբրայեցիս Պողոսի նամակը։ Մենք
հաստատ չգիտենք նաև, թե երբ է այն գրվել։ Սակայն շատերը ենթադրում
են, որ այն գրվել է շուրջ Ք.հ. 60–62 թվականներին, մոտավորապես նույն
ժամանակ, երբ գրվել են առ Ֆիլիպպեցիս, Կողոսացիս, Եփեսացիս, և
Ֆիլիմոն Պողոսի նամակները (տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Պողոսի
թղթերը», scriptures.lds.org)։
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Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Պողոսը գրել է առ Եբրայեցիս թուղթը՝ քաջալերելու Եկեղեցու հրեա
անդամներին, պահպանել իրենց հավատը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և
չվերադառնալ իրենց նախկին ուղիներին (տես Եբրայեցիս 10.32–38)։
Տարբեր նեղությունների ճնշման տակ այս հրեա քրիստոնյաներից
շատերն, ըստ երևույթին, հեռանում էին Եկեղեցուց և վերադառնում
հրեական ժողովարաններում կատարվող պաշտամունքի հարաբերական
ապահովությանը (տես Եբրայեցիս 10.25, 38–39)։ Պողոսը ցանկանում էր
ցույց տալ այդ հրեա քրիստոնյաներին, որ Մովսեսի օրենքն ինքնին
մատնանշում էր Հիսուս Քրիստոսին և Նրա Քավությունը որպես
փրկության ճշմարիտ աղբյուր։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Նեղ իմաստով թուղթ լինելու փոխարեն, Եբրայեցիս աշխատությունը
ավելի շուտ ընդարձակ քարոզ է, որը բազմիցս ակնարկում է
Իսրայելացիների սուրբ գրությունները և սովորույթները։ Այն սուրբ
գրություններում ամենաերկար քարոզն է այն մասին, թե Հիսուս
Քրիստոսը ինչու և ինչպես է վեր բոլոր բաներից։

Եբրայեցիս թուղթն ուսուցանում է, որ Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ է,
քան օրենքը, որովհետև Նա է տվել այդ օրենքը։ Եբրայեցիս գիրքը
սովորեցնում է նաև, որ մարգարեները զորություն էին ստանում Նրա
հանդեպ հավատի շնորհիվ, որ Նա եղել է մեծ Քահանայապետը, ում մեջ
իրականացել էին Հին Կտակարանի զոհաբերությունները, որ Նա ավելի
մեծ է, քան հրեշտակները, և որ Նրա քավիչ զոհաբերության շնորհիվ է, որ
մենք կարող ենք ստանալ մեղքերի թողություն։

Եբրայեցիս գիրքը Աստվածաշնչում այն մի քանի գրքերից է, որտեղ մենք
կարող ենք կարդալ Մելքիսեդեկ մարգարեի (տես Եբրայեցիս 7.1–4) և
նրա անունով կոչված քահանայության մասին (տես Եբրայեցիս 5.5–6, 10,
6.20, 7.11–17)։ Եբրայեցիս գիրքը սովորեցնում է, որ Մելքիսեդեկյան
Քահանայությունը մեծ է Ահարոնյանից և այն ցույց է տալիս, որ
փրկությունը գտնվում է ոչ թե Մովսեսի օրենքում կամ Ղեվտական
քահանաների կողմից սպասարկվող արարողություններում, այլ Հիսուս
Քրիստոսում և Մելքիսեդեկյան Քահանայության արարողություններում
(տես Եբրայեցիս 7.5–28)։ Եբրայեցիս 11.1–12.4 հատվածները տալիս են
հատկանշական դատողություններ հավատի վերաբերյալ և սովորեցնում
են, թե անհատներն ինչպես կարող են ապավինել Հիսուս Քրիստոսին։
(Տես Աստվածաշնչի բառարանը, «Պողոսի թղթերը»։)

Համառոտ շարադրանք
Եբրայեցիս 1–6: Հիսուս Քրիստոսը Հոր էության նկարագիրն է։ Նա ավելի
մեծ է, քան հրեշտակները և Նրան նախորդող բոլոր մարգարեները`
ներառյալ Մովսեսը: Հին իսրայելացիները, ովքեր դուրս էին բերվել
Եգիպտոսից, չկարողացան մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ, որովհետև
նրանք կարծրացրին իրենց սրտերը Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ծառա
Մովսեսի հանդեպ։ Որպես Մեծ Քահանայապետ, Հիսուսը վեր է Մովսեսի
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բոլոր քահանայապետերից։ Իր տառապանքների շնորհիվ Քրիստոսը
կատարելագործվել է։ Մենք կարող ենք մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ և
«դէպի կատարեալը գանք» ավետարանի վարդապետությունների և
արարողությունների շնորհիվ (Եբրայեցիս 6.1)։

Եբրայեցիս 7–13: Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը սովորեցնում է
ավետարանը և ավելի մեծ է Ահարոնյան Քահանայությունից։ Խորանը և
Մովսեսի արարողությունները նախանշան են հանդիսացել Քրիստոսի
ծառայությանը։ Հիսուս Քրիստոսը կատարեց Մովսեսի օրենքը, հեղելով
Իր արյունը, ինչի շնորհիվ մենք կարող ենք ստանալ փրկություն և մեր
մեղքերի թողություն։ Հավատով է, որ մարգարեները և ուրիշ տղամարդիկ
և կանայք կատարել են արդար գործեր և գործել են հրաշքներ։
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ՄԱՍ 27. ՕՐ 4

Եբրայեցիս 1–4
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է եբրայեցի Սրբերին կամ հրեա
քրիստոնյաներին Հիսուս Քրիստոսի իսկական բնույթի մասին։ Նա
նրանց ուսուցանել է նաև Փրկիչի Քավության և որոշ օրհնությունների
մասին, որոնք գալիս են Քավության արդյունքում։ Պողոսը կիսվեց
անապատում թափառող հին իսրայելացիների փորձառությամբ, որ
սովորեցնի Սրբերին, թե ինչ պետք է անեն նրանք, որպեսզի մտնեն Տիրոջ
հանգստի մեջ։

Եբրայեցիս 1
Պողոսն ուսուցանում է Հիսուս Քրիստոսի բնույթի մասին

Կարդացեք հետևյալ պատմությունները.

• Մի երիտասարդ կին հոգնել է «լավ» աղջիկ կոչվելուց, քանի որ նա իր
ընկերների հետ չի մասնակցում նրանց որոշ միջոցառումներին։ Նա
մտածում է փոխել իր չափանիշները, որպեսզի դառնա այդ խմբի մի
մասնիկը։

• Լիաժամկետ միսիայում ծառայող մի երիտասարդ տղա հասկանում է,
որ միսիոներական աշխատանքն ավելի դժվար է, քան նա ակնկալում
էր, և նա մտածում է տուն վերադառնալու մասին։

Ի՞նչ ընդհանուր բան կա այս երկու պատմություններում: Նշեք մի քանի
պատճառներ, թե ինչո՞ւ մարդիկ կարող են թուլացնել իրենց ջանքերը, որ
գործադրում են` անելու այն, ինչն ըստ իրենց, ճիշտ է։

Պողոս Առաքյալը գրել է առ Եբրայեցիս իր Թուղթն այն ժամանակ, երբ
որոշ հրեա (կամ եբրայեցի) նորադարձներ Եկեղեցու ժողովներին չէին
հաճախում հալածանքի կամ այլ տեսակի ճնշումների պատճառով։
Նրանք վերադառնում էին ավանդական հրեական երկրպագության
սովորությանը և, այսպիսով, հարաբերական ապահովությանը, որը չէր
ներառում հավատ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ (տես Եբրայեցիս 10.25,
38–39)։ Պողոսը գրել է այս թուղթը Եկեղեցու այս անդամներին
քաջալերելու համար` հավատարիմ մնալ Հիսուս Քրիստոսին։

Եբրայեցիներին ուղղված այս թուղթն ուսումնասիրելիս, փնտրեք
ճշմարտություններ, որոնք կարող են օգնել ձեզ հավատարիմ մնալ
Քրիստոսին, երբ ունենաք այնպիսի զգացողություն, որ կարծես
հանձնվում եք։

Կարդացեք Եբրայեցիս 1.1–3, 10 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
Պողոսի ուսուցանած վարդապետություններին Փրկիչի մասին։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք այն վարդապետությունները Հիսուս Քրիստոսի

մասին, որոնք կգտնեք Եբրայեցիս 1.1–3, 10 հատվածներում։ Օրինակ,
2-րդ և 10-րդ հատվածներում դուք կարող եք բացահայտել հետևյալ
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վարդապետությունը՝ Հիսուս Քրիստոսն արարել է երկինքն ու երկիրը։
Երբ դուք ուշադրություն դարձնեք, կհայտնաբերեք, որ այս
հատվածներն ուսուցանում են մի քանի լրացուցիչ կարևոր
վարդապետություններ Փրկիչի մասին:

Բացահայտել վարդապետություններն ու սկզբունքները
Սուրբ գրությունները պարունակում են ավելի շատ վարդապետություններ և սկզբունքներ,
քան դրանք տրված են սեմինարիայի այս ձեռնարկում։ Սուրբ գրություններն ինքնուրույն
ուսումնասիրելիս, վարժվեք, փնտրելով լրացուցիչ ճշմարտություններ, որոնք կարող եք
կիրառել ձեր կյանքում։ Եբրայեցիս 1,1–3, 10 առաջարկում է կատարյալ հնարավորություն,
վարժվելով բացահայտել վարդապետություններ Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Եբրայեցիս 1.3 հատվածում ուշադրություն դարձրեք «նորա էութեան
նկարագիրը» արտահայտության վրա։ Այս արտահայտությունը
նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսը Երկնային Հոր նման է և կիսում է Նրա
աստվածային հատկանիշը։ «Որ իր զօրութեան խօսքովն ամեն բան կրում
է» արտահայտությունը նույն հատվածում նշանակում է, որ Հիսուս
Քրիստոսը ամենազոր է։

Մտածեք, թե Եբրայեցիս 1.1–3, 10 հատվածներում բացահայտված ո՞ր
ճշմարտությունները կարող են ձեզ օգտակար լինել, եթե գայթակղվեք
հրաժարվել Տիրոջ կամքը կատարելուց։

Եբրայեցիս թղթում հաճախ հանդիպող թեման Հիսուս Քրիստոսի
ավագությունն է։ Օրինակ, Եբրայեցիս 1.4–14 հատվածներում, Պողոսը
ցույց է տվել, որ Փրկիչն ավելի մեծ է, քան հրեշտակները։ Հաջորդ
գլուխներում նա շարունակել է ցույց տալ Քրիստոսի գերազանցությունն
ու ավագությունը։

Գիտելիքը, որ Հիսուս Քրիստոսն ավելի մեծ է, քան բոլոր բաները,
ինչպե՞ս կօգնի որևէ մեկին, ով պայքարում է Նրան հավատարիմ մնալ։
____________________

Շարունակեք հայտնաբերել այս թեման, ուսումնասիրելով
եբրայեցիներին ուղղված Պողոսի նամակը։

Եբրայեցիս 2
Պողոսն ուսուցանում է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկության Առաջնորդն է

Մտածեք այն գործընթացի մասին, որում ընտրվում է ավագ կամ
ղեկավար տարբեր թիմերի կամ խմբերի համար, որոնցում դուք կարող
եք մասնակցել (օրինակ՝ ատլետիկա, բանավեճ, թատերական խմբակ կամ
դպրոցական ակումբներ)։ Ի՞նչ որակավորումներ հաշվի կառնեիք, եթե
ընտրեիք ավագ կամ ղեկավար։

Եբրայեցիս 2 գլխում Պողոս Առաքյալը հրեա նորադարձներին ավելի շատ
բացատրել է Հիսուս Քրիստոսի բնույթի և ինքնության մասին, որ օգնի
նրանց հասկանալ, թե ինչու պետք է շարունակեն հետևել Նրան։
Կարդացեք Եբրայեցիս 2.10 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչի
Առաջնորդն է Հիսուս Քրիստոսը Պողոսի ուսուցանածի համաձայն։
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Այս հատվածից մենք կարող ենք իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր
փրկության Առաջնորդն է։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Ի՞նչ իմաստով է Հիսուս

Քրիստոսը մեր փրկության Առաջնորդը։

Կարդացեք Եբրայեցիս 2.8–9, 14–18 հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով արտահայտություններին, որոնք պատմում են, թե ինչու է
Փրկիչը ի զորու դառնալ մեր փրկության Առաջնորդը։ Գուցե կամենաք
նշել այն, ինչ կգտնեք:

Եբրայեցիս 2.9 հատվածում Պողոսի ուսուցումը, որ Հիսուս Քրիստոսը
«հրեշտակներից մի քիչ ցածացած [էր]», վերաբերում է Փրկիչի
բարեհաճությանը` հեռանալու Իր նախաերկրային գահից և ճաշակելու
մահկանացու կյանքը և Իր տառապանքն ու մահը, որոնցով Նա «վայր
իջավ բոլոր բաներից ցած» (ՎևՈւ 88.6)։ «Արիւնի եւ մարմնի մասնակից»
արտահայտությունը Եբրայեցիս 2.14 հատվածում նշանակում է, որ մենք
մահկանացու ենք։ «Որ ժողովրդի մեղքերը քաւէ» արտահայտությունը
Եբրայեցիս 2.17 հատվածում նշանակում է, որ Քրիստոսն ի զորու էր
քավել մեր մեղքերը։

Ըստ 9-րդ հատվածի, ի՞նչ է արել Հիսուսը բոլոր մարդկանց համար։
Համաձայն 14-րդ հատվածի, ո՞ւմ է Նա հաղթել Իր Քավությամբ:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Պողոսը ոչ միայն վկայակոչեց Փրկիչին
որպես մեր փրկության Առաջնորդ, այլև կոչեց Նրան «ողորմած … եւ
հաւատարիմ քահանայապետ» (Եբրայեցիս 2.17): Պողոսը Հիսուս
Քրիստոսին նմանեցրել է հրեա քահանայապետին, որովհետև
քահանայապետը դիտվում էր որպես միջնորդ ժողովրդի և Աստծո միջև։

Ըստ Եբրայեցիս 2.18 հատվածի, ինչո՞ւ է Փրկիչն ի զորու սատարել
(մխիթարել կամ օգնել) մեզ։ ____________________

Կարդացեք Եբրայեցիս 4.14–16 հատվածները, հայտնաբերելով Պողոսի
տված լրացուցիչ մտքերն այն մասին, թե ինչպես է Փրկիչը հանդես գալիս
որպես ողորմած ու հավատարիմ քահանայապետ։

Եբրայեցիս 2.17–18 և 4.14–16 հատվածներից մենք կարող ենք
բացահայտել հետևյալ ճշմարտությունը. Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը
տառապեց և փորձվեց ամեն բանով, Նա կատարելապես հասկանում է
մեզ և կարող է օգնել դժվարին պահերին։ (Տես նաև Ալմա 7.11–13։)

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք ձեր զգացումներն այն մասին, թե ինչպես կարող են

Եբրայեցիս 2 գլխում հայտնաբերված ճշմարտություններն օգնել ձեզ
վստահ լինել՝ Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր ղեկավար հետևելու ձեր
որոշման մեջ։

ՄԱՍ  27,  ՕՐ  4

679



Եբրայեցիս 3–4
Պողոսն ուսուցանում է, թե ինչպես կարող ենք մենք մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ

Ինչո՞վ եք դուք երբեմն մտահոգվում։ Մտածեք այն մասին, թե ինչպես
կարող եք ցնցումների և անհանգստության այս և այլ աղբյուրներից
գտնել խաղաղություն և հանգիստ։

Պողոսի ժամանակ հրեա Սրբերը հալածվում էին Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանով ապրելու համար։ Ինչպես արձանագրված է Եբրայեցիս
3–4 գլուխներում, Պողոսն ակնարկել է մի փորձառություն Հին
Կտակարանից, որպեսզի ուսուցանի Սրբերին` ինչպես հանգիստ գտնել
այս և հաջորդ կյանքում։

Հին ժամանակներում Եգիպտոսից ազատվելուց հետո Իսրայելի
զավակները բարկացրին Տիրոջը իրենց անհնազանդությամբ։ Որպես
հետևանք, նրանց թույլ չտրվեց մտնել Տիրոջ հանգստի մեջ (տես Թվոց 14,
Հակոբ 1.7–8, Ալմա 12.33–37, 13.6, 12–13, 28–29)։

Կարող եք նշել «իմ հանգստի մեջ» արտահայտությունը Եբրայեցիս 3.11
հատվածում:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 84.24-ը՝ պարզելով, թե ինչ է
ուսուցանում այդ հատվածը Տիրոջ հանգստի մասին։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել
է. «Ճշմարիտ Սրբերը մտնում են Տիրոջ հանգստի մեջ, քանի դեռ այս
կյանքում են, և հաստատուն մնալով ճշմարտության մեջ, նրանք
շարունակում են մնալ այդ օրհնված վիճակում, մինչև որ նրանք երկնքում
հանգստանան Տիրոջ հետ: … Ինչ վերաբերում է Տիրոջ հանգստի մեջ մտնող
մահկանացուներին, նրանք վերջին օրերի մեծ աշխատանքի

աստվածայնության մասին պիտի կատարյալ գիտելիք ստանան։ … Հավերժության մեջ
Տիրոջ հանգիստը դա հավերժական կյանքի ժառանգումն է` Տիրոջ փառքի լիությունը ձեռք
բերելն է» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 633).

Կարդացեք Եբրայեցիս 4.1 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչն
էր մտահոգում Պողոսին, որ Եկեղեցու որոշ անդամներ թերանում
էին անել։

Ընթերցեք հետևյալ հատվածները. Եբրայեցիս 3.7–8, 12–15, 18–19, 4.2–3,
6–7, 11։ Ընթերցեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 4.3
հատվածը (Աստվածաշնչի հավելվածում)։ Այս հատվածները կարդալիս,
ուշադրություն դարձրեք, թե Պողոսը բազմիցս ինչ է ուսուցանել այն
մասին, թե ինչպես կարող ենք մտնել Տիրոջ հանգիստը։

Ուշադրություն դարձրեք «Մի խստացնէք ձեր սրտերը»
արտահայտության վրա (Եբրայեցիս 3.8, 15, 4.7)։ Այս արտահայտությունը
նշանակում է, որ մենք չպիտի փակենք մեր սրտերը ճշմարտության ու
ոգեշնչման համար. մենք պիտի պահենք մեր սրտերը բաց,
պատրաստակամ և հնազանդ Աստծուն ու Նրա պատվիրաններին։
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Պողոսի ուսմունքներից մենք կարող ենք սովորել, որ եթե մնանք
հավատարիմ Փրկիչին և չկարծրացնենք մեր սրտերը, կմտնենք Տիրոջ
հանգստի մեջ։

Փրկիչին հավատալով և Աստծո նպատակի ու ծրագրի համար մեր
սրտերը բաց պահելով, ինչպե՞ս կարող ենք Տիրոջը հավատարիմ մնալ։
Մտածեք ձեզ ծանոթ որևէ մեկի մասին, ով այս սկզբունքի լավ օրինակ է
հանդիսանում: Ի՞նչ կոնկրետ բան է անում այս մարդը հավատարիմ
մնալու համար։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ինչ եք պատրաստվում անել, որպեսզի մնաք

հավատարիմ Հիսուս Քրիստոսին և ձեր սիրտը բաց պահեք
Նրա հանդեպ։

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

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

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 28. ՕՐ 1

Եբրայեցիս 5–6
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, որ նրանք, ովքեր ստանում են
քահանայությունը, պետք է կանչվեն Աստծո կողմից, և որ Հիսուս
Քրիստոսը կանչվել է Աստծո կողմից՝ լինելու «Քահանայապետ
Մելքիսեդեկի կարգի պէս» (Եբրայեցիս 5.10)։ Պողոսը քաջալերել է
Եկեղեցու անդամներին, որ Աստծո խոստումները ստանալիս ունենան
ջանասիրություն, հավատ, համբերություն և հույս։

Ուսումնասիրեք սուրբ գրություններն ամեն օր:
Սուրբ գրությունների հետևողական, ամենօրյա անձնական ուսումնասիրությունը կարող է
օգնել ձեզ սովորել ավետարանը, զարգացնել ձեր վկայությունը և լսել Տիրոջ ձայնը:
Նախագահ Հարոլղ Բ. Լին ասել է. «Եթե մենք ամեն օր չենք կարդում սուրբ գրությունները,
մեր վկայությունները թուլանում են և մեր հոգևոր զարգացումը չի խորանում» (Եկեղեցու
Նախագահների Ուսմունքները. Հարոլդ Բ. Լի [2000], 66)։ Երբ շարունակեք Նոր
Կտակարանի ուսումնասիրությունը, դուք կօրհնվեք սուրբ գրություններն ամեն օր
կարդալու համար։

Եբրայեցիս 5
Պողոսն ուսուցանում է, որ նրանք, ովքեր ստանում են քահանայությունը, պետք
է կանչվեն Աստծո կողմից։

Պատկերացրեք, որ ձեր ծանոթը գրում է բժիշկ կոչումը մի թերթիկի վրա և
կցում է այն իր վերնաշապիկին։ Չնայած որ նա կրելու էր պատշաճ
կոչումը ցուցադրող պիտակը, ի՞նչ մտահոգություններ կունենայիք դուք,
եթե այս մարդը վթարից հետո փորձեր վիրահատել ձեզ։ Ի՞նչ
մտահոգություններ կունենայիք, եթե նա կրեր Իրավապահ մարմինների
աշխատակից կոչումը ցուցադրող պիտակը և փորձեր ձեզ տուգանել որևէ
սխալ բան կատարելու համար։

Դուք ինչո՞ւ դժկամությամբ կվստահեիք այդ մարդուն, երբ նա կատարեր
իր ստանձնած պաշտոնի հետ կապված պարտականությունները։

Չնայած պատշաճ կոչումով պիտակը կրելուն, այս մարդը չէր ունենա
անհրաժեշտ իշխանությունը և ունակությունը այդ պարտականությունները
կատարելու համար։ Ճիշտ ինչպես հասարակությունն է հաստատել
իշխանություն ստանալու միջոցներ որոշակի պարտականություններ
կատարելու համար, Աստված ևս հաստատել է Իր իշխանությունը
ստանալու միջոց, որպեսզի Նրա Եկեղեցում կատարվեն որոշակի
պարտականություններ։ Ղուկաս 5 գլուխը ուսումնասիրելիս,
ուշադրություն դարձրեք Աստծո կողմից հաստատված ձևին, որով
ստացվում է Նրա իշխանությունը։

Պողոս Առաքյալը նկարագրել է Փրկչին որպես «մեծ Քահանայապետ»
(Եբրայեցիս 4.14)։ Կարդացեք Եբրայեցիս 5.1–3 հատվածները՝
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ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է ուսուցանել Պողոսը իսրայելացիների
մեջ գործող քահանայապետի դերի մասին Մովսեսի օրենքով։

«Մովսեսի օրենքով, Ահարոնյան Քահանայության նախագահող պաշտոնյան կոչվել է
քահանայապետ: Այդ պաշտոնը ժառանգական էր և գալիս էր Ահարոնի ընտանիքի
առաջնեկների միջոցով, քանի որ հենց ինքը՝ Ահարոնը, եղել է Ահարոնյան կարգի առաջին
քահանայապետը»։ Քահանայապետը սովորաբար ծառայում էր իր մնացած կյանքի
ընթացքում, բայց ամբարիշտ մարդիկ, ի վերջո, զավթեցին այս պաշտոնը։
«Քահանայապետերը անպատշաճ ձևով նշանակվում և հեռացվում էին ըստ հաճույքի,
ինչպես Հերովդեսի, այդպես էլ հռոմեացիների կողմից։ Այդ պաշտոնը լրացրեցին 28
տարբեր մարդիկ՝ Ք.ա. 37 և Ք.հ. 68 թ.թ.-ին» (Աստվածաշնչի Բառարան,
«Քահանայապետ»)։

Կարդացեք Եբրայեցիս 5.4՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես պետք է
ընտրվեր քահանայապետը։

Հասկանալու համար, թե ինչպես էր Ահարոնը «Աստուածանից կանչուած»
(Եբրայեցիս 5.4), կարդացեք Ելից 28.1 հատվածը, որն արձանագրում է
Աստծո և Մովսեսի միջև տեղի ունեցած շփումը Սինայ սարի վրա։

Մտածեք այն մասին, թե ինչու է նշանակալից, որ Աստված հայտնեց
Ահարոնի կոչումը Մովսեսին, այլ ոչ թե հենց իրեն՝ Ահարոնին կամ մեկ
ուրիշին։ Մովսեսը մարգարե էր, և, հետևաբար, լիազորված էր ստանալ
այդպիսի հայտնություն և կանոնակարգել քահանայության կիրառումը
երկրի վրա։

Եբրայեցիս 5.4 հատվածում Պողոսի ցուցումից մենք տեղեկանում ենք, որ
նրանք, ովքեր կարգված են կրելու քահանայությունը, պետք է կանչվեն
Աստծո կողմից հայտնությամբ` Նրա լիազորված ծառաների միջոցով։
Այսօր Եկեղեցում լիազորված քահանայության ղեկավարները պետք է
հարցազրույց անցկացնեն կարգման յուրաքանչյուր թեկնածուի հետ և
փնտրեն Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը՝ որոշելու թեկնածուի
պատրաստակամությունը և արժանավորությունը քահանայության
կարգման համար։

Այս ճշմարտությունն ինչպե՞ս է կապված Եկեղեցու այլ պաշտոններում
մարդկանց ծառայության կանչվելու գործընթացի հետ։

Կարդացեք Հավատո հանգանակ 1.5` ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես են Եբրայեցիս 5.4 հատվածում նշված նախորդ ճշմարտությունը և
«Աստուածանից կանչված [լինելը], ինչպէս Ահարօնը»
արտահայտությունը համապատասխանում Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի
գրածին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ մարգարեությունը վերաբերում է
հայտնությանը։

Համաձայն հինգերորդ հավատո հանգանակի, «Աստծո կողմից՝
մարգարեությամբ կանչված լինելու» հետ մեկտեղ, էլ ի՞նչ պետք է տեղի
ունենա, որպեսզի մարդը լիազորվի «Ավետարանը քարոզելու և նրա
արարողությունները սպասավորելու համար»։
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Ինչպես Հին, այնպես էլ Նոր
Կտակարանները արձանագրում
են, որ մարգարեները,
քահանայություն կրողները և
ավետարանի ուսուցիչները
ստացել են իրենց կոչումները
ձեռնադրմամբ՝ լիազորված
քահանայության կրողի կողմից
(տես Թվոց 27.18–23, Գործք 6.5–6,
13.2–3, Ա Տիմոթէոս 4.14)։

1. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք այս

հարցերից մեկին, կամ երկուսին.

a. Այսօր Եկեղեցու պաշտոններում ծառայության կանչվելու
գործընթացն ինչպե՞ս է համապատասխանում սուրբ
գրություններում հաստատված ձևին։

b. Ինչո՞ւ է կարևոր իմանալ, որ քահանայության իշխանությունը
կարելի է ստանալ միայն այս ձևով։

Կարդացեք Եբրայեցիս 5.5–6 հատվածները՝ պարզելով, թե ով է տվել
Փրկիչին Նրա իշխանությունը։

Համաձայն այս հատվածների, Երկնային Հայրը քահանայությունը տվել է
Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին։ Նա պետք է լիներ «քահանայ …
յաւիտեան Մելքիսեդեկի կարգի պէս» (Եբրայեցիս 5.6)։

Որպես մի պաշտոն Մելքիսեդեկյան Քահանայության ներքո, քահանայապետի պաշտոնը
«վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսին՝ որպես մեծ Քահանայապետ: Ադամը և բոլոր
հայրապետերը նույնպես եղել են քահանայապետեր: Այսօր, երեք նախագահող
քահանայապետ կազմում են Եկեղեցու Նախագահությունը և նախագահում են բոլոր մյուս
քահանայություն կրողների և Եկեղեցու անդամների վրա: Այսօր, անհրաժեշտության
դեպքում, լրացուցիչ արժանի մարդիկ կարգվում են քահանայապետեր ողջ Եկեղեցում»
(Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Քահանայապետ», scriptures.lds.org):

Կարդացեք Եբրայեցիս 5.7–10, և 9-րդ հատվածում նշեք, թե ով է դարձել
Հիսուս Քրիստոսը։ Հատվածներ 7–8 վերաբերում են Մելքիսեդեկին՝
մարգարեին և թագավորին, ով ապրել է Աբրահամի ժամանակ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին ուսուցանել
է, որ այս հատվածները «վերաբերում են և՜ Մելքիսեդեկին և՜ Քրիստոսին,
քանի որ Մելքիսեդեկը եղել է Քրիստոսի նախատիպը, և այդ մարգարեի
ծառայությունը մարմնավորել ու նախապատկերել է մեր Տիրոջ
ծառայությունը» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols.
[1965–73], 3:157)։
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2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին․ «Ինչպե՞ս է

հանդիսանում Հիսուս Քրիստոսը «յաւիտենական փրկության
պատճառ» (Եբրայեցիս 5.9) բոլոր նրանց համար, ովքեր հնազանդվում
են Նրան։

Ինչպես արձանագրված է Եբրայեցիս 5.11–14 հատվածներում, Պողոսը
ցանկություն է հայտնել ավելի շատ ուսուցանել այս հարցի մասին, բայց
ասել է, որ մարդիկ ունեին հոգևոր հասկացողության ու հասունության
պակասություն ավելի խորը ուսմունքներ հասկանալու համար։

Եբրայեցիս 6
Սրբերը քաջալերվում են Աստծո խոստումները ստանալիս ունենալ
ջանասիրություն, հավատ, համբերություն և հույս
Աստված Իր զավակներին խոստացել է օրհնություններ, ինչպիսիք են՝
խաղաղություն, երջանկություն, ներում, աղոթքի պատասխաններ,
օրհնություններ հայրապետական օրհնությունների ներքո, հարություն և
հավերժական կյանք։ Այս օրհնություններից մի քանիսը կախված են մեր
ընտրություններից։

Ո՞րն է խոստացված այն օրհնությունը, որին դուք անհամբեր սպասում եք։

Ինչպես արձանագրված է Եբրայեցիս 6 գլխում, Պողոսը քաջալերեց
Սրբերին` չհանձնվել Տիրոջ խոստացած օրհնություններին ձգտելիս։ Երբ
դուք կարդաք այս գլուխը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք կարող են
օգնել ձեզ ստանալ Աստծո խոստացած օրհնությունները։

Կարդացեք Եբրայեցիս 6.1–3 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ըստ Պողոսի ուսուցանածի, ինչ ուղղությամբ պիտի աշխատեին Սրբերը։
Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս
6.1 հատվածն (Եբրայեցիս 6.1, ծանոթագրություն ա) ասում է. «Ուստի,
չթողնելով Քրիստոսի վարդապետության սկզբունքները» (շեղագիրն
ավելացված է)։ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 6.3 հատվածն
(Աստվածաշնչի հավելվածում) ասում է. «Եվ մենք կգնանք դեպի
կատարելություն, եթե Աստված թույլ տա»։

Կատարյալ լինել նշանակում է լինել հոգևորապես հասուն կամ լիարժեք
(տես Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Կատարյալ», scriptures.lds.org)։ Մենք
կարդում ենք Եբրայեցիս 6.1–2 հատվածներում, որ ավետարանի առաջին
սկզբունքները և արարողությունները կազմում են այն հիմքը, որի վրա
մենք պետք է կառուցենք՝ կատարելության, կամ հոգևոր հասունության
ուղղությամբ աշխատելիս։

Ինչպես արձանագրված է Եբրայեցիս 6.4–8 հատվածներում, Պողոսը
նկարագրել է նրանց, ովքեր կոչվում են կորստի որդիներ, նրանք ովքեր
ունեն լիարժեք և կատարյալ գիտելիք, որ Հիսուսը Քրիստոսն է և,
այնուամենայնիվ, շրջվում են այս ճշմարտությունից և դառնում Աստծո
թշնամիներ։ Պողոսը հակադրել է այս անհատներին այն Սրբերին, ում նա
դիմում էր այս թղթում, ովքեր տքնել են հանուն Քրիստոսի (տես
Եբրայեցիս 6.9–10)։

ՄԱՍ  28 ,  ՕՐ  1

685



Կարդացեք Եբրայեցիս 6.11–15 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է խրախուսել անել Սրբերին Պողոսը, երբ աշխատեն Աստծո
խոստացած օրհնությունները ժառանգելու ուղղությամբ։ Կարող է
օգտակար լինել իմանալ, որ «նոյն ջանքը ցոյց տայ, որ յոյսը հաստատ
մնայ մինչև վերջը» արտահայտությունը 11-րդ հատվածում վերաբերում է
ջանասեր լինելուն, մինչև մենք ստանանք Աստծո խոստացած
օրհնությունները:

Պողոսը նկարագրել է Աբրահամին որպես ջանասիրության, հավատի և
համբերություն օրինակ` Աստծո խոստացած օրհնությունները փնտրելու
գործում։ Աբրահամը 75 տարեկան էր, երբ Աստված խոստացավ նրան
հետնորդներ, և հետո նա հավատով սպասեց 25 տարի, որ Իսահակի
ծնունդով կատարվի այդ խոստումը։ Պողոսի ցուցումից մենք սովորում
ենք, որ ջանասիրությամբ մինչև վերջ, առ Հիսուս Քրիստոս հավատով և
համբերությամբ մենք կարող ենք ժառանգել Աստծո խոստացած
օրհնությունները։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր ունենալ ջանասիրություն, առ
Հիսուս Քրիստոս հավատ և համբերություն, երբ մենք ձգտում ենք
ստանալ Աստծո խոստացած օրհնությունները:

b. Ե՞րբ եք դուք ստացել խոստացված օրհնություն ջանասիրության,
առ Հիսուս Քրիստոս հավատքի և համբերության շնորհիվ։

Ինչպես արձանագրված է Եբրայեցիս 6.16–18 հատվածներում, Պողոսն
ուսուցանել է, որ Աստված կպահի Իր խոստումները և երբեք չի ստի։
Ուստի, մենք կարող ենք հույս ունենալ Նրա խոստումների հանդեպ և
վստահ լինել, որ դրանք կիրականանան։

Կարդացեք Եբրայեցիս 6.19–20 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչպես է մեր հույսը Աստծո խոստումների հանդեպ ներգործում մեր
կյանքի վրա։

Եբրայեցիս 6.19 հատվածից մենք կարող ենք բացահայտել մեկ
ճշմարտություն, որ մեր հույսը Աստծո խոստումների հանդեպ հոգևոր
խարիսխ է մեր հոգիների համար։ Հույսը «արդարության դիմաց
խոստացված օրհնությունների վստահ սպասում ու փափագ» է (Սուրբ
գրքերի ուղեցույց, «Հույս», scriptures.lds.org):

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք խարիսխի պատկերը: Մտածեք այն մասին, թե ինչ է

անում խարիսխը նավի համար։ Գրեք այն մասին, թե ինչպես է ձեր
հույսը Աստծո խոստումների հանդեպ եղել հոգևոր խարիսխ
ձեզ համար։

Խորհեք այն մասին, թե դուք ինչպես կարող եք ավելի լիարժեք
զարգացնել ջանասիրությունը, հավատը, համբերությունը և հույսը։ Դուք
կարող եք արձանագրել ձեր ստացած տպավորությունները ձեր
անձնական օրագրում։
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5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Եբրայեցիս 5–6 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և կռահումներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել իմ
ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 28. ՕՐ 2

Եբրայեցիս 7–10
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսը «Իսրայելի տան
հետ նոր ուխտի» միջնորդն է (Եբրայեցիս 8.8)։ Նա բացատրել է, որ
Փրկիչի զոհաբերությունը վեր է այն զոհաբերություններից, որոնք
քահանայապետերը մատուցել են Մովսեսի օրենքով։ Նա բացատրել է
նաև, որ Մովսեսի արարողությունները ժողովրդին ուղղորդում էին դեպի
Փրկիչը և Նրա Քավությունը։

Եբրայեցիս 7–8
Պողոսն ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսը նոր ուխտի Միջնորդն է
Հատկացված տարածքում
բացահայտեք այն առարկան, որը
առաջացրել է տվյալ ստվերը։

Ելնելով տվյալ առարկայի
ստվերից, ինչպե՞ս կարող եք
բացահայտել, թե ինչ առարկա
է դա։

Հին Կտակարանը պատմում է շատ
ծեսերի և արարողությունների
մասին, որոնք խորհրդանշում և նախանշանում էին Փրկիչին և Նրա
Քավությունը։ Քանի որ Պողոսը գիտեր, որ այս ծեսերը և
արարողությունները ծանոթ էին հրեա քրիստոնյաներին կամ
եբրայեցիներին, նա ակնարկել է դրանց իր թղթում այս Սրբերին Հիսուս
Քրիստոսի մասին ուսուցանելիս։

Սուրբ գրքի խորհրդանշանակությունը

Աստվածաշնչի Բառարանն ասում է. «Սուրբ գրությունները հարուստ են խորհրդանիշերով
և փոխաբերական դարձվածքներով: Ծեսերը և արարողությունները խորհրդանշական են
իրենց կատարմամբ և բոլորը վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մասին։ … Խորանի ծեսը
խորհրդանշել է հավերժական բաներ (Եբր. 8–10), ինչպես Քրիստոսի տեսակները և
ստվերները պարունակող Մովսեսի ողջ օրենքը» («Խորհրդանշանակություն»)։ Այս
տեսակները և ստվերները հասկանալով կարող եք խորացնել ձեր հասկացողությունը և
սերը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

Բոլոր սուրբ գրությունները պարունակում են Հիսուս Քրիստոսի
տեսակները, ստվերները, խորհրդանիշերը և կերպարները: Տեսակները,
ստվերները, խորհրդանիշերը և կերպարները բարձրագույն
իրականությունների ներկայացումներ են: Այդ կերպարները
հիմնականում հանդես են գալիս մարդկանց, իրերի,
իրադարձությունների և հանգամանքերի տեսքով։

688



Մովսեսն Ահարոնին կարգել է որպես

Ահարոնյան Քահանայության

քահանայապետ։

Մովսեսի օրենքը ստեղծված էր, որ լիներ Հիսուս Քրիստոսի տեսակ և
ստվեր կամ խորհրդանիշ, որն իսրայելացիներին ուղղորդել է դեպի
Հիսուս Քրիստոսը և Նրա քավիչ զոհաբերությունը (տես 2 Նեփի 11.4,
Հակոբ 4.4–5)։ Պողոս Առաքյալը բացատրել է, թե ինչպես են դա արել այդ
օրենքի մի քանի մասերը։ Նա ուզում էր օգնել հրեա Սրբերին
հավատարիմ մնալ Հիսուս Քրիստոսին Մովսեսի օրենքին
վերադառնալու փոխարեն, ինչպես ոմանք անում էին։

Դուք կարդում եք Եբրայեցիս 2.17 հատվածում, որ Պողոսը Հիսուս
Քրիստոսին կոչեց «ողորմած ու հավատարիմ քահանայապետ»։
Մովսեսի ժամանակներից մինչև Հիսուս Քրիստոսի ժամանակը,
քահանայապետը Ահարոնյան քահանայության նախագահող
սպասավորն էր, որը երբեմն կոչվում է Ղեվտական Քահանայություն՝
նկատի ունենալով Ղևիի ցեղի անդամների կրած Ահարոնյան
Քահանայության իշխանությունը (տես Աստվածաշնչի Բառարան,
«Ահարոնյան Քահանայություն»):

Կարդացեք Եբրայեցիս 7.1–4
հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով, թե ինչ է ուսուցանել
Պողոսը Մելքիսեդեկի մասին։
Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Եբրայեցիս 7.3
(Աստվածաշնչի հավելվածում)
պարզաբանելու համար, թե ինչ է
ուսուցանել Պողոսը 3-րդ
հատվածում։

Մելքիսեդեկը եղել է «երևելի
մարգարե և ղեկավար, որն ապրել
է Ք.ա. շուրջ 2000 թվին։ Նրան կոչում
են Սաղեմի (Երուսաղեմի) թագավոր, խաղաղության թագավոր և
«բարձրյալ Աստծո քահանա» [Եբրայեցիս 7.1]» (Աստվածաշնչի Բառարան,
«Մելքիսեդեկ», տես նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Ծննդոց
14.25–40 [Աստվածաշնչի հավելվածում])։ Պողոսը հասկացել է
Մելքիսեդեկի մեծությունը և օգտագործել է նրան որպես Հիսուս
Քրիստոսի տեսակն ու ստվերը։

Եբրայեցիս 7.15–17 հատվածներում Պողոսն ակնարկել է Հին
Կտակարանի մարգարեությունը «Մելքիսեդեկի կարգի պէս» քահանայի
գալստի մասին (Եբրայեցիս 7.17, տես նաև Սաղմոս 110.4)։ Պողոսն
ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսը իրականացրել է այս
մարգարեությունը։

«Պողոսի նպատակներից մեկն է Եբրայեցիս 7 գլխում ցույց տալ Մելքիսեդեկյան
Քահանայության գերազանցությունը Ղեվտական կամ Ահարոնյան Քահանայության և
դրան ուղեկցող արարողությունների հանդեպ։ Եթե կատարելությունը և վեհացումը
հասանելի էին Ղեվտական Քահանայությամբ, ինչո՞ւ է այն ավելի բարձր քահանայությամբ
փոխելու կարիք եղել։ Պողոսն ուսուցանել է, որ կատարելությունը կամ «Աստուծոյ Որդու
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նման» լինելը (Եբրայեցիս 7.3) չի գալիս Ղեվտական Քահանայությամբ, այլ Հիսուս
Քրիստոսի և Նրա քահանայության կարգի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսը «Յուդայի ցեղիցը
ծագեց», այլ ոչ թե Ղևվիի, հետևաբար Պողոսն ուսուցանել է, որ իր քահանայության
իրավունքը հիմնված կլինի ոչ թե ծագման, այլ «անվախճան կեանքի զօրութեան» վրա
(տես Եբրայեցիս 7.14–16)։ Որպես նախաերկրային Եհովա, Նա ստեղծել էր երկիրը և
ուղղորդել էր Հին Կտակարանի իրադարձությունները նույն քահանայության զորությամբ,
որը նա կրելու էր Իր մահկանացու ծառայության ժամանակ» (Ուսանողի Նոր Կտակարանի
Ձեռնարկ [Եկեղեցու Կրթական Համակարգի ձեռնարկ, 2014], 480)։

Կարդացեք Եբրայեցիս 7.23–28 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
Հիսուս Քրիստոսի և Ղեվտական քահանայապետերի միջև
տարբերություններին, ովքեր սպասավորել են Ահարոնյան
Քահանայության արարողությունները ժողովրդի համար։ «Մարդիկ է
կանգնեցնում քահանայապետներ, որ տկարութիւն ունին»
արտահայտությունը 28-րդ հատվածում նշանակում է, որ նրանք ունեն
թուլություններ։ Ընթերցեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Եբրայեցիս 7.25-26 հատվածները (Աստվածաշնչի հավելվածում)։

Եբրայեցիս 7.25 հատվածում «միշտ կենդանի է որ նորանց համար
բարեխօսութիւն անէ» արտահայտությունը նշանակում է, որ Հիսուս
Քրիստոսի առաքելությունն է միջամտել մեզ օգնելու համար, որ
վերադառնանք Աստծո ներկայությունը:

Ինչպե՞ս կբացատրեիք Հիսուս
Քրիստոսի և Ղեվտական
քահանայապետերի միջև
տարբերությունները։
____________________

Կարդացեք Եբրայեցիս 8.1–4
հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով Հիսուս Քրիստոսի
մատուցած պարգևին կամ
զոհաբերությանը։ Ուշադրություն
դարձրեք, որ Եբրայեցիս 8.4
հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունն ասում է.
«Ուստի, մինչ նա երկրի վրա էր, նա
իր կյանքը մատուցեց որպես
զոհաբերություն ժողովրդի
մեղքերի համար։ Ահա
յուրաքանչյուր քահանա օրենքով
անպայման պետք է պարգևներ կամ զոհաբերություններ մատուցեր
օրենքի համաձայն» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 8.4
[Եբրայեցիս 8.4 հատվածում, ծանոթագրություն ա])։

Ի՞նչ ճշմարտություն կարող ենք մենք սովորել Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանության՝ Եբրայեցիս 8.4 հատվածից այն մասին, թե ինչ է արել
Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար։ ____________________
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1. Խորհեք այն մասին, թե ինչ է նշանակում Հիսուս Քրիստոսի
քավիչ զոհաբերությունը անձնապես ձեզ համար և սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում ավարտեք հետևյալ
հայտարարություններց մեկը։ Կարող եք գտնել հարմար ժամանակ՝
կիսվելու ձեր գրածով ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ հետ։

a. Ես երախտապարտ եմ իմ Փրկիչի համար, որովհետև …

b. Գիտեմ, որ իմ Փրկիչը սիրում է ինձ, որովհետև …

c. Ես օրհնվել եմ Հիսուս Քրիստոսի քավիչ զոհաբերության շնորհիվ,
որովհետև …

Միջնորդը այն անձնավորությունն է, ով լուծում է երկու անձանց կամ
խմբերի միջև եղած տարաձայնությունները։ Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը հաշտեցնում է մարդկային էակներին (որոնք բոլորը
մեղսավորներ են) Հայր Աստծո հետ։ Նրա զոհաբերության շնորհիվ
Հիսուս Քրիստոսն «աւելի լաւ ուխտի միջնորդ է» (Եբրայեցիս 8.6)՝ մի
ուխտ, որում Տերը հայտարարել է, որ Նա «կտ[ա] [իր] օրէնքները նորանց
մտքի մէջ եւ նորանց սրտերի վերայ կգր[ի] նորանք», և Նա «նորանց
կլին[ի] Աստուած, եւ նորանք կլինին [Նրա] ժողովուրդ» (Եբրայեցիս 8.10)։
Այս ուխտը, եթե ընդունվի ժողովրդի կողմից, կօգնի նրանց «ճանաչել
Տիրոջը» (Եբրայեցիս 8.11) և մաքրվել «[իրենց] մեղքեր[ից] եւ
անօրէնութիւններ[ից]» (Եբրայեցիս 8.12)։

Եբրայեցիս 9–10
Պողոսը ցույց է տվել, թե ինչպես են Մովսեսի արարողությունները մատնանշել
Փրկիչի Քավությունը

Մենք կարդում ենք Եբրայեցիս 9–10 գլուխներում, որ Պողոսը շարունակել
է համեմատել Ղեվտական քահանայապետերին Հիսուս Քրիստոսի հետ՝
քննարկելով այն պարտականությունները, որոնք այդ քահանայապետերը
կատարել են Քավության Օրը։
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Տարին մեկ անգամ՝ հրեական սուրբ օրը, որը կոչվում է Քավության Օր
(կոչվում է նաև Յոմ Կիպուր), քահանայապետին թույլ է տրվել մտնել
Ամենասուրբ Տեղը (կոչվում է նաև Սրբերի Սրբոց կամ Սրբագույն Տեղ)
խորանում կամ հետագայում՝ Երուսաղեմի տաճարում։ Նախքան ներս
մտնելը, քահանայապետը զոհաբերել է մի եզ` որպես քավության
գործողություն «իրեն և իր տան համար» և ապա նա զոհաբերել է մի որձ
այծ` որպես քավության գործողություն «Իսրայէլի ժողովքի համար»։ Նա
ցանել է կենդանիների արյունը Ամենասուրբ Տեղի հատուկ տեղերում և
հատուկ իրերի վրա` որպես քավության հետագա գործողություններ։
Ապա նա «խոստովանել է Իսրայելի ժողովրդի բոլոր մեղքերը» մեկ այլ
որձ այծի վրա (կոչվում է նոխազ), որին քշել են անապատ, դրանով
խորհրդանշելով ժողովրդի մեղքերի հեռացումը։ Այնուհետև, նա փոխել է
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իր հագուստը և «մատուցել երկու խոյերի ողջակեզները իր և իր
ժողովրդի համար» (Աստվածաշնչի Բառարան, «Ծոմ, Ծոմապահություն»,
տես նաև Ղեվտացոց 16)։

Կարդացեք Եբրայեցիս 9.11–12, 24, 28 և Եբրայեցիս 10.1, 4, 10–12՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես են Քավության Օրվա
իրադարձությունները եղել Հիսուս Քրիստոսի քավիչ զոհաբերության
տեսակներ ու ստվերներ։

Քահանայապետերին թույլ է տրվել մտնել խորանի Ամենասուրբ Տեղը
տարին մեկ անգամ՝ Քավության Օրը։ Ի՞նչ «սուրբ տեղ» կարող էր մտնել
(Եբրայեցիս 9.12) Փրկիչն (ինչպես նաև ողջ մարդկությունը) Իր Քավության
շնորհիվ։

Ի՞նչ կարող է անել Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերությունը, որ «նոխազների
եւ ցուլերի արիւնը» (Եբրայեցիս 10.4) չէր կարող:

Չնայած նրան, որ իրականում կենդանական արյունը չէր կարող քավել
ժողովրդի մեղքերը, Ղեվտական քահանայապետերը կատարել են այս
արարողությունները՝ ցուցաբերելու «գալու բարիքների շուք[ը]»
(Եբրայեցիս 10.1) կամ մատնանշելու Փրկիչի Քավությունը։

Կարդացեք Եբրայեցիս 10.17–20 հատվածները՝ հայտնաբերելով, թե
Փրկիչի զոհաբերությունը ինչն է դարձնում հնարավոր։

Համաձայն Եբրայեցիս 10.19 հատվածի, մենք կարող ենք մտնել
«սրբագույն» տեղը կամ Աստծո ներկայությունը սելեստիալ
արքայությունում։ «Նոր և կենդանի ճանապարհ» արտահայտությունը
Եբրայեցիս 10.20 հատվածում վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանին կամ այն ծրագրին, որով մենք կարող ենք ներվել և
սրբագործվել Նրա Քավության շնորհիվ և այդպես դառնալ արժանավոր
Աստծո ներկայությունը վերադառնալու համար։

Կարդացեք Եբրայեցիս 10.22–24 հատվածները` փնտրելով, թե ինչ պետք է
անենք, որ մտնենք սելեստիալ արքայությունը։ Ապա ավարտեք հետևյալ
սկզբունքը. Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք
մտնել սելեստիալ արքայությունը, եթե ____________________•

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «պինդ բռն[վել]» (Եբրայեցիս 10.23) առ
Հիսուս Քրիստոս մեր հավատքից։

Կարդացեք Եբրայեցիս10.35 հատվածը՝ փնտրելով Պողոսի տված
խորհուրդը, որը կարող է օգնել մեզ ամուր բռնվել առ Հիսուս Քրիստոս
մեր հավատքից։ Դուք կարող եք նշել այն, ինչ կգտնեք:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «դէն մի գցէք ձեր վստահութիւնը»:
(Եբրայեցիս 10.35)։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլանդը բացատրել է,
թե ինչ է նշանակում «դէն [չգցէլ] [մ]եր վստահութիւնը». «Վերջին օրերի
Սրբերի խոսքերով, այսինքն՝ անշուշտ դժվար է, նախքան Եկեղեցուն
միանալը, մինչ դուք փորձում եք միանալ և ձեր միանալուց հետո։ Սա է
ճանապարհը, որ միշտ եղել է, ասում է Պողոսը, սակայն ետ մի քաշվեք։
Խուճապի մի մատնվեք և մի նահանջեք։ Մի կորցրեք ձեր վստահությունը։

Մի մոռացեք, թե ինչպես էիք զգում նախկինում։ Մի կասկածեք ձեր ունեցած
փորձառությանը։ Այդ վճռականությունն [ամրությունն] է, որ փրկեց Մովսեսին և Ջոզեֆ
Սմիթին, երբ հակառակորդը դեմ առ դեմ կանգնեց նրանց առաջ, և դա այն է, ինչը կփրկի
ձեզ» (“Cast Not Away Therefore Your Confidence,” Ensign, Mar. 2000, 8)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք ձեզ ծանոթ մեկի մասին, ով առ Հիսուս Քրիստոս իր

հավատքից ամուր բռնվելու և իր վստահությունը դեն չգցելու լավ
օրինակ է հանդիսանում:

3. Մտածեք ձեր նվիրվածության մասին՝ ամուր բռնվել առ
Հիսուս Քրիստոս ձեր հավատքից։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք, թե ինչպես եք դուք
մեծացնելու ձեր նվիրվածությունն ու ունակությունը սա անելու համար։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Եբրայեցիս 7–10 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 28. ՕՐ 3

Եբրայեցիս 11
Նախաբան
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է Եկեղեցու անդամներին հավատի և առ
Հիսուս Քրիստոս հավատ գործադրելու մասին։ Նա Հին Կտակարանից
մեջբերել է արդարակյաց տղամարդկանց ու կանանց օրինակներ, ովքեր
գործադրել են հավատ առ Քրիստոս և այդպես հրաշքներ են գործել, կրել
են դժվարություններ և ստացել են մեծ օրհնություններ։

Եբրայեցիս 11.1–6
Պողոս Առաքյալը Եկեղեցու անդամներին ուսուցանում է առ Հիսուս Քրիստոս
հավատ գործադրելու կարևորությունը

Կարդացեք հետևյալ պատմությունը և ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ
արեց երիտասարդ կինը հավատ գործադրելու համար.

Մի երիտասարդ կին Ֆիլիպիններից բացատրել է, որ մի ամառ իր հայրը
պիտի մեկներ աշխատանքի։ Երբ նա ստանում էր իր աշխատավարձը,
ուղարկում էր այն տուն` իր ընտանիքին։ Մի շաբաթ օր այդ ընտանիքը
ծախսել էր ամբողջ փողը, բացառությամբ երկու թղթադրամի՝
յուրաքանչյուրը 20 պեսո արժողությամբ։ Իր ընտանիքին անհրաժեշտ
իրերի ցուցակին նայելիս, այդ երիտասարդ կինը գիտեր, որ նրանք
բավական գումար չունեն բոլոր իրերը գնելու և հաջորդ օրը եկեղեցի
գնալու ճանապարհածախսի համար։ Նա հարցրեց իր մորը, թե ինչ պետք
է անի։ Նրա մայրը պատասխանեց, որ գնի բոլոր իրերը, իսկ Աստված
կապահովի ճանապարհածախսը։

Երիտասարդ կինն աղոթեց, որ կարողանա գնել ցուցակում նշված իրերը
և դեռ բավական գումար ունենա հաջորդ օրը եկեղեցի գնալու
ճանապարհածախսի համար։ Նախ, նա պիտի գներ քարածուխ, որ իր
ընտանիքը ունենար վառելիք սնունդ պատրաստելու համար։ Նա ցնցվեց,
երբ իմացավ, որ մի պարկ քարածուխի գինը կրկնապատկվել էր 5
պեսոյից 10 պեսոյի։ Իմանալով, որ այդ վառելիքն իր ընտանիքին
անհրաժեշտ էր իրենց սննդի պատրաստման համար, նա գնեց երկու
պարկ քարածուխ` ընդամենը 20 պեսոյով։ Այս երիտասարդ կինն էլ ավելի
ջերմեռանդ աղոթեց, որ իր ընտանիքը դեռ կարողանա գնալ եկեղեցի։ Երբ
նա աղոթում էր, ինչ-որ բան հուշեց նրան. «Գնա և գնիր ձեզ անհրաժեշտ
բաները։ Ամեն ինչ կարգին է»։ Այսպիսով նա շարունակեց գնալ շուկա՝
ունենալով միայն մնացած 20 պեսոն (հարմարեցված է հետևյալ
տեսանյութից՝ «Մաքուր և պարզ հավատ» LDS.org)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին․ Այդ երիտասարդ կինը

ինչպե՞ս հավատ գործադրեց դեպի Հիսուս Քրիստոս։

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.1 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է
ուսուցանել հավատի մասին Պողոս Առաքյալը։ Ընթերցեք նաև Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 11.1 հատվածը (Եբրայեցիս 11.1-ում,
ծանոթագրություն բ)։
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը
օգտագործել է Եբրայեցիս 11.1 հատվածը, ինչպես նաև այլ աղբյուրներ՝
բացատրելու համար հավատի երեք հիմնական բաղադրիչները.

«Պողոս Առաքյալը նկարագրել է հավատը որպես «յուսացած բաների

հաստատութիւնը՝ եւ չերեւեցող բաենրի ապացոյց[ը]» (Եբրայեցիս 11.1)։
Ալման հայտարարել է, որ հավատը կատարյալ գիտելիք չէ. ընդհակառակը,
եթե մենք ունենք հավատ, «հույս ունեք բաների համար, որոնք տեսանելի
չեն, [բայց] որոնք ճշմարիտ են» (Ալմա 32.21)։ Բացի այդ, Lectures on Faith
աշխատությունից մենք սովորում ենք, որ «հավատքը հայտնությամբ տրված

կրոնի առաջին սկզբունքն է և ողջ արդարակեցության հիմքը» և այն նաև «բոլոր խելացի
էակների գործողության սկզբունքն է» [Lectures on Faith (1985), 1]։

«Այս ուսմունքները նշանակություն են տալիս հավատի երեք հիմնական բաղադրիչներին.
(1) հավատքը որպես հավաստիացում ակնկալված բաների մասին, որոնք ճշմարիտ են,
(2) հավատը որպես չերևացող բաների ապացույց, և (3) հավատքը որպես բոլոր խելացի

էակների գործողության սկզբունք։ Ես բնորոշում եմ Փրկչի հանդեպ հավատի այդ երեք
բաղադրիչները որպես մի գործընթաց, որը միաժամանակ ուղղված է դեպի ապագան,
դեպի անցյալը և գործողություն է մեկնարկում ներկայում։

«Հավատը, որպես ակնկալված բաների մասին հավաստիացում, ուղղված է դեպի
ապագան։ …

«Հավատն առ Քրիստոս անխզելիորեն կապված է այն բանի հետ, որ մեր փրկության և
վեհացման համար հույսը դնում ենք Քրիստոսի վրա։ Իսկ հավաստիացումը և հույսը մեզ
համար հնարավոր են դարձնում մոտենալ լույսի շեմին և մի քանի քայլ անել դեպի
մթությունը` սպասելով և վստահելով, որ լույսը կշարժվի և կլուսավորի ճանապարհը [տես
Boyd K. Packer, ‘The Candle of the Lord,’ Ensign, Jan. 1983, 54]։ Հավաստիացման և հույսի
համակցությունը գործողություն է նախաձեռնում ներկայում։

«Հավատը, որպես չերևացող բաների ապացույց, ուղղված է դեպի անցյալը և հաստատում
է մեր ապավինումն Աստծուն և մեր վստահությունը չերևացող բաների ճշմարտացիության
հանդեպ։ Մենք մտել ենք խավարի մեջ հավաստիացմամբ և հույսով և ապացույց ու
հաստատում ենք ստացել, երբ լույսը իրականում շարժվել է և ապահովել է մեզ
անհրաժեշտ լուսավորությունը։ Այդ վկայությունը, որը մենք ստացել ենք մեր հավատի
փորձությունից հետո, (տես Եթեր 12.6) ապացույց է, որը ընդլայնում և ամրացնում է մեր
հավաստիացումը։

«Հավաստիացումը, գործողությունը և ապացույցը ազդում են մեկը մյուսի վրա`
շարունակվող գործընթացում» (“Seek Learning by Faith,” Ensign, Sept. 2007, 61–63):

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կատարեք հետևյալ հանձնարարությունները.

a. Գրեք համառոտ մեկնաբանություն այն մասին, թե ինչ է նշանակում
հավատ ունենալ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։

b. Ավարտեք հավատի հետևյալ սահմանումը, ինչպես այն տրված է
Հակոբոս Առաքյալի կողմից՝ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Եբրայեցիս 11.1 հատվածում. Հավատը հավաստիացում է …
համար, վկայություն` … համար: (Կարող եք նշել կամ գրի առնել
այս ճշմարտությունը Եբրայեցիս 11.1 հատվածում։)
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Մտածեք մի դեպքի մասին, երբ ձեզ խնդրեցին անել որևէ բան, ինչը
նյարդայնացնում էր ձեզ կամ ձեր կարողությունից վեր էր թվում։ Թերևս
ձեր վստահությունը ամրացավ, երբ հիշեցիք մի բան, ինչը դուք արել կամ
զգացել էիք անցյալում։ Այդ նախորդ փորձառությունը ապահովեց մի
ապացույց, որը գուցե օգնել է ձեզ դիմակայել նոր դժվարությանը՝
հավաստիացմամբ, որ կարող եք հասնել հաջողության։ Հոգևոր
հարցերում Աստծո օգնության ապացույցն անցյալում մեզ
հավաստիացում է տալիս դեպի ապագան նայելիս, և այն մեզ օգնում է
գործել վստահությամբ՝ ներկայի հանդեպ հավատով։ Ինչպես ուսուցանել
է Երեց Բեդնարը, հավաստիացումը, ապացույցը և գործողությունը՝
հավատքի երեք բաղադրիչները, աշխատում են միասին, երբ մենք նայում
ենք դեպի ապագան, դեպի անցյալը և գործի ենք անցնում ներկայում։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալին.

a. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի գործադրումը
տարբերվում միայն Նրան հավատալուց։

b. Ինչպե՞ս է երիտասարդ Ֆիլիպինցի կնոջ պատմությունը
բացատրում Երեց Բեդնարի նկարագրած հավատի երեք
բաղադրիչները։

c. Նկարագրեք մի դեպք, երբ դուք հավատք եք գործադրել
Տիրոջ հանդեպ։

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.2–5 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
Պողոսի օրինակների վրա, որոնք նա օգտագործել է պարզաբանելու
համար, թե ինչ կարող է պատահել, երբ մարդիկ հավատ են գործադրում
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ «Առաջինները վկայութիւն ընդունեցին»
արտահայտությունը 2-րդ հատվածում նշանակում է, որ երեցները
ստացան վկայություն։

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.6 հատվածը՝ պարզելով, թե ինչ է ուսուցանել
Պողոսը հավատի մասին։

Եբրայեցիս 11.6 հատվածից սովորում ենք մեկ սկզբունք, որ Աստծուն
գոհացնելու համար մենք պետք է գործադրենք մեր հավատը՝ գալով
դեպի Նա, հավատալով Նրան և հավատալով, որ Նա հատուցում է
նրանց, ովքեր ջանասիրաբար փնտրում են Իրեն։ Կարող եք գրքում նշել
կամ գրի առնել 6-րդ հատվածի այս ճշմարտությունը:

Կարդացեք երիտասարդ Ֆիլիպինցի կնոջ պատմության հետևությունը՝
փնտրելով, թե ինչ տեղի ունեցավ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ նրա
գործադրած հավատի շնորհիվ.

Երբ երիտասարդ կինը գնաց իր ընտանիքին անհրաժեշտ մյուս
գնումները կատարելու, նա ձեռք տարավ գրպանը և շոշափեց թղթի մի
մեծ գունդ։ Երբ բացեց այն, նա գտավ լրացուցիչ հինգ թղթադրամ՝
յուրաքանչյուրը 20 պեսո արժողությամբ, որոնք փաթաթված էին նրա մոտ
մնացած մի 20 պեսոյանոց թղթադրամի մեջ։ Այդ պահին նա հասկացավ,
որ բավակաչափ գումար ուներ իր ընտանիքին անհրաժեշտ մյուս իրերը
գնելու և եկեղեցի գնալու ճանապարհածախսը վճարելու համար։ Այս
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երիտասարդ կինը բացատրեց, որ այդ փորձառության ժամանակ նա
զգաց Աստծո օգնությունը և Նրա սերը իր հանդեպ։ Երբ նա վերադարձավ
տուն, շնորհակալություն հայտնեց Երկնային Հորը այդ հրաշքի համար
(հարմարեցված է հետևյալ տեսանյութից՝ «Մաքուր և պարզ հավատ»
LDS.org)։ Մենք կարող ենք հավատ ունենալ, որ Տերը պատասխանում է
աղոթքներին Իր ձևով և Իր ժամանակին։

Եթե դուք ունեք մուտք համացանց, կարող եք դիտել «Մաքուր և
պարզ հավատ» տեսանյութը (5:22), որը մատչելի է LDS.org կայքում:

Ի՞նչ ապացույց ստացավ այդ երիտասարդ կինը Հիսուս Քրիստոսի
հանդեպ իր հավատը գործադրելուց։ ____________________

Ինչպե՞ս կարող է այդ փորձառությունն օգնել երիտասարդ կնոջը` հավատ
գործադրել ապագայում։

Երբ մենք նայում ենք անցյալ ապացույցներին, որ Աստված օգնել է մեզ,
կարող ենք հավաստիացած լինել, որ Նա կրկին կօգնի մեզ ապագայում։
Այդ ապացույցի ու հավաստիացման շնորհիվ մենք այժմ կարող ենք
հավատ ունենալ գործի անցնելու համար։ Եթե մենք շարունակենք գործել
հավատով, ապա այդ գործընթացը կշարունակվի և մեր հավատքն ավելի
կհզորանա։

Մտածեք այն մասին, թե ինչ ճիշտ գործեր պիտի կատարեք ձեր կյանքում։
Հավատո՞ւմ եք, որ Աստված կօգնի ձեզ, երբ այդպես վարվեք: Դուք գուցե
ցանկանաք մի նպատակ գրել՝ գործելու ըստ այն հուշումներից մեկի, որը
երևի ունեցել եք այս դասի ժամանակ։ Երբ դուք իրականացնեք ձեր
նպատակը, կստանաք Աստծո սիրո ապացույցը ձեր հանդեպ:

Եբրայեցիս 11.7–40
Պողոսը Հին Կտակարանից արդարակյաց մարդկանց օրինակներ է բերում,
ովքեր գործել են հավատով

Որո՞նք են այն իրավիճակները, որոնց դուք հանդիպում եք հիմա կամ
կհանդիպեք ապագայում, որ ձեզանից պահանջում են հավատ գործադրել
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Եբրայեցիս 11.7–40 հատվածները, փնտրեք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ հավատ գործադրելու օրհնությունները։

Պողոս Առաքյալը Հին Կտակարանից արդարակյաց մարդկանց
օրինակներ է բերում, ովքեր գործել են հավատով: Սա պետք է
հավաստիացներ իր ընթերցողներին, որ նրանք նույնպես կօրհնվեն
հավատ գործադրելով։ Արագ աչքի անցկացրեք Եբրայեցիս 11 գլուխը՝
ուշադրություն դարձնելով «հավատքով» բառին։ Կարող եք նշել կամ գրի
առնել այս բառը ձեր սուրբ գրություններում:

Որոնեք սուրբ գրություններում կրկնվող բառերը,
արտահայտությունները և գաղափարները

Նրանք, ովքեր գրել են սուրբ գրությունները, հաճախ շեշտել են կարևոր ճշմարտություններ
դրանց կրկնության միջոցով։ Երբ բացահայտեք կրկնվող բառեր, արտահայտություններ և
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գաղափարներ, փորձեք հասկանալ, թե ինչու են դրանք շեշտված և ինչ կկամենար
Աստված, որ դուք դրանցից սովորեք։

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.7 հատվածը` փնտրելով, թե ինչպես է Նոյը
հավատ գործադրել Աստծո հանդեպ։ Ի՞նչ օրհնություններ է ստացել Նոյը
հավատով գործելու շնորհիվ:

4. Կարդացեք՝ երեք կամ ավելի շատ հատվածներում գտնվող
հավատի օրինակներ, ներառյալ ուղեկցող աղյուսակի մեջ։

Դրանք կարդալիս, ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես են այդ
անհատները հավատ գործադրել, և ինչ օրհնություններ են նրանք
ստացել։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գծեք ձեր ընտրած հատվածներով աղյուսակը և նշեք ձեր մտքերն այն
անհատների վերաբերյալ, որոնց մասին կարդում եք։ Նշեք նաև
նմանատիպ օրհնություններ, որոնք հույս ունեք, որ կստանաք,
հավատ գործադրելով դեպի Փրկիչը։

Սուրբ
գրքերի
հղումներ

Անհատներ, ովքեր
հավատ են
գործադրել

Մտքեր Օրհնություններ, որոնք ես
հույս ունեմ` կստանամ

Եբրայեցիս

11.8–10
Աբրահամ

Եբրայեցիս

11.11–12
Սառա (Սարրայ,
Աբրահամի կինը)

Եբրայեցիս

11.17–19
Աբրահամ, Իսահակ

Եբրայեցիս

11.20–21
Իսահակ, Հակոբ

Եբրայեցիս

11.23–28
Մովսես

Եբրայեցիս

11.29–31
Իսրայելացիներ, Ռահաբ
(տես Հեսու 2.1–22)

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.13–16 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ կարող ենք մենք սովորել հավատ գործադրելու մասին՝
Աբրահամի, Սառայի և այլոց օրինակից։ 16-րդ հատվածի «աւելի
ազնիւին» արտահայտությունը վերաբերում է հավերժական կյանքին:

Աբրահամին ու Սառային տրված խոստումներից շատերը չիրականացան
նրանց կյանքի ընթացքում։ Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են նրանք հավատարիմ
մնացել, չնայած նրան, որ այս կյանքում չեն ստացել Աստծո բոլոր
խոստումները։ Ինչպե՞ս կարող է նրանց օրինակն օգնել մեզ
հավատարիմ մնալ։
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Կարդացեք Եբրայեցիս11.32–35 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
լրացուցիչ օրհնություններին, որոնք տրվել են նրանց, ովքեր հավատ էին
գործադրում Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Գուցե կամենաք նշել կամ գրի
առնել այն, ինչ գտնեք:

Կարդացեք Եբրայեցիս 11.36–40 հատվածները՝ հայտնաբերելով, թե ինչ է
պատահել շատ անհատների հետ, չնայած, որ նրանք հավատարիմ
են եղել։

Եբրայեցիս 11.40 հատվածի Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունն ասում է.
«Աստված տվել է նրանց ավելի լավ բաներ իրենց տառապանքների
միջոցով, քանի որ առանց տառապանքների նրանք չէին կարող դառնալ
կատարյալ» (Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Եբրայեցիս 11.40
[Եբրայեցիս 11.40 հատվածում, ծանոթագրություն ա])։ Ուշադրություն
դարձրեք այն օրհնությանը, որը խոստացված է բոլոր նրանց, ովքեր
հավատ են գործադրում Քրիստոսի հանդեպ։

Այս հավատարիմ մարդկանց օրինակից մենք կարող ենք բացահայտել
մեկ ճշմարտություն, որ «երբ մենք հավատ ենք գործադրում առ Հիսուս
Քրիստոս, մենք կարող ենք դիմանալ տառապանքներին, գործել
հրաշքներ, ստանալ աստվածային խոստումներ, ամրացնել մեր
վկայությունը Նրա մասին և առաջ ընթանալ դեպի կատարելություն»։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք ձեզ ծանոթ մեկի մասին, ով օրինակ է այն բանի, որ

հավատ է գործադրել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Ի՞նչ օրհնություններ
եք տեսել, որ մտել են այդ մարդու կյանքը հավատ գործադրելու
շնորհիվ։

Կրկին մտածեք իրավիճակների մասին, որոնք ձեզանից պահանջում են
հավատք գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս։ Փնտրեք
հնարավորություններ՝ վստահելու Նրա խոստումներին և
հավատարմորեն գործեք այնպես, որ հրավիրեք Նրա առաջնորդությունը
և օրհնությունները։

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Եբրայեցիս 11 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  28 ,  ՕՐ  3

700



Հակոբոսի թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հակոբոսի ընդհանրական թուղթը հայտնի է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներին նշանավոր Հակոբոս 1.5
հատվածի համար, որը երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթին օգնեց
ճշմարտություն փնտրել Աստծուց։ Ամբողջ նամակում Հակոբոսն ընդգծել
է, որ մենք պետք է լինենք «խոսքը կատարողներ, ոչ թե միայն լսողներ»
(Հակոբոս 1.22): Այդ գրքի ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ձեզ
հասկանալ, թե որքան կարևոր է ձեր հավատը դրսևորել ձեր գործերով
կամ արարքներով (տես Հակոբոս 2.14–26), և ոգեշնչել ձեզ փնտրելու
«կեանքի պսակը …, այն որ Տէրը խոստացաւ իրան սիրողներին»
(Հակոբոս 1.12)։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այդ թուղթն ասում է, որ դրա հեղինակը «Յակոբոս[ն է ՝] Աստուծոյ եւ Տէր
Յիսուս Քրիստոսի ծառայ» (Հակոբոս 1.1)։

Քրիստոնեական ավանդույթն ասել է, որ այդ Հակոբոսը Հուդայի նման
Մարիամի ու Հովսեփի որդին է և, հետևաբար, Հիսուսի Քրիստոսի
մասնակի եղբայրը (տես Մատթեոս 13.55, Մարկոս 6.3, Գաղատացիս 1.19)։
Այն փաստը, որ Հակոբոսն առաջին անգամ հիշատակվում է Մատթեոս
13.55 հատվածում` որպես Հիսուսի եղբայրներից մեկը, կարող է ցույց
տալ, որ նա այդ մասնակի եղբայրներից ամենամեծն էր։ Ինչպես Տիրոջ
մյուս մասնակի եղբայրները, Հակոբոսը սկզբում չդարձավ Հիսուսի
աշակերտ (տես Հովհաննես 7.3–5): Սակայն Հիսուսի հարությունից հետո
Հակոբոսն այն անհատներից մեկն էր, ում Նա հայտնվեց որպես
հարություն առած էակ (տես Ա Կորնթացիս 15.7)։

Հետագայում Հակոբոսը դարձավ Առաքյալ, իսկ համաձայն վաղ
քրիստոնյա գրողների՝ Եկեղեցու առաջին եպիսկոպոսը Երուսաղեմում
(տես Գործք 12.17, 21.18, Գաղաթացիս 1.18–19, 2.9)։ Որպես Եկեղեցու
ղեկավար, նա կարևոր դեր է խաղացել Երուսաղեմում տեղի ունեցած
խորհրդում (տես Գործք 15.13)։ Նրա ազդեցությունը Եկեղեցում,
անկասկած, ամրապնդվել է Հիսուսի հետ իր ազգակցության շնորհիվ,
այնուամենայնիվ, Հակոբոսը ցուցաբերել է խոնարհություն՝ իրեն
ներկայացնելով ոչ թե որպես Հիսուսի եղբայր, այլ Տիրոջ ծառա (տես
Հակոբոս 1.1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հայտնի չէ, թե երբ է Հակոբոսը գրել այս նամակը: Քանի որ նա ապրել է
Երուսաղեմում և այնտեղ հսկել է Եկեղեցու գործերը, նա հավանաբար
գրել է այս թուղթը այդ տարածքում։
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Այն փաստը, որ Հակոբոսը չի հիշատակել շուրջ Ք.հ. 50 թվականին տեղի
ունեցած Երուսաղեմի համաժողովը (տես Գործք 15), կարող է ցույց տալ,
որ այդ նամակը գրվել էր նախքան դրա անցկացումը։ Եթե այդ նամակն
իսկապես գրվել էր մինչև Երուսաղեմի համաժողովը, այն ամենավաղ
թղթերից մեկն է Նոր Կտակարանում։

Ու՞մ համար է այն գրված և ինչու՞:
Հակոբոսն ուղղել է իր նամակը «տասնեւերկու ցեղերի[ն] որ ցրուած է[ն]»
(Հակոբոս 1.1), նկատի ունենալով ողջ Իսրայելի տունը. նա հրավիրում էր
նրանց «ընդունել ավետարանը … [և] միանալ Քրիստոսի հոտին» (Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:243)։
Հակոբոս Առաքյալը Եկեղեցու անդամներին ցուցում է տալիս, որ նրանք
իրենց կյանքը ապրեն որպես առ Հիսուս Քրիստոս իրենց հավատի
արտաքին դրսևորում:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Հակոբոսի Ընդհանրական նամակը երբեմն դասակարգվել է որպես
իմաստության գրականություն, որը նման է Հին Կտակարանի Առակաց
գրքին։ Նամակի տեքստը բաղկացած է քրիստոնյա ապրելակերպին
վերաբերող կարճ մեկնաբանություններից։ Ի լրումն, կան սերտ
զուգահեռներ Մատթեոս 5–7 գլուխներում արձանագրված Փրկիչի Լեռան
Քարոզի և Հակոբոսի խոսքերի միջև։ Մի քանի նմանատիպ թեմաներ
ներառում են՝ դիմանալ հալածանքին (տես Հակոբոս 1.2–3, 12, Մատթեոս
5.10–12), դառնալ «կատարեալ» կամ հոգևորապես հասուն (տես Հակոբոս
1.4, 2.22, Մատթեոս 5.48), խնդրել Աստծուն (տես Հակոբոս 1.5, Մատթեոս
7.7–8), կատարել Աստծո կամքը (տես Հակոբոս 1.22, Մատթեոս 7.21–25),
սիրել ուրիշներին (տես Հակոբոս 2.8, Մատթեոս 5.43–44, 7.12), ճանաչել
բարին և չարն իրենց պտուղներով (տես Հակոբոս 3.11–12, Մատթևոս
7.15–20), լինել խաղաղարար (տես Հակոբոս 3.18, Մատթեոս 5.9), և չտալ
երդումներ (տես Հակոբոս 5.12, Մատթեոս 5.34–37)։

Համառոտ շարադրանք
Հակոբոս 1–2։ Հակոբոսը ողջունում է իր ընթերցողներին և ներկայացնում
է իր թղթի մի քանի կարևոր թեմաներ, ներառյալ` կրել նեղություններ,
փնտրել իմաստություն և ապրել մարդու խոստովանած հավատին
համաձայն։ Աստծո խոսքը լսողները պետք է նաև խոսքը կատարողներ
լինեն։ Հակոբոսը սահմանում է «սուրբ … կրօնասիրութիւն[ը]» որպես
«որբերին եւ այրիներին» հոգալը և մեղքից զերծ կյանք փնտրելը
(Հակոբոս 1.27)։ Սրբերը պետք է սիրեն իրենց մերձավորներին և
ցուցաբերեն իրենց հավատն իրենց գործերով։

Հակոբոս 3–4։ Հակոբոսը բացատրում է անվերահսկելի խոսքի
կործանարար էությունը և հակադրում է այն հաշտության մեջ
գտնվողների արդարակեցության պտուղի հետ։ Նա նախազգուշացնում է
իր ընթերցողներին չդառնալ աշխարհի բարեկամներ, այլ դիմադրել դևին
և մոտենալ Աստծուն։

ՀԱԿՈԲՈՍ
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Հակոբոս 5։ Հակոբոսը զգուշացնում է այն հարուստներին, ովքեր
ամբարիշտ են։ Նա ամփոփում է խորհրդով՝ համառոտ բացատրելով
Սրբերի պարտականությունները Եկեղեցու մյուս անդամների հանդեպ։
Նա Սրբերին խորհուրդ է տալիս համբերատար տոկալ մինչև Տիրոջ
Գալուստը և լինել ճշմարտախոս իրենց բոլոր շփումներում։ Նա
խրախուսում է հիվանդներին կանչել երեցներին, որպեսզի օծվեն յուղով։

ՀԱԿՈԲՈՍ
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ՄԱՍ 28. ՕՐ 4

Եբրայեցիս 12–Հակոբոս 1
Նախաբան
Պողոս Առաքյալը Եկեղեցու հրեա անդամներին խորհուրդ է տվել վազել
աշակերտության մրցավազքը՝ հետևելով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին:
Նա բացատրել է նաև Տիրոջ նախատինքը ստանալու օրհնությունները։
Հակոբոսը, ով նաև եղել է Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ, քաջալերել է
Իսրայելի ցրված տանը համբերատար լինել իրենց չարչարանքներում և
իմաստություն փնտրել Երկնային Հորից։ Հակոբոսը նրանց ուսուցանել է
նաև դիմակայել գայթակղությանը, լինել խոսքի կատարողներ, ծառայել
ուրիշներին և մնալ հոգևորապես մաքուր։

Եբրայեցիս 12
Պողոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին վազել կյանքի մրցավազքը հավատով և
համբերությամբ

Հատկացված տեղում նկարագրեք, թե ինչ դժվարությունների կարող է
հանդիպել վազորդը երկար մրցավազքում. ____________________

Ի՞նչը կարող է դրդել վազորդին, որ
նա շարունակի վազել, նույնիսկ,
երբ հանդիպում է
դժվարությունների։

Որպես Հիսուս Քրիստոսի
աշակերտ, մեր կյանքը ինչո՞վ է
նման դիմացկունության
մրցավազքին։ Ի՞նչ
դժվարությունների կարող ենք
հանդիպել` որպես Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներ։ Ի՞նչ
դժվարությունների եք դուք
հանդիպել որպես Հիսուս
Քրիստոսի հետևորդ։

Երբ դուք ուսումնասիրեք
Եբրայեցիս 12 գլուխը, փնտրեք
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն
ձեզ շարունակել հետևել Հիսուս
Քրիստոսին, նույնիսկ, երբ այն
դառնում է դժվար։

Կարդացեք Եբրայեցիս 12.1 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ըստ
Պողոս Առաքյալի, ինչ պիտի անեին Սրբերը, որպեսզի հաջողությամբ
վազեին աշակերտության մրցավազքը։

Պատկերացրեք, թե ինչպես եք անցնում մրցավազքը` կրելով քարերով
լցված ուսապարկը։ Ինչպե՞ս կազդի ձեր վազքի վրա այս ուսապարկը։
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Ինչպե՞ս կարող են ձեր մեղքերը նմանվել ուսապարկի քարերին։
Պատկերացրեք, թե ինչպես կզգայիք, երբ հանեիք ուսապարկը որոշ
ժամանակ վազելուց հետո։

Մտածեք այն մասին, թե ինչ է նշանակում համբերությամբ վազել
աշակերտության մրցավազքը։

Կարդացեք Եբրայեցիս 12.2–4 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ըստ Պողոսի ինչ պիտի անեին Սրբերը, ինչը կօգներ նրանց մի կողմ
դնել իրենց մեղքերը և համբերությամբ դիմակայել ընդդիմությանը։
Հակառակություն բառը հատված 3-ում վերաբերում է ընդդիմությանը (տես
Եբրայեցիս 12.3, ծանոթագրություն ա).

Պողոսի ուսուցանեց Սրբերին հետևյալ սկզբունքը, երբ մենք նայում ենք
Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, կարող ենք ուժ գտնել՝ մի կողմ դնել մեր
մեղքերը և համբերությամբ դիմակայել ընդդիմությանը։

Կրկին կարդացեք Եբրայեցիս
12.2–4 հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով այն դերին, որը Հիսուս
Քրիստոսն ունի մեր կյանքում։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նկատի
ունեցել Պողոսը, երբ նկարագրել է
Հիսուս Քրիստոսին որպես «[մեր]
հաւատքի զօրագլուխ եւ
կատարող» 2-րդ հատվածում։
Կարող եք նշել ընդդիմության այն
տեսակը, որին Փրկիչը դիմակայել
է մահկանացու կյանքում։

Պողոսն ասել է Սրբերին, որ Հիսուս
Քրիստոսը պատրաստակամ էր
մեռնել խաչի վրա և տանել
աշխարհի ծաղրը, որովհետև Նա
գիտեր այն ուրախությունը, որը
կստանա, եթե հավատարիմ մնա
Երկնային Հորը։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելն ուսուցանել է, որ
«սովորել աշխարհի ծաղրն արհամարհել` նշանակում է սկսել այն մտքից
հանել, ճիշտ` ինչպես չհետևել գայթակղությանը (տես ՎևՈւ 20.22)» (Lord,
Increase Our Faith [1994], 99)։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը Փրկիչի
դիմացկունության մասին ասել է հետևյալը. «Հիսուսը տոկաց։ Նա առաջ

մղվեց։ Նրա առաքինությունը Նրան թույլ տվեց, որ հավատը հաղթի, նույնիսկ կատարյալ
տառապանքի վիճակում։ Չնայած Իր զգացումներին, վստահությունը, որով Նա ապրում էր,
հավաստիացրեց Նրան, որ աստվածային կարեկցանքը միշտ ներկա է, որ Աստված միշտ
հավատարիմ է, որ Նա երբեք չի լքում, ոչ էլ թողնում է մեզ» (“None Were with Him,” Ensign
or Liahona, May 2009, 88)։
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Ինչպե՞ս եք դուք արձագանքում

ուղղմանը:

Մտածեք այն մասին, որ երբ հանդիպում եք տառապանքների և
խոչընդոտների, Հիսուս Քրիստոսի օրինակին հետևելը ինչպես կարող է
օգնել մեզ։ Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարող է Փրկիչի օրինակին
հետևելը ներշնչել ձեզ մի կողմ դնել ձեր մեղքերը և ավելի շատ
համբերություն ունենալ ձեր և ուրիշների հանդեպ։

Մտածեք այն ժամանակի մասին,
երբ ինչ-որ մեկն ուղղել է ձեզ։
Ինչպե՞ս եք դուք արձագանքել այդ
ուղղմանը։ Ինչո՞ւ է երբեմն դժվար
ուղղում ստանալ որևէ մեկից։

Ձեր կարծիքով, որո՞նք ենք այն մի
քանի պատճառները, որ մարդիկ
հավանաբար կփնտրեն մեզ
ուղղելու համար, հատկապես, երբ
նրանք գիտեն, որ գուցե
չհավանենք նրանց ուղղումը։
____________________

Աշակերտության մրցավազքը
վազելիս, մենք կարող ենք
ակնկալել, որ մեզ կխրատեն կամ
կուղղեն։

Կարդացեք Եբրայեցիս 12.6–9-ը՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ով է
մեզ ուղղելու և ինչու։ Խորթ բառը
8րդ հատվածում վերաբերում է
ամուսնությունից դուրս
ծնվածներին, ովքեր չէին դիտվում
որպես օրինական ժառանգներ։
(Եբրայեցիս 12.9 սերտման սուրբ
գրության հատված է: Դուք կարող
եք նշել այն առանձնահատուկ
ձևով, որպեսզի կարողանաք
հեշտությամբ գտնել այն հետագայում:)

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Երկնային Հոր խրատը Իր զավակների հանդեպ ինչո՞վ կարող է
սիրո նշան լինել։

b. Որո՞նք են այն մի քանի ուղիները, որոնցով Երկնային Հայրը կարող
է ուղղել մեզ:

Չնայած Երկնային Հոր խրատը կարող է գալ տարբեր ձևերով, մենք պետք
է զգուշանանք մեր ենթադրությունների մեջ, որ մեր կրած յուրաքանչյուր
նեղություն կամ տառապանք գալիս է Աստծուց։
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Եբրայեցիս 12.10 հատվածում, Պողոսն ընդունել է, որ չնայած մեզ սիրող
երկրային հայրերը երբեմն կարող են ոչ կատարյալ խրատ տալ մեզ,
Երկնային Հոր խրատը կատարյալ է և ծառայում է ի օգուտ մեզ։

Կարդացեք Եբրայեցիս 12.10–11 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ օրհնություններ են գալիս Աստծո խրատին խոնարհաբար
հնազանդվելուց։ 10-րդ հատվածի «նորա սրբութիւնն ընդունենք»
արտահայտությունը վերաբերում է Աստծուն ավելի նմանվելուն։

Ուշադրություն դարձրեք, թե 11-րդ հատվածում, ինչ է ուսուցանել Պողոսն
այն մասին, որ երբ մեզ խրատեն, մենք ինչպես կզգանք մեզ։ Հիշելով, որ
Երկնային Հայրը գիտի, թե ինչն է լավագույնը մեզ համար, կարող է օգնել
մեզ հնազանդվել խրատին, երբ այն տրվում է։ Այս հատվածներից մենք
կարող ենք սովորել մի սկզբունք. եթե մենք հնազանդվում ենք Աստծուց
տրված խրատին, կարող ենք ավելի նմանվել Նրան և ունենալ այն
խաղաղությունը, որը գալիս է արդարակեցությունից։

Եթե դուք մուտք ունեք համացանց, Մորմոնների ուղերձներ էջում
դիտեք «Աստծո կամքը» տեսանյութը (3:02), որը մատչելի է LDS.org

կայքում։ Այս տեսանյութը պատկերում է Երկնային Հոր խրատի սերն ու
իմաստությունը մեր կյանքում։

Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք խրատվել եք Երկնային Հոր
կողմից: Ինչպե՞ս եք դուք արձագանքել: Մի առանձին թերթիկի վրա
կարող եք պատկերել մի նշան, որը կհիշեցնի ձեզ հնազանդվել Երկնային
Հոր խրատին ապագայում։ Տեղադրեք այդ նշանն այնտեղ, որտեղ դա
կհիշեցնի ձեզ Եբրայեցիս գլխում գտնվող Պողոսի ուսմունքների մասին։

Եբրայեցիս 12.12–29 հատվածներում, Պողոսն ասել է Սրբերին, որ նրանք
օգնեն Եկեղեցու այլ անդամներին մնալ հավատարիմ, որպեսզի չզրկվեն
Աստծո օրհնություններից։ Նա բացատրել է նաև, որ այն Սրբերը, որոնք
հավատարիմ են մնում և ծառայում են Աստծուն, կստանան
անհամեմատելի փառք և տեղ Աստծո արքայությունում։

Սուրբ գրությունների սերտման հատված`
Եբրայեցիս 12.9

2. Կարդացեք Եբրայեցիս 12.9 հատվածը՝ պարզելով, թե ինչ
լրացուցիչ վարդապետություններ մենք կարող ենք սովորել

Երկնային Հոր մասին։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում նշեք այն, ինչ կգտնեք։ Պատասխանեք նաև հետևյալ
հարցին․ Ինչո՞ւ է կարևոր հավատալ, որ մենք Աստծո զավակներ ենք։

Եբրայեցիս 13
Պողոսը տարբեր խորհուրդներ է տալիս Սրբերին

Պողոսն ամփոփեց իր նամակը եբրայեցի Սրբերին՝ տալով նրանց
խորհուրդներ տարբեր հարցերի շուրջ։ Կարդացեք Եբրայեցիս13.1–9, 17-ը,
փնտրելով այն խորհուրդը, որ Պողոսը տվել է Սրբերին:

Համաձայն ձեր կարդացածի, ձեր կարծիքով, ո՞ր խորհուրդն է
ամենաանհրաժեշտը մեր օրերում։ Ինչո՞ւ: ____________________
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Խորհեք այն մասին, թե Պողոսի խորհրդի որ հատվածները դուք
կկարողանայիք ավելի լավ իրականացնել ձեր կյանքում։

Եբրայեցիս 13.10–25 հատվածներում Պողոսն ուսուցանել է, երբ Հիսուս
Քրիստոսն ավարտեց Քավությունը, կենդանիների զոհաբերություններն
այլևս չէին պահանջվում (տես 3 Նեփի 9.18–20)։ Փոխարենը, Սրբերը
կարող էին փառաբանություն և բարի գործեր առաջարկել Աստծուն։

Հակոբոս 1
Հակոբոսը խրախուսում է ցրված իսրայելացիներին իմաստություն փնտրել
Աստծուց և լինել խոսքը կատարող

Դուք երբևէ կամեցե՞լ եք լինել ավելի իմաստուն կամ ավելի լավ
հասկանալ Երկնային Հոր կամքը ձեզ համար: Խորհեք ձեր կյանքի
իրավիճակների մասին, որոնցում դուք կցանկանայիք ունենալ ավելի
շատ իմաստություն։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ –
Պատմություն 1.9–10-ը՝ փնտրելով
հարցեր, որոնք Մարգարե Ջոզեֆ
Սմիթն ունեցել է` որպես
երիտասարդ։

Ջոզեֆն ընթերցում էր Հակոբոսի
թուղթը, երբ նա բացահայտել է, թե
ինչպես գտնել իր հարցերի
պատասխանները։ Հակոբոսը եղել
է Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ և
եպիսկոպոս Երուսաղեմում։
Քրիստոնեական ավանդույթն
ասում է նաև, որ Հակոբոսը եղել է
Մարիամի ու Հովսեփի որդին և,
հետևաբար, Հիսուսի Քրիստոսի
մասնակի եղբայրը։

Ընթերցեք Հակոբոս 1.1–4
հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է ուսուցանել Հակոբոսը
Իսրայելի տանը նրանց դժվարությունների և չարչարանքների մասին։
Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հակոբոս 1.2-ում (Հակոբոս 1.2
հատվածում, ծանոթագրություն ա) «կերպ կերպ փորձանքների»
արտահայտությունը փոխված է «շատ նեղությունների»
արտահայտությամբ։

Հակոբոս 1.3–4 հատվածներում ուշադրություն դարձրեք համբերությանը
վերաբերող հղումների վրա։ Ինչո՞ւ է կարևոր ունենալ համբերություն
դժվարությունների և չարչարանքների ժամանակ։

Ընթերցեք Հակոբոս 1.5–6 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ
բացահայտեց Ջոզեֆ Սմիթը, որը օգնեց նրան գտնել իր հարցերի
պատասխանները։ Կարող է օգտակար լինել իմանալ, որ 5-րդ
հատվածում առատութեամբ բառը նշանակում է ազատորեն և
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մեծահոգաբար, իսկ նախատ[ել] բառը նշանակում է կշտամբել կամ
քննադատել։ (Հակոբոս 1.5–6-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Դուք
կարող եք նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի կարողանաք
հեշտությամբ գտնել այն հետագայում:)

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի կամ երկու սկզբունք, որոնք կարող եք սովորել

Հակոբոս 1.5–6 հատվածներից։

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հաւատքով խնդրէ առանց երկմտելու»
(Հակոբոս 1.6)։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ – Պատմություն 1.12, որն արձանագրում է Ջոզեֆի
արձագանքը Հակոբոս 1.5 հատվածին։ Ո՞րն է եղել Ջոզեֆ Սմիթի կողմից
Հակոբոս 1.5–6 հատվածներում ուսուցանածը գործի կոչելու արդյունքը։

Մտածեք այն ժամանակների
մասին, երբ Երկնային Հայրը
մեծահոգաբար պատասխանել է
ձեր աղոթքներին այն բանից հետո,
երբ դուք հավատքով աղոթել եք
Նրան։ Խորհեք այն մասին, թե
ինչպես կարող եք կիրառել
Հակոբոս 1.5–6 հատվածներում ձեր
բացահայտած սկզբունքները,
որպեսզի կարողանաք ստանալ
իմաստություն և ձեր հարցերի
պատասխանները։

Ինչպես արձանագրված է Հակոբոս
1.7–11 հատվածներում, Հակոբոսը
նախազգուշացրել է երկմիտ
լինելուց կամ Տիրոջ հանդեպ
հավատարմության և
պարտավորության մեջ
տատանվելուց։ Նա զգուշացրել է նաև հարուստներին հարստությունից
բխող խնդիրների մասին։

Հակոբոս 1.12–21 հատվածներում Հակոբոսն ուսուցանել է, որ մենք ցույց
ենք տալիս Տիրոջ հանդեպ մեր սերը` դիմադրելով փորձություններին,
ինչը հանդիսանում է հավերժական կյանքի թագը ստանալու
պահանջներից մեկը։ Նա ուսուցանել է նաև, որ բոլոր բարի պարգևները
գալիս են Աստծուց, և որ Սրբերը պետք է հրաժարվեն «ամեն
աղտեղութիւն[ից]» և «խոնարհութիւնով» ընդունեն Տիրոջ խոսքերը
(Հակոբոս 1.21)։

Կարդացեք Հակոբոս 1.22 հատվածը՝ պարզելով, թե ինչ է Հակոբոսը
խրախուսել Սրբերին անել Աստծո խոսքի հետ։

Մտածեք այն մասին, թե ինչպես է Ջոզեֆ Սմիթը հետևել այս խորհրդին։
Խորհեք այն մասին, թե ինչպես պետք է գործեք ըստ ձեր սովորածի, երբ
ուսումնասիրում էիք այս դասը։
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Կարդացեք Հակոբոս 1.27 հատվածը՝ փնտրելով եղանակներ, որոնց
օգնությամբ դուք կարող եք խոսքի կատարող լինել։ Այս ենթատեքստում
կրօնասիրութիւն բառի կիրառումը Հակոբոսի կողմից վերաբերում է Աստծո
հանդեպ մեր նվիրվածությունը ցույց տալուն։

Սուրբ գրությունների սերտման հատվածներ`
Հակոբոս 1.5–6
Եթե մտապահեք Հակոբոս 1.5–6 հատվածները, դա կօգնի ձեզ ձեր ողջ
կյանքի ընթացքում, երբ հարցեր ունենաք ավետարանի մասին, երբ
փնտրեք Տիրոջ օգնությունը որոշումներ ընդունելու ժամանակ, և երբ
ավետարանն ուսուցանեք ուրիշներին։

Հատկացրեք մի քանի րոպե` փորձելով մտապահել Հակոբոս 1.5–6
հատվածները: Հիշեք, որ հաճախ աչքի անցկացնեք մտապահած սուրբ
գրությունների սերտման հատվածները, որպեսզի կարողանաք պահել
ձեր սովորածը:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք.

Ես ուսումնասիրեցի Եբրայեցիս 12–Հակոբոս 1 գլուխները և ավարտեցի այս
դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 29. ՕՐ 1

Հակոբոս 2–3
Նախաբան
Հակոբոս Առաքյալը քաջալերել է Սրբերին հասնել
հարստահարվածներին և ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ
հետևորդները հարուստներին չպիտի գերադասեն աղքատներից։ Նա
ուսուցանել է նաև հավատքի և գործերի միջև կապը և ուսուցանել է
Սրբերին իրենց խոսքը վերահսկելու կարևորությունը։ Ապա նա
հակադրել է աշխարհի իմաստությունը Աստծո կողմից եկող
իմաստությանը։

Հակոբոս 2.1–13
Հակոբոսն ուսուցանում է Քրիստոսի հետևորդներին չդրսևորել
հովանավորչություն հարուստների նկատմամբ

Մտածեք այն ժամանակի մասին, երբ դուք տեսել եք, որ ինչ-որ մեկի հետ
վարվում են ավելի լավ, քան մյուսների, որովհետև նա հանրաճանաչ է,
նորաձև հագուստ է կրում, ունևոր կամ ազդեցիկ ընտանիքից է կամ մեկ
այլ սուբյեկտիվ պատճառով:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում մի
փոքր գրեք ձեր փորձառության մասին և նկարագրեք ձեր

վերաբերմունքը։ Պատասխանեք նաև հետևյալ հարցին․ Ինչո՞ւ են
մարդիկ երբեմն հովանավորչություն դրսևորում։

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հակոբոս 2.1-ը (Հակոբոս 2.1
հատվածում, ծանոթագրություն ա)՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է
գրել Հակոբոսն «աչառութ[յան]» մասին։ «Աչառութեամբ» վարվելը
նշանակում է՝ դրսևորել հովանավորչություն կամ այլ կերպ վարվել մեկի
կամ մի խմբի հետ, քան ուրիշների հետ, նրանց հանգամանքների կամ
հատկանիշների պատճառով։

Կարդացեք Հակոբոս 2.2–4 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
Հակոբոսի տված օրինակին մի իրավիճակի մասին, երբ Սրբերը չպիտի
դրսևորեն հովանավորչություն մի մարդու նկատմամբ ավելի շատ,
քան մյուսի։

Մտածեք մեր օրերի իրավիճակների մասին, որտեղ մարդիկ վատ են
վարվում ուրիշների հետ նրանց հանգամանքների կամ հատկանիշների
պատճառով։

Ըստ Հակոբոս 2.5–7 հատվածների, Հակոբոսը հանդիմանել է այն
Սրբերին, որոնք արհամարհել են աղքատներին։ Նա հիշեցրել է նրանց,
որ Աստված ընտրել էր այն աղքատներին, ովքեր հարուստ էին
հավատքով, և որ հարուստներն էին կեղեքել աղքատներին և
աստվածանարգություն գործել Տիրոջ դեմ։
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Կարդացեք Հակոբոս 2.8 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է
Հակոբոսը հիշեցրել Սրբերին անել, ինչը կօգներ նրանց վերացնել
հովանավորչությունը։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է այս պատվիրանը կոչվել «թագաւորական օրէնքը»
(Հակոբոս 2.8)։ ____________________

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Մարիոն Գ. Ռոմնին ուսուցանել
է Հակոբոսի այս ուսմունքի մասին և կիրառել է այն ծոմի
նվիրատվությունների նկատմամբ.

«Մենք պիտի սիրենք մեր մերձավորներին` ինչպես սիրում ենք ինքներս մեզ:
Փրկիչը դրել է այս օրենքը, որն իր տեղը զիջում է միայն Աստծո հանդեպ
սիրուն [տես Մատթեոս 22.37, 39]։ …

«Մեր ծոմի նվիրատվությունների վճարման ժամանակ մենք պիտի այդպես
անենք` մտապահելով այդ թագավորական օրենքը։ …

«Աղքատների, հաշմանդամների և մեր օգնության կարիքն ունեցողների
մասին հոգ տանելը թագավորական օրենքի կատարման գլխավոր նպատակը և
անվերապահ պահանջն է, որ սիրենք մեր մերձավորներին, ինչպես սիրում ենք ինքներս
մեզ» (“The Royal Law of Love,” Ensign, May 1978, 95)։

Ավարտեք հետևյալ սկզբունքը համաձայն այս հատվածներում Հակոբոսի
ուսուցանածի. Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ աշակերտները
____________________:

2. Գրեք այս սկզբունքը սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում: Ապա պատասխանեք

հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս է Փրկիչը օրինակ հանդիսացել՝ սիրել ուրիշներին, անկախ
նրանց հանգամանքներից։

b. Արդյոք ունե՞ք ծանոթ մեկը, որ ձգտում է սիրել բոլոր մարդկանց`
անկախ նրանց համգամանքներից։ Ի՞նչ է անում այդ մարդը,
որպեսզի ցուցադրի իր սերը բոլոր մարդկանց, անկախ նրանց
համգամանքներից։

Մտածեք այն մասին, թե ինչպես եք վարվում ուրիշների հետ։ Փնտրեք
հնարավորություններ, որ հետևեք Փրկիչի օրինակին՝ սիրելով
ուրիշներին, անկախ նրանց հանգամանքներից։

Պատկերացրեք, որ բոլոր մարդկանց սիրելու վերաբերյալ Հակոբոսի
ուսմունքները լսելուց հետո դուք լսում եք, որ ինչ-որ մեկն ասում է, թե ոչ
մի բան էլ չի լինի, եթե մենք հովանավորչություն դրսևորենք ոմանց
նկատմամբ՝ միաժամանակ կոպիտ վարվելով ուրիշների հետ։ Այդ մարդն
ասում է նաև, որ կան շատ ավելի վատ բաներ, որ մենք կարող էինք անել։

Կարդացեք Հակոբոս 2.9–10 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչու է լուրջ խնդիր` անկախ հանգամանքներից չսիրել բոլոր մարդկանց։

Կան շատ պատվիրաններ և դրանցից որևէ մեկին չհնազանդվելը
նշանակում է, որ մենք խախտել ենք Աստծո օրենքը, դարձել անմաքուր և
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անկարող ենք բնակվել Աստծո հետ։ Մենք կարծես դարձել ենք «ամեն
օրէնքին պարտական» (Հակոբոս 2.10), որովհետև հետևանքը նույնն է`
բաժանում Աստծուց (տես 1 Նեփի 10.21)։

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ
վարդապետությունը. Եթե մենք նույնիսկ մեկ մեղք գործենք, Աստծո
առաջ մենք դառնում ենք մեղավոր։

Թեև մեր անհնազանդությունը դարձնում է մեզ անմաքուր, մենք դեռ
կարող ենք հույս ունենալ։ Առաջին Նախագահությունից Նախագահ
Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆը բացատրել է, թե ինչպես կարող ենք մենք դարձյալ
մաքուր դառնալ.

«Աստծո շնորհը մեր մեծ և անսահման հույսն է:

«Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ ողորմության ծրագիրը
բավարարում է արդարադատության պահանջները [տես Ալմա 42.15] «և
առաջ [բերում] միջոցներ մարդկանց համար, որ նրանք կարողանան
ունենալ հավատք ի ապաշխարություն» [Ալմա 34.15]։

«Որքան էլ որ մեր մեղքերը որդան կարմիրի պես լինեն, ձյան պես սպիտակ
կարող են դառնալ [տես Եսայիա 1.18]։ Քանի որ մեր սիրելի Փրկիչն «իր անձը ամենի
համար փրկանք տվավ» [Ա Տիմոթեոս 2.6], Նրա հավիտենական արքայության մուտքը բաց

կլինի մեզ համար [տես Բ Պետրոս 1.11]։

«Դարպասը բա՜ց է»։ («Շնորհի պարգևը», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 108):

Մենք ի՞նչ պետք է անենք, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ
դառնանք մաքուր, որպեսզի կարողանանք մտնել Տիրոջ արքայությունը։

Մեր թուլությունները հաղթահարելու, մաքուր և անարատ դառնալու
գործընթացը Փրկիչի Քավության շնորհիվ կատարվում է` օրեցоր մի փոքր
ավելի լավ լինելու ձգտումով։ Փրկիչի նման դառնալը պիտի լինի այն
փնտրտուքը, որին մենք հետևում ենք մեր ամբողջ կյանքում։

Հակոբոս 2.11 հատվածը պարունակում է Հակոբոսի ուսմունքի մի օրինակ
10-րդ հատվածից, որը շեշտում է, որ Աստծո պատվիրաններից որևէ
մեկի խախտումը մեզ դարձնում է մեղսավորներ։ Հակոբոս 2.12–13
հատվածներում, նա խրախուսում է հավատացյալներին լինել ողորմած
մարդկանց հետ իրենց վարվելու մեջ, որովհետև եթե նրանք մարդկանց
հետ վարվում են առանց ողորմածության, կդատվեն նաև առանց
ողորմածության։

Հակոբոս 2.14–26
Հակոբոսն ուսուցանում է հավատի և գործերի դերերի մասին մեր
փրկության մեջ

Մարդիկ օգտագործում են հավատ բառը` նկատի ունենալով տարբեր
բաներ։ Ոմանք, հնարավոր է, օգտագործեն այն ինչ-որ բանի հանդեպ
հավատը բնութագրելու համար, մինչդեռ մյուսները երևի անեն դա
գործողությունը բնութագրելու համար։ Հակոբոս 2.14–26 հատվածներում
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մենք տեղեկանում ենք, թե ինչպես է Հակոբոսը շտկել կեղծ գաղափարը
հավատքի վերաբերյալ։

Կարդացեք Հակոբոս 2.14 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ է
հարցրել Հակոբոսը Սրբերին հավատի մասին։

Այս ենթատեքստում Հակոբոս Առաքյալը գործեր բառը այլ կերպ է
օգտագործել, քան Պողոս Առաքյալը։ Երբ Պողոսն օգտագործել է գործեր
բառը, նա նկատի է ունեցել Մովսեսի օրենքի գործերը։ Երբ Հակոբոսն
օգտագործել է գործեր բառը, նա նկատի է ունեցել նվիրվածության կամ
արդարակեցության գործերը։

Կարդացեք Հակոբոս 2.17–18 հատվածները՝ հայտնաբերելով, թե ինչ է
ուսուցանել Հակոբոսը հավատի մասին։ (Հակոբոս 2.17–18 սուրբ գրության
սերտման հատվածներն են։ Դուք կարող եք նշել այն առանձնահատուկ
ձևով, որպեսզի կարողանաք գտնել հետագայում):

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում «հաւատքը, եթէ գործ չ’ունենայ, ըստ
ինքեան մեռած է» արտահայտությունը (17-րդ հատվածը)։

Այս հատվածներից մենք սովորում ենք, որ ճշմարիտ հավատը Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ ցուցաբերվում է մեր արդար գործերով։

Խորհեք անցած շաբաթվա ձեր գործողությունների մասին։ Արդյո՞ք այդ
գործողություններից շատերը ցույց են տվել, որ դուք ճշմարիտ հավատ
ունեք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։ Արդյո՞ք մեկ ուրիշի համար հեշտ
կլիներ ընդունել, որ դուք ճշմարիտ հավատ ունեք Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ։

Սուրբ գրությունների սերտում`Հակոբոս 2.17–18
3. Կարդացեք Հակոբոս 2.17 հատվածը մի քանի անգամ և

ապա փորձեք այն անգիր ասել։ Արեք նույնը Հակոբոս 2.18
հատվածի հետ։ Ստուգեք ինքներդ ձեզ՝ գրելով մտաբերած երկու
հատվածները սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում:

Հակոբոս 3
Հակոբոսն ուսուցանում է Սրբերին իրենց խոսքը վերահսկելու կարևորությունը

Պատկերացրեք, որ ձեռքում
սեղմում եք ատամի մածուկը,
մինչև այն ամբողջությամբ տուփից
դուրս գա։ Հիմա պատկերացրեք,
որ փորձում եք հետ լցնել ամբողջ
ատամի մածուկն այդ տուփի մեջ։

Ինչպե՞ս կարող է այդ ատամի
մածուկը նմանվել մեր ասած
խոսքերին։ ____________________

Դուք երբևէ ասե՞լ եք որևէ բան, ինչի համար հետագայում զղջացել եք։ Երբ
ուսումնասիրեք Հակոբոս 3.1–12 հատվածները, փնտրեք
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ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն առաջնորդել ձեզ ձեր ասած խոսքերն
ընտրելիս։

Կարդացեք Հակոբոս 3.2–4 հատվածները և Հակոբոս 3.5-ի առաջին
նախադասությունը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես է Հակոբոսը
բնութագրել նրանց, ովքեր չեն վիրավորում ուրիշներին իրենց խոսքով։

Ուշադրություն դարձրեք 2-րդ հատվածում, թե ինչպես է Հակոբոսն
ուսուցանել, որ «[չմեղանչել] խօսքով» կամ մեր խոսքում, ցույց է տալիս
ինքնատիրապետման մակարդակը։ «Մեղանչում ենք ամենս»
արտահայտությունը 2-րդ հատվածում նշանակում է, որ մենք բոլորս
սայթաքում ենք կամ սխալներ գործում, և լեզու բառը 5-րդ հատվածում
վերաբերում է մեր ասած խոսքերին։

Սանձը (Հակոբոս 3.3) ձիու
բերանում տեղադրված մետաղի
փոքր կտոր է։ Սանձը կապված է
երասանակի հետ՝ թույլ տալով
ձիավորին վարել ձին։ Ղեկը
(Հակոբոս 3.4) կազմում է նավի մի
մասը և օգնում որևէ մեկին վարել
կամ շրջել այն։

Համաձայն Հակոբոսի, ի՞նչ
ընդհանուր բաներ կան ձիու սանձի
և նավի ղեկի միջև։

Ինչպե՞ս կարող է Հակոբոսի
կողմից արած այս իրերի
համեմատությունը լեզվի կամ մեր
ասած խոսքերի հետ, օգնել մեզ
հասկանալ մեր խոսքերի
զորությունը։

Մի ճշմարտություն, որ կարող ենք
սովորել այս հատվածներից՝ այն է,
որ մեր խոսքը վերահսկել
սովորելը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ մեր կյանքի վրա:

Ինչպե՞ս կարող է այնքան փոքր թվացող մի բան, ինչպես մեր խոսքերը
վերահսկել սովորելը, մեծ ազդեցություն ունենալ մեր կյանքի վրա:

Կարդացեք Հակոբոսի 3.5-ի վերջին նախադասությունը և նաև Հակոբոս
3.6-ը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե էլ ինչի հետ է Հակոբոսը համեմատել
մեր խոսքերը։ Բան բառը 5-րդ հատվածում վերաբերում է անտառին (տես
Հակոբոս 3.5, ծանոթագրություն բ)։

Մտածեք այն մասին, թե ինչպես կարող են կյանքեր «բորբոքուած» լինել
(Հակոբոս 3.6) կամ վտանգի ենթարկվել մեր ոչ իմաստուն խոսքերի
կիրառմամբ։ Ինչպե՞ս կարող են փոքր փոփոխությունները, որոնք մենք
կատարում ենք մեր խոսքում, դրական ազդել մեր կյանքի վրա։ Ինչպե՞ս
կարող են այդպիսի փոփոխություններն ազդել ուրիշների կյանքի վրա։
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Ինչպես արձանագրված է Հակոբոս 3.8 հատվածում, Հակոբոսը
նախազգուշացրել է, որ անզուսպ լեզուն կամ անզուսպ խոսքը, նման է
մահաբեր թույնի։ Մեր օրերի թվային հաղորդակցման և հասարակական
լրատվամիջոցների պայմաններում տեղյակ եղեք, որ թունավոր կամ
անբարյացակամ խոսքերը կարող են տարածվել արագ՝ կործանելով
կյանքեր և մշտապես պահպանվել թվային աշխարհում։

Կարդացեք Հակոբոսի 3.7–12 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
էլ ինչի հետ է Հակոբոսը համեմատել մեր խոսքերը։

Մենք սովորում ենք Հակոբոս 3.9–10 հատվածներից, որ Աստծո
հետևորդները ջանում են կիրառել իրենց խոսքերը արդար
նպատակների, այլ ոչ թե չարիք տարածելու համար։

Հակոբոս 3.2–10 հատվածները մեջբերելուց հետո Տասներկու
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը խոսել է այն մասին,
թե մեր խոսքերն ինչի համար պիտի օգտագործվեն կամ ոչ.

«Ակնհայտորեն Հակոբոսը նկատի չունի, որ մեր լեզուն միշտ չար է, ոչ էլ որ
մեր բոլոր խոսքերը «մահաբեր թույնով է լցված»: Բայց նա հստակորեն

նկատի ունի, որ առնվազն որոշ բաներ, որ մենք ասում ենք, կարող է
կործանարար լինել, նույնիսկ թունավոր, և դա սարսափելի մեղադրանք է
Վերջին Օրերի Սրբի համար։ Ձայնը, որը խորիմաստ վկայություն է բերում,
արտասանում է ջերմեռանդ աղոթքներ և երգում Սիոնի հիմներ, կարող է

լինել նույն ձայնը, որը նախատում է և քննադատում, վիրավորում է և նվաստացնում, ցավ է
պատճառում և կործանում իր սեփական հոգին և այդ ընթացքում` նաև ուրիշներինը: …

«Այսպիսով, եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, մեր Փրկիչին ավելի նմանվելու այս երկարատև
հավերժական որոնումներում եկեք փորձենք լինել «կատարյալ» տղամարդիկ և կանայք
[տես Հակոբոսը 3.2], այժմ գոնե այս մի բանում` չվիրավորելով խոսքով կամ ավելի
լավատեսորեն ասած, խոսելով նոր լեզվով` հրեշտակների լեզվով: Մեր խոսքերը մեր
գործերի նման, պետք է լցված լինեն հավատով, հույսով և գթասիրությամբ,
քրիստոնեական երեք մեծ պատվիրաններով, որոնք այնքան խիստ անհրաժեշտ են
այսօրվա աշխարհում: Հոգու ազդեցությամբ այսպիսի խոսքեր խոսելը արցունքներ կարող է
չորացնել, սրտեր կարող է ապաքինել, կյանքեր կարող է բարձրացնել, կարող է հույս
վերադարձնել, վստահությունը գերիշխել» («Հրեշտակների լեզուն» Ensign կամ Լիահոնա,
մայիս 2007թ, 16, 18)։

Մտածեք մի քանի բաների մասին, որոնք կարող եք անել մի փոքր ավելի
«կատարյալ» լինելու համար (Հակոբոս 3.2) ձեր խոսքերն ընտրելիս։

Ձգտեք կատարելագործվել

Երբ ժամանակ ենք հատկացնում ազնվորեն գնահատելու, թե որքան լավ ենք ապրում
որոշակի ավետարանային սկզբունքով, մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ Սուրբ Հոգին
օգնի մեզ հասկանալ, թե ինչն ենք լավ անում և ինչպես կարող ենք կատարելագործվել:
Երբ գնահատում եք ձեզ, փորձեք հետևել Սուրբ Հոգու առաջնորդությանը և լիովին
ազնիվ լինել:
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«Այն, թե ինչպես դուք հաղորդակցվում եք, պետք է ներկայացնի, թե ով եք դուք` որպես
Աստծո որդի կամ դուստր: Մաքուր և կիրթ լեզուն առողջ ու պայծառ մտքի ապացույց է։
Բարի լեզուն, որը բարձրացնում է, քաջալերում և գովում ուրիշներին, հրավիրում է Հոգուն
լինել ձեզ հետ» (Երիտասարդներին զորացնելու համար [գրքույկ 2011], 20)։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ե՞րբ եք բարձրացվել կամ քաջալերվել մեկ ուրիշի խոսքերով։

b. Ինչպե՞ս եք օրհնվել, երբ փորձել եք ձեր խոսքերով բարձրացնել
կամ քաջալերել ուրիշներին։

Առանձին թերթիկի վրա գրեք մի նպատակ այն բանի համար, թե ինչ եք
անելու, որպեսզի ավելի լավ վերահսկեք ձեր խոսքը և օգտագործեք ձեր
լեզուն արդար նպատակների համար։ Հավաստիացեք, որ գործել եք ձեր
գրածի համաձայն։

Ինչպես արձանագրված է Հակոբոս 3.13–18 հատվածներում, Հակոբոսը
հակադրել է աշխարհի իմաստությունը վերևից (17-րդ հատված) կամ
Աստծո կողմից եկող իմաստության հետ։ Աշխարհի իմաստությունը
տանում է դեպի «նախանձ» (16-րդ հատված), «կռիւ» (14-րդ հատված) կամ
հակառակություն, և «անկարգութիւն» (16-րդ հատված), մինչդեռ Աստծուց
եկող իմաստությունը «սուրբ» և «ողորմութիւնով լիքը» է (17-րդ
հատվածը)։

5. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հակոբոս 2–3 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 29. ՕՐ 2

Հակոբոս 4–5
Նախաբան
Հակոբոս Առաքյալը Սրբերին խորհուրդ է տվել դիմադրել դևին, ավելի
մոտենալ Աստծուն և համբերատար կրել նեղությունները` Փրկիչի
Երկրորդ Գալուստին սպասելիս։ Նա ուսուցանել է, որ հիվանդները
պետք է «եկեղեցու երէցներին կանչէ[ն]» (Հակոբոս 5.14), որ նրանք
սպասավորեն նրանց։ Հակոբոսն ուսուցանել է նաև, թե որքան կարևոր է
օգնել մեղսավորներին ապաշխարել։

Հակոբոս 4
Հակոբոսը Սրբերին խորհուրդ է տալիս ավելի մոտենալ Աստծուն և
դիմադրել դևին

Մտածեք ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ մասին, ում մոտ եք զգում։
Ինչո՞ւ եք մոտ զգում այդ անձին։

Ինչպե՞ս եք մոտ դարձել այդ անձին։ ____________________

Այժմ դիտարկեք, թե որքան մոտ եք զգում Աստծուն։ Ինչպե՞ս կօրհնվի ձեր
կյանքը` ամուր կապ ունենալով Աստծո հետ։

Երբ ուսումնասիրեք Հակոբոս 4 գլուխը, փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կօգնեն ձեզ զորացնել Աստծո հետ ձեր կապը։

Ինչպես արձանագրված է Հակոբոս 4.1–3 հատվածներում, Հակոբոսը
Սրբերին կշտամբել է աշխարհիկ ցանկություններին տրվելու համար։
Կարդացեք Հակոբոս 4.4 հատվածը՝ ուշադրություն դարձնելով
ընկերության այն տեսակին, որի մասին Հակոբոսը զգուշացրել է Սրբերին։
Թշնամություն բառը նշանակում է ատելություն։

Հակոբոսի խորհուրդը 4-րդ հատվածում չի նշանակում, որ մենք պետք է
խուսափենք այն մարդկանց հետ շփվելուց, ովքեր Եկեղեցու անդամներ
չեն։ Ավելի շուտ, մենք պետք է խուսափենք աշխարհի կեղծ ուսմունքները,
անարդար ցանկությունները, չափանիշներն ու սովորությունները
ընդունելուց և դրանց հետևելուց։ Հակոբոսն ուսուցանել է, որ աշխարհի
(աշխարհիկության) հետ ընկերություն անելը մեզ կդարձնի Աստծո
թշնամիներ։

Կարդացեք Հակոբոս 4.6–8 հատվածները՝ պարզելով, թե ինչ է խորհուրդ
տվել անել Հակոբոսը Սրբերին։

Հիմնվելով Հակոբոս 4.8 հատվածից ձեր սովորածի վրա, ավարտեք
հետևյալ սկզբունքը. Մինչ մենք մոտենում ենք Աստծուն,
____________________: Կարող եք Հակոբոս 4.8 հատվածում ընդգծել այս
սկզբունքն ուսուցանող խոսքերը: Այս սկզբունքը հաստատվում է
ժամանակակից հայտնությունում (տես ՎևՈւ 88.63)։
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1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
կազմեք մի ցուցակ՝ նշելով, թե ինչ կարող եք անել Աստծուն

մոտենալու համար։

Ուղիներից մեկը, որով դուք կարող եք մոտենալ Աստծուն, Պողոսի
խորհրդին հետևելն է. «սրբեցէք ձեր ձեռքերը» և «ձեր [սիրտը] մաքրեցէք»
(Հակոբոս 4.8)։ Ինչպես այն օգտագործված է սուրբ գրություններում,
ձեռքերը կարող են ներկայացնել մեր գործողությունները և սիրտը՝ մեր
ցանկությունները։ Խորհեք այն մասին, թե ինչպես կարող է մաքուր
ձեռքեր և մաքուր սիրտ ունենալն օգնել ձեզ ավելի մոտենալ Աստծուն։

Կարդացեք Հակոբոս 4.9–12, 17 հատվածները՝ փնտրելով Սրբերին տված
Պողոսի լրացուցիչ խորհուրդը՝ օգնելու նրանց ավելի մոտենալ Աստծուն։
«Ձեր ծիծաղը թող սուգ դառնայ» արտահայտությունը 9-րդ հատվածում
վերաբերում է մեղքի հանդեպ աստվածավախ տրտմության զգացումին։

Ըստ Հակոբոս 4.17 հատվածի, ի՞նչ է ուսուցանել Հակոբոսը, որը
հանդիսանում է մեղք։

Մենք կարող ենք սովորել Հակոբոս 4.17 հատվածից, որ եթե գիտակցում
ենք, որ կարող ենք բարիք գործել, բայց դա չենք անում, մենք մեղք ենք
գործում։ Կարող եք Հակոբոս 4.17 հատվածում ընդգծել այս
ճշմարտությունն ուսուցանող խոսքերը:

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ եթե գիտենք, որ պետք է բարիք գործենք, բայց չենք
անում, մեղք է։

Առաջին Նախագահությունից Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստը մեկնաբանել
է այս ճշմարտությունը։ Բացթողում բառն այս ենթատեքստում վերաբերում
է այն բարի գործերին, որոնք մենք պետք է անենք, բայց անտեսում ենք
կամ չենք կատարում։

«Ցավոք, մեր ամենամեծ մեղքերից մի քանիսը բացթողման մեղքերն են։
Սրանք Փրկիչի օրենքի ավելի կարևոր հարցերից մի քանիսն են, որոնք մենք
չպետք է անկատար թողնենք [տես Մատթեոս 23.23]։ Սրանք են այն
մտածված, հոգատար արարքները, որ մենք թերանում ենք անել և զգում ենք
այնքան մեղավոր` դրանք անտեսելու պատճառով։

«Երբ ես փոքր տղա էի, հիշում եմ, թե ինչպես ֆերմայում ամռան այրող
շոգին Մերի Ֆինլինսոն տատիկս փայտի վառարանի վրա համեղ կերակուրներ էր
պատրաստում։ Երբ վառարանի կողքի փայտի արկղը դատարկվում էր, տատիկս լուռ
վերցնում էր արկղը, դրսում լցնում էր եղենափայտով և տուն էր բերում ծանր արկղը։ Ես
ուշադիր լսում էի խոհանոցում ընթացող զրույցը և խիստ անտարբեր էի` թույլ տալով, որ
տատիկս լցնի խոհանոցի փայտի արկղը։ Ես ամաչում եմ ինքս ինձնից և իմ ամբողջ
կյանքում զղջացել եմ իմ անփութության համար: Հուսով եմ, որ մի օր ներողություն կխնդրեմ
նրանից» (“The Weightier Matters of the Law: Judgment, Mercy, and Faith,” Ensign, Nov.
1997, 59)։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.
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a. Որո՞նք են «բացթողման մեղքի» մի քանի օրինակները, որոնք
կարող են խանգարել ձեզ ավելի մոտենալ Աստծուն։

b. Ի՞նչ կանեք, որպեսզի ավելի մոտենաք Աստծուն։ Պարտավորվեք
գործել ձեր ստացած հուշումների համաձայն, որոնք կօգնեն ձեզ
իրականացնել այդ նպատակը։

Հակոբոս 5
Հակոբոսն ուսուցանում է Սրբերին համբերատար կրել նեղությունները և
հրահանգում է հիվանդներին` կանչել երեցներին
Հակոբոս 5.1–6 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Հակոբոս Առաքյալը
դատապարտել է այն հարուստներին, ովքեր սխալ են օգտագործում
իրենց հարստությունը և հալածում են արդարներին։ Նա զգուշացրել է, որ
նրանց սպասվում է թշվառություն և դատաստան։

Կարդացեք Հակոբոս 5.7–11 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչ է Հակոբոսը հրահանգել անել Սրբերին նրանց նեղությունների
ժամանակ, մինչ նրանք սպասում էին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին։

Այս հատվածները ցույց են տալիս փորձությունների և համբերության
միջև հարաբերությունը, և թե են ինչպես Հոբի պես հավատարիմներն
արձագանքում տառապանքին և ձախորդությանը։ Ուշադրություն դարձրեք
Հակոբոս 5.10 հատվածում, թե որ մարդիկ էին Սրբերի համար օրինակ
հանդիսանում, ովքեր համբերատար նեղություններ էին կրում։

Սուրբ գրություններից նշեք մարգարեների որոշ օրինակներ, ովքեր
համբերատար կրել են նեղություններ. ____________________

Մտածեք այն մասին, թե ինչ խորհուրդ կտայիք ընկերոջը, ով ասաց. «Ես
ինձ վատ եմ զգում։ Ես հիվանդ եմ մեկ շաբաթից ավելի։ Ես այցելել եմ
բժիշկի և ընդունել եմ դեղորայք, բայց դեռևս ինձ ավելի լավ չեմ զգում։ Ես
չգիտեմ, թե էլ ինչ անեմ»:

Կարդացեք Հակոբոս 5.13–16 հատվածները՝ պարզելով, թե Հակոբոսը ինչ
խորհուրդ է տվել անել նրանց, ովքեր հիվանդ էին և տառապած։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալլին Հ. Օուքսն ուսուցանել է.
«Երբ երեցներն օծում են հիվանդին և կնքում են այդ օծումը, նրանք բացում
են երկնքի պատուհանները, որպեսզի Տերը, Իր կամքի համաձայն,
օրհնություններ թափի տառապող անձի վրա» («Հիվանդների բժշկությունը»
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2010, 48)։
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Կրկին նայեք Հակոբոս 5.15
հատվածը։ Բացի քահանայության
զորությունից, էլ ի՞նչ է ասել
Հակոբոսը, որ կփրկի կամ
կապաքինի հիվանդին։

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող
ենք սովորել Հակոբոս 5.14–16
հատվածներից՝ այն է, որ հավատի
աղոթքի և քահանայության
զորության միջոցով հիվանդները
կարող են ապաքինվել։

Երեց Օուքսն ուսուցանել է
հետևյալը հավատի աղոթքի և
քահանայության բուժիչ
զորության մասին.

«Երբ գործադրում ենք Աստծո քահանայության անառարկելի
իշխանությունը և թանկ ենք գնահատում Նրա խոստումը, որ Նա կլսի և
կպատասխանի հավատքի աղոթքին, մենք պետք է միշտ հիշենք, որ
հավատքը և քահանայության բուժիչ զորությունը չեն կարող հանգեցնել մի
արդյունքի, որը հակառակ է Նրա կամքին, ում քահանայությունը մենք
կրում ենք: …

«… Անգամ Տիրոջ ծառաները, որոնք գործածում են Նրա աստվածային զորությունը
այնպիսի պայմաններում, երբ բավականաչափ հավատ կա բժշկվելու, չեն կարող այնպիսի
քահանայության օրհնություն տալ, որը կբժշկի մարդուն, եթե այդ բժշկումը Տիրոջ կամքը
չէ:

«Որպես Աստծո զավակներ, իմանալով Նրա մեծ սիրո և Նրա անսահման գիտելիքի մասին,
թե որն է լավագույնը մեր հավերժական բարօրության համար, մենք ապավինում ենք
Նրան: Ավետարանի առաջին սկզբունքը հավատն է առ Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իսկ հավատ
նշանակում է վստահություն: Ես զգացել եմ այդ վստահությունը, երբ հորեղբորս որդին
ելույթ ունեցավ մի դեռահաս աղջկա թաղմանը, ով մահացել էր ծանր հիվանդությունից:
Նա ասաց այս խոսքերը, որոնք սկզբում ապշեցրին, իսկ հետո ուսուցանեցին ինձ. «Ես
գիտեմ, որ Տիրոջ կամքով էր, որ նա մահացավ: Նրան լավ բժշկական օգնություն էր
տրամադրվել: Նրան քահանայության օրհնություններ էին տրվել: Նրա անունը տաճարի
օրհնությունների ցուցակում էր: Հազարավոր մարդիկ աղոթում էին, որ նրա առողջությունը
վերականգնվեր: Եվ ես գիտեմ, որ այս ընտանիքում բավականաչափ հավատ կար, որ նա
բժշկվեր, եթե միայն այժմ նրան տուն տանելը Տիրոջ կամքը չլիներ»: Ես զգացել եմ այդ
նույն վստահությունը քաղցկեղից մահացած մեկ այլ ընտրյալ աղջնակի հոր խոսքերում:
Նա հայտարարեց. «Մեր ընտանիքի հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս է, և այն կախված չէ
արդյունքից»: Այդ ուսմունքները ճշմարտանման են հնչում ինձ համար: Հարազատի
բժշկության համար մենք անում ենք այն ամենն, ինչ կարող ենք, իսկ հետո վերջնական
արդյունքի համար ապավինում ենք Տիրոջը» («Հիվանդների բժշկումը», 50):
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Ինչպես են Երեց Օուքսի ուսմունքներն օգնում ձեզ հասկանալ
քահանայության բուժիչ զորությունը։ Ինչո՞ւ մեր հավատը և աղոթքները
պետք է ներդաշնակ լինեն Աստծո կամքի հետ։ (Տես Աստվածաշնչի
բառարանը, «Աղոթք»։)

3. Պատկերացրեք, թե ձեր ընկերներից կամ ընտանիքի
անդամներից մեկը հիվանդ է։ Սուրբ գրությունների

ուսումնասիրության ձեր օրագրում այդ մարդուն գրեք մի նամակ՝
բացատրելով, թե ինչ եք սովորել քահանայության բուժիչ զորության
մասին։ Հավաստիացեք, որ բացատրել եք, թե ինչու է կարևոր, որ մեր
հավատն առ Հիսուս Քրիստոս կախված չէ քահանայության
օրհնության արդյունքից։ Նշեք ձեզ ծանոթ մարդկանց օրինակներ,
ովքեր օրհնվել են հավատի աղոթքներով և քահանայության
զորությամբ։

Հակոբոսը հիվանդների բժշկումը համեմատել է նաև մեղքի ներման հետ
(տես Հակոբոս 5.16)։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին ուսուցանել
է, որ ֆիզիկապես ապաքինվելու համար մեզ հարկավոր խոնարհությունն ու
հավատը նույն խոնարհությունն ու հավատն են, որ մեզ հարկավոր են
ներում ստանալու համար. «Կան … սուրբ իրադարձություններ, երբ մարդիկ
արտոնված են բարձրանալ այն հոգևոր բարձունքները, որտեղ ստանում են
Հոգու արդարացնող հավանությունն իրենց վարքի համար և, որպես

հետևանք, ներվում իրենց մեղքերից։ Հակոբոսը նշել է հիվանդներին սպասավորելու
արարողությունը` որպես սրանցից մեկը։ … Այն մարդը, ով հավատով, նվիրվածությամբ,
արդարակեցությամբ, և անձնական արժանավորությամբ ի վիճակի է ունենալ Հոգու
արդարացնող հավանությունը իր կյանքի ընթացքի համար, և նրա մեղքերը ներված են
նրան, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ նա ստանում է Հոգու ընկերակցությունը, որը
նա չէր կարող ունենալ, եթե չլիներ արժանավոր» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966],
297–98)։

Սակայն դա չի նշանակում, որ նա, ով քահանայության օրհնությամբ չի
բուժվում արժանավոր չէ։ Բոլոր օրհնությունները տրվում են համաձայն
Աստծո ավելի մեծ գիտելիքի, և մենք կարող ենք զգալ մեր
արժանավորությունը հաստատող Նրա սերը և Հոգու խաղաղությունը։

Ինչպես արձանագրված է Հակոբոս 5.17–20 հատվածներում, Հակոբոսն
ակնարկել է Եղիա մարգարեին որպես մեկի օրինակ, ով կիրառել է
ջերմեռանդ աղոթքի զորությունը։ Նա Սրբերին նաև խորհուրդ է տվել, որ
օգնեն մեղսավորներին ապաշխարել։ Հակոբոս 5.20 հատվածում
ուշադրություն դարձրեք խոստացած օրհնությունների վրա, որոնք գալիս
են «մեղաւորին իր մոլորութեան ճանապարհիցը դարձնող[ին]»։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հակոբոս 4–5 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ)։
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Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ա Պետրոսի թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Պետրոսի առաջին թղթի ամբողջ թեման այն է, որ Փրկիչի աշակերտները
կարող են հավատարմորեն տոկալ և արձագանքել տառապանքին ու
հալածանքին Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ։ Ա Պետրոսի
յուրաքանչյուր գլուխը խոսում է փորձությունների ու տառապանքի
մասին, և Պետրոսն ուսուցանել է, որ փորձությունները համբերատար
կրելը «աւելի պատուական [է] … քան … ոսկին» և կօգնի
հավատացյալներին ստանալ «[իրենց] հոգիների փրկութիւնը»
(Ա Պետրոս 1.7, 9)։ Պետրոսը Սրբերին հիշեցրել է նաև նրանց ինքնության
մասին որպես՝ «ընտիր ազգ … թագաւորական քահանայութիուն, սուրբ
ազգ, սեփհական ժողովուրդ» (Ա Պետրոս 2.9)։ Ուսումնասիրելով այդ
թղթում տված Պետրոսի խորհուրդը, դուք կարող եք ստանալ հույս,
քաջալերանք և ուժ, որոնք կարող են օգնել ձեզ դժվարություններին
հանդիպելիս։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այդ թղթի հեղինակը՝ «Պետրոս Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ» է
(Ա Պետրոս 1.1)։

«Պետրոսը սկզբում հայտնի էր որպես Շմավոն կամ Սիմոն (Բ Պետ. 1.1)՝
մի ձկնորս Բեթսայիդայից, ով իր կնոջ հետ ապրում էր Կափառնայումում:
… Պետրոսն իր եղբայր Անդրեասի հետ կանչվեց որպես Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտ (Մատթ. 4.18–22, Մարկոս 1.16–18, Ղուկաս 5.1–11)։ …

« …Տերն ընտրեց [Պետրոսին], որ կրի արքայության բանալիները երկրի
վրա (Մատթ. 16.13–18)։ …

«Պետրոսն իր օրերի ավագ Առաքյալն էր» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց,
«Պետրոս», scriptures.lds.org)։

Պետրոսի գրվածքները ցույց են տալիս նրա աճը հասարակ ձկնորսից
դեպի զորավոր Առաքյալ։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Պետրոսը հավանաբար գրել է այս առաջին թուղթը Ք.հ. 62-64թթ. միջև։ Նա
գրել է «Բաբելոնից» (Ա Պետրոս 5.13), որը հավանաբար Հռոմի մասին
խորհրդանշական վկայակոչում էր։

Ընդունված է կարծել, որ Պետրոսը մահացել է Ներոն կայսեր
թագավորման ժամանակ, հավանաբար Ք.հ. 64 թվականից հետո, երբ
Ներոնը սկսեց հալածել քրիստոնյաներին (տես Աստվածաշնչի
Բառարան, «Պետրոս»)։
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Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Պետրոսն ուղղել է այդ թուղթը Եկեղեցու անդամներին, որոնք բնակվում
էին մերօրյա Թուրքիայի տարածքում գտնվող Փոքր Ասիայի հինգ
հռոմեական նահանգներում (տես Ա Պետրոս 1.1)։ Պետրոսը համարել է
իր ընթերցողներին Աստծո «ընտրված[ներ]» (Ա Պետրոս 1.1)։ Նա գրել է,
որպեսզի զորացնի և քաջալերի Սրբերին «[իրենց] հաւատքի
փորձառությ[ան]» մեջ (Ա Պետրոս 1.7) և պատրաստի նրանց գալիք
«բորբոքուած նեղութ[յանը] (Ա Պետրոս 4.12)։ Պետրոսի ուղերձը նաև
նրանց սովորեցրել է ինչպես արձագանքել հալածանքին (տես Ա Պետրոս
2.19–23, 3.14–15, 4.13)։

Պետրոսի խորհուրդը ճիշտ ժամանակին էր, քանի որ Եկեղեցու
անդամները շուտով պատրաստվում էին մտնել սաստկացած
հալածանքի ժամանակաշրջան։ Մինչև Ք.հ. 64 թվականը, մոտավորապես
այն ժամանակ, երբ Պետրոսը գրեց այս թուղթը, հռոմեական
կառավարությունն ընդհանուր առմամբ հանդուրժում էր
քրիստոնեությունը։ Այդ տարվա հուլիսին հրդեհը կործանեց Հռոմի մեծ
մասը և խոսակցություն կար, որ հենց ինքը` Ներոն կայսրն էր հրամայել
հրդեհել Հռոմը։ Փորձելով խուսափել այդ աղետի մեջ մեղադրվելուց, որոշ
հանրահայտ հռոմեացիներ մեղադրեցին քրիստոնյաներին հրդեհի
բռնկման մեջ։ Սա հանգեցրեց քրիստոնյաների ուժգին հալածանքին ողջ
Հռոմեական կայսրությունում։ Պետրոսը նշել է, որ երբ Սրբերը «ինչպէս
Քրիստոնեայ չարչար[վեն]» (Ա Պետրոս 4.16), նրանք կարող են զգալ
ուրախություն՝ իմանալով, որ քայլում են Հիսուս Քրիստոսի հետքերով
(տես Ա Պետրոս 2.19–23, 3.15–18, 4.12–19)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Իր ժամանակի Սրբերին, ովքեր բախվում էին նեղությունների և
հալածանքի, Պետրոսը հորդորել է միմյանց հետ վարվել սիրով ու
նրբանկատությամբ (տես Ա Պետրոս 1.22, 3.8–9)։ Բացի այդ, մենք կարդում
ենք Ա Պետրոս 5 գլխում, որ Պետրոսը բացատրել է, թե Եկեղեցու
ղեկավարները ինչպես պետք է զորացնեն իրենց համայնքները։

Այս թուղթը պարունակում է, թերևս, ամենապարզ աստվածաշնչյան
ակնարկները հոգևոր աշխարհի և այնտեղ տեղի ունեցող փրկության
աշխատանքի մասին։ Պետրոսը համառոտ նշել է, որ Հիսուս Քրիստոսն
այցելել էր հոգևոր աշխարհը՝ քարոզելու այն անհնազանդ հոգիներին,
որոնք ապրել էին Նոյի ժամանակ (տես Ա Պետրոս 3.18–20)։ Նա
ավելացրել է, որ ավետարանը քարոզվել է մահացածներին, որպեսզի
նրանք ստանան ողջերի հետ հավասար պայմաններով դատվելու
հնարավորությունը (տես Ա Պետրոս 4.5–6)։ Մեր տնտեսությունում
Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը խորհում էր Ա Պետրոս 3.18–20 և Ա Պետրոս
4.6 հատվածների նշանակության մասին, երբ նա ստացավ հոգևոր
աշխարհի վերաբերյալ վարդապետություններ պարզաբանող մի
հայտնություն (տես ՎևՈւ 138)։

Ա ՊԵՏՐՈՍ
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Համառոտ շարադրանք
Ա Պետրոս 1.1–2.10։ Պետրոսը գրում է Սրբերի հոգևոր աճի կարիքի
մասին՝ հավերժական պարգևները ստանալու համար: Փրկության
խոստումը հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի արյան թանկ գնով:
Սրբերը «ընտիր ազգ … թագաւորական քահանայութիուն, սուրբ ազգ,
սեփհական ժողովուրդ» են (Ա Պետրոս 2.9), ովքեր ստացել են Աստծո
ողորմածությունը։

Ա Պետրոս 2.11–3.12։ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները ձգտում են հարգել
բոլոր մարդկանց և հնազանդվել քաղաքացիական իշխանություններին և
օրենքներին։ Պետրոսը դիմում է Սրբերի հատուկ խմբերին՝ ազատ
քաղաքացիներին, ծառաներին, կանանց և ամուսիններին։

Ա Պետրոս 3.13–5.14։ Երբ հալածանքը Սրբերի տառապանքի պատճառ է
դառնում, նրանք պետք է հիշեն Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, ով
տառապեց և ապա ստացավ վեհացում։ Հիսուս Քրիստոսն ավետարանը
քարոզել է մահացածներին, որպեսզի նրանք կարողանան ստանալ
արդար դատաստան։ Եկեղեցու ղեկավարներ հետևում են Հիսուս
Քրիստոսի օրինակին` Աստծո հոտի մասին հոգալիս։ Սրբերը պիտի
խոնարհվեն և իրենց հոգսերը հանձնեն Աստծուն։

Ա ՊԵՏՐՈՍ
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ՄԱՍ 29. ՕՐ 3

Ա Պետրոս 1–2
Նախաբան
Երբ Սրբերը ուժգին հալածանքի էին ենթարկվում Հռոմեական
Կայսրության կողմից, Պողոս Առաքյալը գրեց, որպեսզի ամրապնդի
նրանց հավատը։ Նա ընդգծել է, որ նրանք փրկագնվել էին Հիսուս
Քրիստոսի թանկ արյունով և հիշեցրել է նրանց իրենց աստվածային
ժառանգության մասին՝ որպես Աստծո ընտիր ազգ։ Նա հրահանգել է
Սրբերին փառաբանել Աստծուն մարդկանց մեջ և կրել տառապանքները
այնպես, ինչպես Հիսուս Քրիստոսն է կրել։

Ա Պետրոս 1
Պետրոսն ուսուցանում է Սրբերին իրենց հնարավոր ժառանգության և
փորձությունների անհրաժեշտության մասին

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդն ասել է.
«Երբ ես ճամփորդում եմ, տեսնում եմ, որ Եկեղեցու անդամները փորձվում
են նեղությունների բովում» (“Hyrum Smith: ‘Firm As the Pillars of Heaven,’”
Ensign, Nov. 1995, 9)։

Բովը նախատեսված է մետաղների
և այլ նյութերի զտման համար, ինչը
նշանակում է, որ դրանք
ենթարկվում են ջերմային մշակման
և հալեցվում են, որպեսզի
խառնուրդը հեռացվի և
վերջնական արտադրանքն
ամրապնդվի։ Երեց Բալլարդի
խոսքերով, «նեղությունների բովը»
կարող է վերաբերել կյանքի
դժվարին փորձություններին։
Որո՞նք են այն փորձությունները,
կամ «նեղությունների բովերը», որ
դուք կրել եք։

Պետրոս Առաքյալը գրել է այս
թուղթը ամրապնդելու և
քաջալերելու Սրբերին, մինչ նրանք
փորձություններ էին կրում։ Մինչև Ք.հ. 64 թվականը, երբ Պետրոսը գրեց
այս թուղթը, հռոմեական կառավարությունը ընդհանուր
հանդուրժողականություն էր ցուցաբերում քրիստոնեության հանդեպ։ Այդ
տարվա հուլիսին հրդեհը կործանեց Հռոմի մեծ մասը։ Որոշ հանրահայտ
հռոմեացիներ մեղադրեցին քրիստոնյաներին հրդեհի բռնկման մեջ։ Սա
հանգեցրեց քրիստոնյաների դեմ ուժգին հալածանքին ողջ Հռոմեական

727



կայսրությունում։ Քրիստոնյաների նկատմամբ վատ վերաբերմունքը որոշ
չափով գալիս էր իրենց նախկին ընկերների և հարևանների կողմից։

Երբ ուսումնասիրեք Ա Պետրոս 1–2 գլուխները, փնտրեք
ճշմարտություններ, որոնք կօգնեն ձեզ մնալ հավատարիմ ձեր
փորձությունների ժամանակ։

Ա Պետրոս 1.1–2 հատվածներում Պետրոսը ողջունել է Փոքր Ասիայի
(ժամանակակից Թուրքիայի) հռոմեական մարզերում գտնվող Սրբերին և
հիշեցրել է նրանց, որ նրանք ընտրյալ ժողովուրդ էին։

Կարդացեք Ա Պետրոս 1.3–5 հատվածները՝ փնտրելով Սրբերին
խոստացված ապագա օրհնություններ։ Կարող եք նշել ձեր
բացահայտածը։

Սուրբ գրություններում փրկություն և վեհացում բառերը հաճախ կիրառվում
են նույն իմաստով։ Ա Պետրոս 1.5 հատվածում Պետրոսը նկատի ուներ
վեհացում կամ հավերժական կյանք, այն է՝ ապրել Աստծո ներկայության
մեջ և մնալ որպես ընտանիքներ (տես ՎևՈւ 132.19–20)։

Կարդացեք Ա Պետրոս 1.6-ը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչպես են
արձագանքել Սրբերն այդ ապագա օրհնությունների խոստումին։ Նշեք, որ
փորձանքներ բառը վերաբերում է փորձություններին և նեղություններին
(տես Ա Պետրոս 1.6, ծանոթագրություն բ):

Մենք կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը Ա Պետրոս 1.3–6
հատվածներից. Չնայած մենք տանում ենք փորձություններ, մենք կարող
ենք ուրախանալ Հիսուս Քրիստոսի Քավությամբ և այն ապագա
օրհնություններով, որոնք Աստված խոստացել է տալ մեզ։

Պետրոսն ուսուցանել է, որ չնայած մեր կրած դժվարություններին, մենք
կարող ենք ուրախանալ, քանի որ կունենանք մեծ օրհնություններ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության շնորհիվ։ Հիշելով Քրիստոսի Քավությունը,
ինչպե՞ս կարող եք ուրախանալ, նույնիսկ երբ փորձություններ եք տանում։

Կարդացեք Ա Պետրոս 1.7–9 հատվածները՝ փնտրելով, թե ինչ է
ուսուցանել Պետրոսը Սրբերի հավատի փորձության վերաբերյալ։ Կարող
եք նշել, թե ինչի հետ է նա համեմատել Սրբերի հավատի փորձությունը։

Հավատը ոսկու պես թանկագին է։ Սակայն հավատն ավելի թանկագին է,
քան ոսկին, որովհետև ոսկին «կորստեան» է (Ա Պետրոս 1.7), մինչդեռ առ
Հիսուս Քրիստոս հավատք տանում է դեպի փրկություն (տես Ա Պետրոս
1.9), որը հավերժական է։ Բացի այդ, ոսկին զտվում է բարձր ջերմությամբ,
և նմանապես, մեր հավատն ու համոզմունքները երբեմն հանդիպում են
անախորժությունների, հարցերի և կասկածների։ Պետրոսի խոսքերից
մենք կարող ենք սովորել մի ճշմարտություն, որ առ Հիսուս Քրիստոս մեր
հավատը փորձվում և զտվում է, երբ մենք հավատարմորեն դիմակայում
ենք փորձություններին:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Որո՞նք են այն փորձությունները, որոնց դուք կամ ձեր ընկերները
այժմ հանդիպում եք։
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b. Ի՞նչ կերպ են այս փորձությունները փորձում ձեր կամ
նրանց հավատը։

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից՝ Երեց Նիլ Լ. Անդերսենի
հետևյալ ելույթը և նշեք, թե ինչ է նա խրախուսել, որ մենք անենք, երբ
տանում ենք մեր հավատի փորձությունները.

«Ինչպե՞ս եք դուք մնում «հաստատուն և անխախտ» [Ալմա 1.25] հավատի
փորձության ժամանակ։ Դուք ընկղմվում եք այն ամենի խորքը, ինչն օգնել է
ձեզ կառուցել ձեր հավատի առանցքը. դուք գործադրում եք հավատ առ
Քրիստոս, դուք աղոթում եք, դուք խորհում եք սուրբ գրքերի մասին, դուք
ապաշխարում եք, դուք պահում եք պատվիրանները և դուք ծառայում եք
մյուսներին:

«Երբ հանդիպում եք հավատի փորձությանը, ինչ էլ որ անեք, մ՛ի շրջվեք Եկեղեցուց: Աստծո
արքայությունից ձեզ հեռացնելը, երբ հավատքի փորձության մեջ եք, նման է ապահով
տանիքի տակից դուրս գալուն հենց այն պահին, երբ փոթորիկը տեսադաշտում է («Ձեր
հավատքի փորձությունը», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2012, 40)։

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր անել այն բաները, որ Երեց Անդերսենը
խրախուսել է մեզ անել, երբ մեր հավատը փորձվում է։
____________________

Կարդացեք Ա Պետրոս 1.13–17 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Պետրոսը խրախուսել անել Սրբերին իրենց փորձություններին
հավատարմորեն դիմակայելու համար։ Կարող եք նշել ձեր
բացահայտածը։ «Ձեր մտքի մէջքը գօտեպնդած» արտահայտությունը
13-րդ հատվածում նշանակում է՝ պատրաստվել։

Կարդացեք Ա Պետրոս 1.18–21 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
լրացուցիչ ճշմարտություններին, որոնք Պետրոսն ուսուցանել է Սրբերին՝
օգնելու նրանց հավատարմորեն դիմակայել իրենց փորձություններին,
այլ ոչ թե հրաժարվել իրենց հավատից։

Ահա մի քանի ճշմարտություններ, որոնք Պետրոսն ուսուցանել է Սրբերին
այս հատվածներում. Մենք փրկագնվում ենք Հիսուս Քրիստոսի թանկ
արյունով։ Քանի որ Հիսուս Քրիստոսն ապրել է անմեղ կյանքով, Նա
կարող էր առաջարկել Իրեն որպես կատարյալ զոհ մեզ համար։ Հիսուս
Քրիստոսը նախակարգված էր լինելու մեր Փրկիչը։

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է. «Երկնքի առաջին
կազմակերպչական ժողովի ժամանակ մենք բոլորս ներկա էինք և
տեսանք, թե ինչպես Փրկիչն ընտրվեց, ապա նշանակվեց, և ինչպես
փրկության ծրագիրը կազմվեց, իսկ մենք հավանություն տվեցինք դրան»
(Եկեղեցու Նախագահների Ուսմունքներ. Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 209)։

Հիշելով այս ճշմարտությունները, Սրբերն ինչպե՞ս կարող են
հավատարմորեն դիմակայել իրենց փորձություններին։

2. Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ դուք կամ ձեր
ծանոթներից մեկն ընտրել է առ Հիսուս Քրիստոս

հավատով դիմակայել ինչ-որ փորձության, այլ ոչ թե հրաժարվել Նրա
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հանդեպ հավատից։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում գրեք այդ փորձառության և ուղիների մասին, որոնցով ձեր
կամ այդ մարդու հավատք առ Փրկիչը ամրապնդվել է այդ ընթացքում։

Ա Պետրոս 1.22–25 հատվածներում Պետրոսը քաջալերել է Սրբերին սիրել
միմյանց և հիշել, որ նրանք ծնվել էին կրկին Աստծո խոսքով, որը
շարունակվում է հավերժ։

Ա Պետրոս 2.1–12
Պետրոսն ընդգծում է Սրբերի պարտականությունները

Ինչո՞վ են Եկեղեցու անդամները տարբերվում նրանցից, ովքեր գնում են
աշխարհիկ ուղիներով։ Որո՞նք են այն մարտահրավերները, որոնց մենք
կբախվենք, որովհետև մենք տարբեր ենք։ ____________________

Երբ դուք ուսումնասիրեք Ա Պետրոս 2.1–12 հատվածները, փնտրեք մի
սկզբունք, որը կարող է ամրացնել աշխարհից զատվելու ձեր
ցանկությունը։

Ինչպես արձանագրված է Ա Պետրոս 2.1–8 հատվածներում, Պետրոսն
ուսուցանել է, որ հավատարիմ Սրբերը նման են Հիսուս Քրիստոսի
հիմնաքարի վրա կառուցած կենդանի քարերի, իսկ նրանք, ովքեր
անհնազանդ են, վիրավորվում են Նրանից, որովհետև Նա չի սատարում
նրանց անհնազանդությունը։

Կարդացեք Ա Պետրոս 2.9–10 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես է Պետրոսը նկարագրել հավատարիմ Սրբերին։ Կարող եք նշել
այն արտահայտությունները, որոնք նշանակալից են ձեզ համար:

Ո՞րն է Պետրոսի կողմից Սրբերին տված ձեր սիրելի կոչումներից մեկը։
____________________

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչ է նշանակում լինել «ընտիր ազգ»,
կարդացեք Ա Պետրոս 2.9, ծանոթագրություն զ։

Այն խոսքերը, որոնք Պետրոսն օգտագործել է Սրբերին բնութագրելու
համար Ա Պետրոս 2.9–10 հատվածներում, ինչպե՞ս կօգնեին նրանց
արիանալ, երբ նրանք ենթարկվում էին կրոնական հալածանքին։
____________________

Կարդացեք Ա Պետրոս 2.11–12 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է Պետրոսն աղերսել անել Սրբերին՝ որպես Տիրոջ յուրահատուկ
կամ թանկագին ազգ։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պետրոսը Սրբերին
հավանաբար կոչել է «օտարականներ» և «պանդուխտներ» այն
պատճառով, որ նրանք ապրել են մշակույթի և կրոնի առումով Սրբերից
տարբերվող ժողովրդի մեջ կամ էլ այն պատճառով, որ նրանք հեռու էին
իրենց երկնային տնից՝ ժամանակավորապես ապրելով` որպես
մահկանացուներ։

Պետրոսն ասել է Սրբերին, որ նրանք կարող էին օրինակ ծառայել իրենց
շրջապատի մարդկանց համար և օգնել ուրիշներին փառաբանել Աստծուն
(տես Ա Պետրոս 2.12)։ Ա Պետրոս 2.11–12 հատվածներից մենք
տեղեկանում ենք, որ Աստված կոչ է անում Իր Սրբերին առանձնանալ և
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զատվել աշխարհից, որպեսզի ուրիշները կարողանան տեսնել նրանց
օրինակը և փառաբանեն Նրան։ Կարող եք գրել կամ նշել այս սկզբունքը
ձեր սուրբ գրություններում:

Քույր Էլեյն Ս. Դալտոնը, երբ նա եղել է Երիտասարդ Կանանց գերագույն
նախագահ, ասել է. «Եթե ցանկանում եք փոխել աշխարհը, դուք պետք է
տարբերվեք աշխարհից» («Այժմ է ժամանակը՝ վեր կացեք և շողացեք»։)
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2012, 124):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս են խնդրել Վերջին Օրերի Սուրբ երիտասարդներին
առանձնանալ և զատվել աշխարհից։

b. Ինչպե՞ս է աշխարհից առանձնանալու և զատվելու ձեր
ընտրությունը ուրիշների վրա ի բարին ազդել կամ օգնել մոտեցնել
նրանց Աստծուն։

c. Ի՞նչ կարող եք ավելի լավ անել, որպեսզի առանձնանաք և զատվեք
աշխարհից այնպես, որ կարողանաք օրինակ լինել։ (Գրեք մի
նպատակ, թե ինչպես եք նախատեսում օրինակ լինել
ուրիշների համար:)

Ա Պետրոս 2.13–25
Պետրոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին կրել տառապանքներ, ինչպես Փրկիչն
է կրել

Ա Պետրոս 2.13–18 հատվածներում, Պետրոսն ուսուցանել է Սրբերին
հնազանդվել այն օրենքներին և քաղաքացիական իշխանություններին,
որոնք կառավարել են նրանց (այդ թվում՝ հռոմեական կայսրին, ով
նպաստում էր նրանց դեմ ուղղված դաժան հալածանքին)։ Նա քաջալերել
է նրանց, ովքեր դժվարություն են կրել որպես ծառաներ, համբերությամբ
կրել իրենց տառապանքները և հիշել, որ Աստված գիտի նրանց մասին։

Կարդացեք Ա Պետրոս 2.19–20 հատվածները՝ պարզելով Պետրոսի
խորհուրդը Սրբերին, թե նրանք ինչպես պետք է դիմանան
տառապանքներին։

Պետրոսը քաջալերել է Սրբերին դիմանալ իրենց տառապանքներին
համբերությամբ։ Կարդացեք Ա Պետրոս 2.21–25 հատվածները՝
հայտնաբերելով Պետրոսի նկարագրությունն այն մասին, թե ինչպես է
Հիսուս Քրիստոսն արձագանքել հալածանքին։ Կարող եք նշել ձեր
բացահայտածը։

Ըստ Ա Պետրոս 2.21 հատվածի, Փրկիչի տառապանքները ի՞նչ կարող են
մեզ տալ: ____________________
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Պետրոսի ուսմունքներից մենք կարող ենք սովորել հետևյալ
ճշմարտությունը փորձություններին դիմակայելու վերաբերյալ. Մենք
կարող ենք հետևել Փրկիչի օրինակին համբերատար դիմակայելով
փորձություններին։

Խորհեք այն մասին, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի ավելի լավ հետևեք
Հիսուս Քրիստոսի օրինակին փորձություններին համբերատար
դիմակայելիս:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Պետրոս 1–2 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 29. ՕՐ 4

Ա Պետրոս 3–5
Նախաբան
Պետրոս Առաքյալը խրախուսել է Սրբերին միշտ պատրաստ լինել վկայել
Հիսուս Քրիստոսի մասին և ապրել արդար, որպեսզի հերքեն իրենց դեմ
ուղղված կեղծ մեղադրանքներ։ Նա ուսուցանել է, որ Հիսուս Քրիստոսն
Իր մահից հետո քարոզել է ավետարանը հոգևոր աշխարհում։ Պետրոսը
Եկեղեցու երեցներին հորդորել է նաև հոգալ Աստծո հոտի մասին նույն
հոգատարությամբ, ինչպես հոգացել է Հիսուս Քրիստոսը՝
Գլխավոր Հովիվը։

Ա Պետրոս 3.1–17
Պետրոսը խորհուրդ է տալիս Սրբերին լինել միավորված արդարակեցությամբ
և պատրաստ` միշտ վկայելու Քրիստոսի մասին

Կարդացեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի հետևյալ պատմությունը.

«Մեր կյանքում մենք առիթներ կունենանք կիսվելու մեր համոզմունքներով,
թեպետ չգիտենք, թե երբ այդ հնարավորությունը մեզ կընձեռվի: Նման
հնարավորություն ես ունեցա 1957 թվին, երբ աշխատում էի
հրատարակչությունում և ինձ խնդրեցին գնալ Դալլաս՝ Տեխասի նահանգ
[ԱՄՆ], որը երբեմն անվանում են «եկեղեցիների քաղաք», գործարար
համագումարի մասնակցելու: Այդ համագումարի ավարտին ես նստեցի

տեսարժան վայրեր տանող ավտոբուսը, որը շրջելու էր արվարձաններով: Տարբեր
եկեղեցիների մոտով անցնելիս մեր վարորդը ներկայացնում էր. «Ձախում դուք տեսնում եք
Մեթոդական եկեղեցին» կամ «Աջում Կաթողիկե եկեղեցու մայր տաճարն է»:

«Երբ անցանք բլրի վրա կարմիր աղյուսից կառուցված գեղեցիկ շինության մոտով,
վարորդը հայտարարեց. «Այս կառույցում հավաքվում են Մորմոնները»: Ավտոբուսի ետևի
մասից մի կին ձայն տվեց. «Վարորդ, կարո՞ղ եք մի փոքր ավելին ասել
Մորմոնների մասին»:

«Վարորդը կանգնեցրեց ավտոբուսը ճանապարհի եզրին, շրջվեց և պատասխանեց.
«Տիկին, Մորմոնների մասին գիտեմ միայն, որ նրանք հավաքվում են այս կարմիր աղյուսե
շենքում: Այս ավտոբուսում կա՞ մեկը, որն ինչ-որ բան ավել գիտի Մորմոնների մասին»:
(«Խիզախություն ունեցիր կանգնել միայնակ», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ. 2011, 67)։

Եթե այդ ժամանակ դուք լինեիք ավտոբուում, ի՞նչ կանեիք կամ կասեիք։

Ինչո՞վ կարող է այսպիսի առիթը հետաքրքիր լինել ձեզ համար։ Ինչո՞վ
կարող է այն դժվար լինել ձեզ համար։ ____________________

Երբ դուք ուսումնասիրեք Ա Պետրոս 3.1–17 հատվածները, փնտրեք մի
սկզբունք, որը կարող է օգնել ձեզ, երբ ունենաք ուրիշների հետ
ավետարանով կիսվելու առիթներ։

Ա Պետրոս 3.1–11 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Պետրոս
Առաքյալը հորդորել է կանանց օգնել բերել անհավատ ամուսիններին
դեպի Քրիստոս իրենց արդարակյաց վարքով (տես Ջոզեֆ Սմիթի
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Թարգմանություն, Ա Պետրոս 3.2 [Ա Պետրոս 3.2-ում, ծանոթագրություն բ])։
Նա խորհուրդ է տվել ամուսիններին մեծարել իրենց կանանց: Նա
անդամներին խորհուրդ է տվել նաև «համամիտ» լինել (Ա Պետրոս 3.8) և
ապրել ավետարանի չափանիշներին համաձայն։

Կարդացեք Ա Պետրոս 3.14–16 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ խորհուրդ է տվել Պետրոսը Սրբերին անել, երբ նրանք հանդիպեն
մարդկանց, որոնք հարցականի տակ կդնեն նրանց համոզմունքները կամ
կհալածեն նրանց այդ համոզմունքների պատճառով։

Պատասխան բառը 15-րդ հատվածում կարող է թարգմանվել նաև որպես
«պաշտպանություն» (տես Ա Պետրոս 3.15, ծանոթագրություն բ)։ Պետրոսը
հորդորել է Սրբերին կիսվել և պաշտպանել իրենց կրոնական
համոզմունքները։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պետրոսն առաջարկել է, որ
նրանք անեն դա հեզությամբ և երկյուղածությամբ։ Հեզություն բառը
նշանակում է բարեսրտություն, խոնարհություն և համբերություն (տես
Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Հեզ, Հեզություն», scriptures.lds.org)։
Երկյուղածություն բառը նշանակում է պատկառանք կամ հարգանք (տես
Ա Պետրոս 3.15, ծանոթագրություն ա)։

Ա Պետրոս 3.15 հատվածից կարող ենք սովորել հետևյալ ճշմարտությունը`
մենք՝ որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդներ, պետք է ձգտենք միշտ
պատրաստ լինել կիսվելու և պաշտպանելու մեր համոզմունքները
պատկառանքով և հեզությամբ: Կարող եք գրել կամ նշել այս
ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրության մեջ՝ Ա Պետրոս 3.15
հատվածի կողքին։

Կարդացեք՝ ավտոբուսում ունեցած Նախագահ Մոնսոնի փորձառության
ողջ պատմությունը.

«Ես սպասեցի, որ տեսնեմ, թե ով կպատասխանի: Ես ուշադիր նայեցի
յուրաքանչյուրի դեմքին, որպեսզի տեսնեմ, արդյոք ցանկանում են որևէ բան
ասել: Ոչինչ: Ես հասկացա, որ ես պետք է անեմ այն, ինչ Պետրոս Առաքյալն
էր առաջարկել՝ «միշտ պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամենին, որ
ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցնե»: Ես նաև հասկացա, որ
ճշմարիտ է այն խոսքը, որ՝ «Երբ որոշում կայանցնելու պահը գալիս է,

պատրաստվելու ժամանակը անցյալում է»:

«Հաջորդող 15 րոպեների ընթացքում ես արտոնություն ունեցա ավտոբուսի մարդկանց հետ
կիսվելու իմ վկայությամբ Եկեղեցու և իմ համոզմունքների մասին: Ես երախտապարտ էի իմ
վկայության համար և երախտապարտ էի, որ պատրաստ էի կիսվել դրանով»
(«Խիզախություն ունեցիր կանգնելու միայնակ», 67)։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից երկուսին կամ բոլորին.

a. Որո՞նք են այն բաները, որ դուք կարող եք անել, որպեսզի միշտ
պատրաստ լինեք կիսվելու ձեր համոզմունքներով։

b. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է կարևոր կիսվել ձեր համոզմունքներով
պատկառանքով և հեզությամբ։
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c. Ե՞րբ եք կիսվել ձեր համոզմունքներով կամ վկայությամբ
ուրիշների հետ:

Մտածեք այն մասին, թե դուք ինչպես կնախապատրաստվեք` կիսվելու
ձեր համոզմունքներով և պաշտպանելու դրանք: Գործեք ըստ ձեր
ստացած հուշումների:

Ա Պետրոս 3.18–4.19
Հիսուս Քրիստոսն Իր մահից հետո քարոզեց ավետարանը հոգևոր աշխարհում

Պատկերացրեք, որ դուք ծառայում եք որպես լիաժամկետ միսիոներ:
Մտածեք այն մասին, թե դուք ինչպես կպատասխանեիք որևէ մեկին, ով
ասում է հետևյալը. «Ես հավատում եմ, որ այն, ինչ ուսուցանում եք ինձ,
ճշմարիտ է, բայց ես խորհում եմ մարդկանց մասին, որոնք մահանում են
առանց ճշմարտությունը լսելու հնարավորության։ Արդարացի չէ, որ
Աստված նրանց պատժի կամ թույլ չտա, որ նրանք կրկին ապրեն Նրա
հետ, եթե նրանք հնարավորություն չեն ունեցել իմանալու Նրա
փրկության ծրագրի մասին»։

Կարդացեք Ա Պետրոս 3.18–20 հատվածները, ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը Ա Պետրոս 3.20-ում, ծանոթագրություն ա։ Ապա
կարդացեք Ա Պետրոս 4.5–6 հատվածները, ներառյալ Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը Ա Պետրոս 4.6-ում, ծանոթագրություն ա։ Երբ կարդաք,
փնտրեք Պետրոսի ուսուցանած ճշմարտությունները, որոնցով դուք
կարող եք կիսվել վերոհիշյալ իրավիճակում գտնվող անձի հետ։
«Բանտումը եղող հոգիներին» արտահայտությունը Ա Պետրոս 3.19
հատվածում, վերաբերում է հոգիների աշխարհում գտնվողներին, ովքեր
չեն ընդունել ավետարանը կամ չեն ունեցել մահկանացու կյանքում այն
լսելու հնարավորությունը։

Ի՞նչ ենք մենք սովորում այս հատվածներից հոգիների աշխարհում այն
գտնվողների մասին, ովքեր չեն ընդունել ավետարանը կամ չեն ունեցել
այդ հնարավորությունն այս կյանքում։
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Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթ

Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը
խորհրդածում էր Ա Պետրոս
3.18–20 և Ա Պետրոս 4.6
հատվածների նշանակության
մասին, երբ նա հայտնություն և
տեսիլք ստացավ հոգևոր աշխարհ
Փրկիչի այցի վերաբերյալ։ Այդ
հայտնությունը գրված է որպես
Վարդապետություն և Ուխտեր 138
գլուխը։ Նախագահ Սմիթը տեսավ,
որ Հիսուս Քրիստոսը Իր մահվան
և հարության միջև ընկած
ժամանակահատվածում քարոզեց
ավետարանը և անհատապես
սպասավորեց արդար հոգիներին
հոգևոր աշխարհում։ Այդ ժամանակ
Հիսուս Քրիստոսը հոգևոր
աշխարհում կազմակերպեց և
լիազորեց արդար ծառաներին`
ուսուցանելու ավետարանը հոգևոր
բանտում գտնվող հոգիներին (տես ՎևՈւ138.1–12, 18–19, 27–30)։

Ըստ Ա Պետրոս 4.6 հատվածի, ինչո՞ւ է ավետարանը քարոզվում
մահացածներին։

Մի ճշմարտություն, որ մենք կարող ենք սովորել այդ հատվածից, այն է,
որ ավետարանը քարոզվում է նրանց, ովքեր մահացել են, որպեսզի
նրանք ունենան նույն հնարավորությունները, ինչպես նրանք, ովքեր լսում
են ավետարանը մահկանացու կյանքում: (Ուշադրություն դարձրեք, որ
Ա Պետրոս 4.6-ը սուրբ գրությունների սերտման հատված է: Դուք կարող
եք նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի կարողանաք գտնել
հետագայում:)

2. Վերընթերցեք այն իրավիճակը, որը դուք կարդացիք այս
մասի սկզբում: Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

ձեր օրագրում գրեք, թե դուք ինչպես կկիրառեիք Ա Պետորս 4.6
հատվածը ձեր կարդացած մտահոգությանը արձագանքելու համար։
Ներառեք ձեր զգացումներն այն մասին, թե ինչպես է մահացածների
փրկության վարդապետությունը փաստում Իր զավակների հանդեպ
Աստծո ողորմածության և կարեկցանքի մասին։

Ա Պետրոս 4.7–19 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Պետրոսը
Սրբերին հորդորել է ունենալ ջերմեռանդ գթություն, որովհետև
գթությունը ծածկում կամ կանխում է բազում մեղքեր։ Նա խոսել է նաև
գալիք «բորբոքուած նեղութ[յան]» մասին (Ա Պետրոս 4.12), որ Սրբերը
գուցե դեռ պետք է կրեին և ուսուցանել է Սրբերին ուրախանալ, երբ
ենթարկվեն փորձություններին և հալածանքին առ Հիսուս Քրիստոս
իրենց հավատի պատճառով։
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Սուրբ գրությունների սերտում` 1 Պետրոս
4.6 հատված

3. Գրեք խոսքերը Ա Պետրոս 4.6 հատվածից մի քարտի կամ
մի թղթի կտորի վրա: Մյուս կողմի վրա գրեք, թե ինչ կարող

եք անել՝ օգնելու ձեր նախնիներին, ովքեր հոգիների աշխարհում
ընդունել են ավետարանը և սպասում են, որ ազատվեն հոգևոր
բանտից։ Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, որ դուք ավարտել եք այդ հանձնարարության այս մասը։ Հաջորդ
շաբաթվա ընթացքում աշխատեք Ա Պետրոս 4.6 հատվածը
մտապահելու վրա՝ ամեն առավոտ և երեկո ձեր անձնական
աղոթքներն ասելուց առաջ կարդալով և անգիր ասելով դրանք:
Վերընթերցեք նաև ձեր գրածն այն մասին, թե ինչպես մասնակցել ձեր
նախնիների փրկության աշխատանքին։

Ա Պետրոս 5
Պետրոսը խորհուրդ է տվել Եկեղեցու երեցներին հոգալ Աստծո հոտի մասին և
խրախուսել է Սրբերին անսասան մնալ հավատքում

Որպեսզի օգնի նախապատրաստել Սրբերին այն փորձություններին,
որոնց նրանք ենթարկվելու էին, Պետրոս Առաքյալը Եկեղեցու երեցներին
ուսուցանեց իրենց պարտականությունների մասին` որպես Եկեղեցու
ղեկավարներ։ Կարդացեք Ա Պետրոս 5.1–3 հատվածները՝ ուշադրություն
դարձնելով Եկեղեցու երեցներին ուղղված Պետրոսի խորհրդին։

«Արածեց[նել] Աստուծոյ հօտը» (2-րդ հատված) նշանակում է հոգ տանել և
հսկել Եկեղեցու անդամներին։ Պետրոսն ուսուցանել է, որ Եկեղեցու
ղեկավարները պետք է ծառայեն հոժարությամբ և սիրով, այլ ոչ
դժկամորեն կամ պարգևատրվելու ցանկությունից։ Նրանք պետք է
օրինակներ լինեին անդամների համար, ոչ թե «տիրապետեին» նրանց
(3-րդ հատված):

Մի ճշմարտություն, որ այս հատվածներն ուսուցանում են, այն է, որ
Եկեղեցու ղեկավարների պարտականությունն է սիրով և օրինակով
հոգալ ու հսկել Աստծո հոտը։

Կարդացեք Ա Պետրոս 5.4 հատվածը՝ պարզելով, թե ինչպես է Պետրոսն
անվանել Փրկիչին։
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Ի՞նչ Քրիստոսանման որակներ
կամ հատկանիշներ կարող են
օգնել Եկեղեցու ղեկավարներին
հսկել և հոգալ Եկեղեցու
անդամների մասին:
____________________

Ե՞րբ եք դուք օրհնվել Եկեղեցու
ղեկավարի Քրիստոսանման
սիրով կամ օրինակով։

Երբ հարգեք, վստահեք և հետևեք
Տիրոջ կողմից կանչված Եկեղեցու
ղեկավարներին, նրանք կօգնեն
հոգևորապես ուղղորդել և հոգալ
ձեր մասին։

Ա Պետրոս 5.5–14 հատվածներում
Պետրոսը ուսուցանել է Սրբերին
հարգել տարեց մարդկանց,
հանձնել իրենց հոգսերը Հիսուս Քրիստոսին և մնալ անսասան իրենց
հավատում` չնայած նեղություններին։ Պետրոսը հավաստիացրել է
նրանց, որ եթե այդպես վարվեն, Աստված կկատարելագործի և
կզորացնի նրանց։

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարությունների տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Ա Պետրոս 3–5 գլուխները և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  29 ,  ՕՐ  4
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Բ Պետրոս թղթի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը նշել է. «Պետրոսը գրել է ամենավսեմ լեզվով,
քան առաքյալներից որևէ մեկը» (in History of the Church, 5:392)։ Վսեմ բառը
նշանակում է՝ լինել վեհացած մտքով, ակնառու արժեքով և հիացմունք
ներշնչելու միտումով։

Որպես Հիսուս Քրիստոսի կերպարանափոխության ականատես (տես
Բ Պետրոս 1.16–18), Պետրոսը հորդորել է իր ընթերցողներին մեծացնել
Փրկիչի մասին իրենց գիտելիքը և ձգտել ստանալ աստվածային
հատկանիշներ, որպեսզի կարողանան «հաղորդակից լին[ել]
աստուածային բնութեանը» (տես Բ Պետրոս 1.4–8)։ Նա հավաստիացրել է
իր ընթերցողներին, որ այդ հոգևոր աճը կօգնի նրանց կատարել իրենց
«կոչումը եւ ընտրութիւնը հաստատ» (Բ Պետրոս 1.10)։ «Պետրոսը
վերահաստատում է, որ Տերը մեծ փառքով և դատաստանով երկնքից
կգա երկրի վրա» (Աստվածաշնչի Բառարան, “Պետրոս, Պետրոսի
թղթերը»)։ Ուսումնասիրելով Պետրոսի երկրորդ թուղթը, դուք կարող եք
զարգացնել ավելի մեծ հավատ առ Հիսուս Քրիստոսը և ստանալ ցուցում
և ներշնչում, որ կարող են ձեզ օգնել ավելի նմանվել Նրան։

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Պետրոսի Երկրորդ ընդհանրական թղթի հեղինակը Սիմոն Պետրոսն է`
Հիսուս Քրիստոսի ավագ Առաքյալը (տես Բ Պետրոս 1.1)։

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք ճշգրիտ չգիտենք, թե երբ և որտեղ է գրվել այս թուղթը: Ենթադրվում
է, որ Պետրոսը գրեց այն Հռոմում` Ա Պետրոս հայտնի թղթից հետո, որը
հավանաբար գրվեց Ք.հ. 64 թվականին (տես Աստվածաշնչի Բառարան,
«Պետրոս, Պետրոսի թղթերը»):

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Պետրոսն ասել է, որ նա գրում էր «ձեզ՝ որ մեզ հետ նոյն պատուական
հաւատքին հասաք» (Բ Պետրոս 1.1)։ Սա գուցե ցույց է տալիս, որ
Պետրոսի ունկնդիրները եղել են նույն հեթանոս քրիստոնյաները, ովքեր
ստացել են նրա առաջին թուղթը (տես Բ Պետրոս 3.1)։ Բ Պետրոս 1.12–15
հատվածների բովանդակությունը ցույց է տալիս, որ Պետրոսն այս
նամակով հրաժեշտի ուղերձն էր հղում իր ընթերցողներին։

Ի տարբերություն Պետրոսի Առաջին թղթի, որն օգնել է Սրբերին
պայքարել արտաքին հալածանքի հետ, Պետրոսն իր երկրորդ թղթում
խոսել է Եկեղեցու ապագային սպառնացող ներքին ուրացության մասին։
Կեղծ մարգարեները և ուսուցիչները տարածում էին «կորստական
հերձուածողութիւններ [կեղծ ուսմունքներ]. Եւ ուրանալով այն Տիրոջը որ
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իրանց գնեց» (Բ Պետրոս 2.1)։ Պետրոսը գրել է այս նամակը՝ քաջալերելու
Սրբերին աճել Տիրոջ վերաբերյալ իրենց գիտելիքի մեջ և «[անել իրենց]
կոչումը եւ ընտրութիւնը հաստատ» (Բ Պետրոս 1.10)։

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
«Երկրորդ թուղթը, ըստ երևույթին, ուղղված էր նույն եկեղեցիներին,
ինչպես առաջինը։ Այն գրվել է մոտեցող մահվան (1.14) վտանգի
ակնկալության ժամանակ (Աստվածաշնչի Բառարան, «Պետրոս, Պետրոսի
թղթերը»)։ Այն պարունակում է նաև Պետրոսի որոշ ամենահամոզիչ
խոսքերը և վերջին վկայությունները։

Մի գերիշխող թեմա կա Բ Պետրոսի թղթում, որը վերաբերում է Հիսուս
Քրիստոսի մասին գիտելիք ստանալու կարևորությանը։ Պետրոսը
խոստանում է իր ընթերցողներին, որ եթե նրանք փնտրեն աստվածային
հատկանիշներ և զարգացնեն աստվածային բնույթը, նրանք «դատարկ եւ
անպտուղ չեն [լինի] մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի գիտութիւնումը»
(Բ Պետրոս 1.8) և կանեն իրենց «կոչումը եւ ընտրութիւնը հաստատ»
(Բ Պետրոս 1.10)։

Պետրոսը հակադրել է Հիսուս Քրիստոսի մասին ճշմարիտ գիտելիքը
ուխտադրուժների կողմից տարածվող կեղծ գիտելիքի և ուսմունքների
հետ (տես Բ Պետրոս 2)։ Ավարտելով այս թուղթը, Պետրոսը հղել է
Սրբերին վերջին հրավերը՝ «աճե[լ] մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի
շնորհքովը եւ գիտութիւնովը» (Բ Պետրոս 3.18)։

Համառոտ շարադրանք
Բ Պետրոս 1: Պետրոսը բացատրում է, որ Հիսուս Քրիստոսի
խոստումները Սրբերին թույլ են տալիս «հաղորդակից [դառնալ]
աստուածային բնութեանը» (Բ Պետրոս 1.4)։ Նա խրախուսում նրանց
կատարել իրենց «կոչումը եւ ընտրութիւնը հաստատ» (Բ Պետրոս 1.10)։
Պետրոսը վերհիշում է Կերպարանափոխության սարի վրա իր ստացած
փորձառությունը, երբ նա ականատես եղավ փառավորված Քրիստոսին և
լսեց Հոր ձայնը։ Պետրոսն ասում է, որ «մարգարէական աւելի հաստատ
խօսքն ունինք» (Բ Պետրոս 1.19)։

Բ Պետրոս 2։ Պետրոսը զգուշացնում է Եկեղեցու անդամներին կեղծ
մարգարեների և ուսուցիչների մասին, որոնք կգան նրանց մոտ և
կփորձեն Սրբերին տանել մոլորության։ Այդ ամբարիշտ ուսուցիչները
կուրանան Տերը և կչարախոսեն «ճշմարտութեան ճանապարհ[ի]» մասին
(Բ Պետրոս 2.2)։ Պետրոսն ուսուցանում է, որ ավելի լավ է ավետարանը
չընդունել, քան ուխտեր կապել և չապրել դրանց համաձայն։

Բ Պետրոս 3։ Պետրոսը հաստատում է այն համոզվածությունը, որ
Քրիստոսը կգա Իր ժամանակին, կմաքրի երկիրը կրակով, կկործանի
ամբարիշտներին և կփրկի ջանասերներին և հավատարիմներին։
Պետրոսը խրախուսում է Սրբերին «աճե[լ] … Յիսուս Քրիստոսի
շնորհքովը եւ գիտութիւնովը» (Բ Պետրոս 3.18)։

Բ ՊԵՏՐՈՍ
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ՄԱՍ 30. ՕՐ 1

Բ Պետրոս
Նախաբան
Պետրոս Առաքյալը խրախուսել է Սրբերին մեծացնել Հիսուս Քրիստոսի
մասին իրենց գիտելիքը ձգտելով նմանվել Նրան։ Պետրոսը զգուշացրել է
նաև, որ կեղծ մարգարեները և ուսուցիչները մարդկանց տանում են դեպի
մոլորություն։ Նա մարգարեացել է, որ վերջին օրերում, ամբարիշտները
կծաղրեն արդարներին այն հավատի համար, որ Հիսուս Քրիստոսը
կվերադառնա։ Պետրոսը խրախուսել է Սրբերին ջանասիրաբար
նախապատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին։

Բ Պետրոս 1.1–11
Պետրոսն ուսուցանում է, թե ինչպես օգտվել Հիսուս Քրիստոսի աստվածային
բնույթից։

Մտածեք այն հատկանիշների կամ որակների մասին, որոնք սիրում եք
ընտանիքի անդամի կամ ընկերոջ մեջ։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ կարող եք
զարգացնել այդ նույն լավ հատկանիշներն ու որակները։ Եթե դուք
երիտասարդ կին եք, մտածեք Երիտասարդ Կանանց թեմայի մասին, որը
մասամբ ասում է. «Մենք մեզ սիրող Երկնային Հոր դուստրեր ենք, և մենք
սիրում ենք Նրան»։ Խորհեք այդ թեմայի մեջ պարունակվող արժեքների՝
հատկապես աստվածային բնույթի մասին։

Ի՞նչ է նշանակում ձեզ համար «աստվածային բնույթ» արտահայտությունը,
անկախ այն բանից` դուք երիտասարդ տղամարդ եք, թե կին։
____________________

Պետրոս Առաքյալը գրել է այս թուղթը Եկեղեցու անդամներին, որոնք
ձեռք էին բերել հավատ առ Հիսուս Քրիստոս։ Ինչպես արձանագրված է
Բ Պետրոս 1.1–4 հատվածներում, նա ուսուցանել է նրանց, որ նրանք
կարողանան «հաղորդակից լին[ել] աստուածային բնութեանը» (4-րդ
հատված): «Աստվածային բնույթ» արտահայտությունը վերաբերում է
Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հատկանիշներին:

Կարդացեք Բ Պետրոս 1.5–7 հատվածները՝ պարզելով Հոր և Որդու
աստվածային բնույթի հատկանիշներից մի քանիսը։ Ներքևի
աղյուսակում նշեք այդ հատվածներում ձեր գտած հատկանիշները։
Այնուհետև, 1-ից 10 սանդղակի վրա գնահատեք, թե որքան
ջանասիրաբար եք ձգտում ձեռք բերել այս աստվածային հատկանիշները
ձեր կյանքում (1 = Չեք ձգտում ձեռք բերել, 10 = Ջանասիրաբար ձգտում եք
ձեռք բերել)։ Առաջին աստվածային հատկանիշն արդեն նշված է։
Ժուժկալություն բառը 6-րդ հատվածում նշանակում է ինքնատիրապետում։

Աստվածային հատկանիշներ

Հավատք 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Կարդացեք Բ Պետրոս 1.8–11 հատվածները՝ հայտնաբերելով, թե ինչ
օրհնություններ կարող են գալ նրանց, ովքեր ջանասեր են Երկնային Հոր
և Հիսուս Քրիստոսի աստվածային հատկանիշները զարգացնելու
գործում։ «Որ ձեր կոչումը եւ ընտրութիւնը հաստատ անէք»
արտահայտությունը 10-րդ հատվածում նշանակում է, որ մահկանացու
կյանքում դուք ստանում եք Աստծո հավաստիացումը կամ խոստումը, որ
դուք ձեռք եք բերել հավերժական կյանք. Պետրոսը խոսում է այդ մասին
որպես «մարգարէական աւելի հաստատ խօսք» (Բ Պետրոս 1.19)։

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ որևէ մեկի կոչումը և ընտրությունը
հաստատ է դառնում այն բանից հետո, երբ ապացուցվել է, որ մարդը
հավատարիմ է Տիրոջը. «Այն բանից հետո, երբ մարդը հավատ է դրսևորում
Քրիստոսի հանդեպ, ապաշխարում է իր մեղքերը, մկրտվում է իր մեղքերի
թողության համար և ստանում է Սուրբ Հոգին (ձեռնադրմամբ), որը առաջին
Մխիթարիչն է, ապա թողեք, որ նա շարունակի խոնարհվել Աստծո առաջ`

ունենալով քաղց ու ծարավ արդարակեցության համար, և ապրելով Աստծո ամեն մի
խոսքով, և Տերը շուտով կասի նրան՝ Որդիս դու կստանաս վեհացում։ Երբ Տերը հիմնովին
ստուգի նրան և գտնի, որ մարդը վճռական է ծառայելու Իրեն բոլոր վտանգների
ժամանակ, ապա մարդն իր կոչումը և ընտրությունը դարձնում է հաստատ» (in History of
the Church, 3:380)։

Բ Պետրոս 1.12–21
Պետրոսը կիսվում է իր վկայությամբ Հիսուս Քրիստոսի մասին և ուսուցանում է
սուրբ գրության մասին

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ են որոշ մարդիկ քննադատորեն վերաբերվում որոշ
մարգարեների և առաքյալների տարիքին։ Ինչպե՞ս դուք
կպատասխանեիք մեկին, ով ասում է, որ մարգարեները և առաքյալները
չափազանց ծեր են արդյունավետ ղեկավարներ լինելու համար։ Երբ դուք
շարունակեք ուսումնասիրել Բ Պետրոս 1 գլուխը, փնտրեք մի
ճշմարտություն մարգարեների և առաքյալների վերաբերյալ, որն ավելի
կարևոր է, քան նրանց տարիքը։

Ինչպես արձանագրված է Բ Պետրոս 1.12–19 հատվածներում, Պետրոս
Առաքյալը գիտեր, որ շուտով պիտի մահանա, և այդպիսով, նա կիսվեց իր
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վկայությամբ Հիսուս Քրիստոսի մասին որպես ականատես։ Իր
վկայությունում Պետրոսը նշել է «մարգարէական աւելի հաստատ
խօսք[ի]» մասին (Բ Պետրոս 1.19)։ Այս «մարգարէական աւելի հաստատ
խօսքն» ավելի հստակ սահմանված է Վարդապետություն և Ուխտեր 131.5
գլխում որպես այն գիտելիքը, որը մարդը կարող է հայտնությամբ
ստանալ այս կյանքում, որ նա «կնքվել է հավերժական կյանքի համար»։
Սա ակնարկվում է նաև որպես «ձեր կոչումն ու ընտրությունը հաստատ
[անելը]» (Բ Պետրոս 1․10), որի մասին դուք ուսումնասիրել եք Բ Պետրոս 1
գլխի առաջին մասում։

Կարդացեք Բ Պետրոս 1.20–21 հատվածները՝ հայտնաբերելով, թե ինչ է
ուսուցանել Պետրոսը «Աստուծոյ մարդ[կանց]», կամ մարգարեների դերի
մասին։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Բ Պետրոս 1.20 հատվածում (Բ Պետրոս 1.20, ծանոթագրություն ա) ասվում
է. «Նախ և առաջ իմացեք այն, որ սուրբ գրությունների վերաբերյալ ոչ մի
մարգարեություն չի տրվում մարդու անհատական կամքի համաձայն»։

Հիմնվելով Պետրոսի ուսուցանածի վրա, մենք կարող ենք բացահայտել
հետևյալ ճշմարտությունը. Մարգարեները սուրբ գրություն ստանում են
Սուրբ Հոգու շնորհիվ։ Դուք գուցե կամենաք գրել կամ նշել սա ձեր սուրբ
գրություններում։) Սուրբ գրությունները «խոսքեր[ն են]՝ թե՛ գրավոր, թե՛
բանավոր» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Սուրբ գրքեր», scriptures.lds.org, տես
նաև ՎևՈւ 68.2–4)։

Սուրբ գրության որոշ մասը կանոնականացվել է։ Կանոնական գրքերը
«վավերացված, հեղինակություն ստացած սրբազան գրքերի հավաքածու
է։ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցում կանոնական
գրքերը կոչվում են օրինակելի աշխատություններ և ընդգրկում են՝ Հին և
Նոր Կտակարանները, Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը,
և Թանկագին Մարգարիտը» (Սուրբ գրքերի ուղեցույց, «Կանոնական
գրքեր», scriptures.lds.org)։

Երբ կարդաք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դալին Հ. Օուքսի
հետևյալ վկայությունը, ուշադրություն դարձրեք նրա վկայությանը, որ
մարգարեներ շարունակում են ստանալ սուրբ գրություն. «Քահանայության
ուղին կապ է, որով Աստված անցյալում խոսել է Իր զավակների հետ սուրբ
գրությունների միջոցով։ Եվ այդ գծով է Նա ներկայումս խոսում կենդանի
մարգարեների, առաքյալների և այլ ոգեշնչված ղեկավարների տված

ուսուցումների և խորհուրդների միջոցով» («Հաղորդակցման երկու ուղիները», Ensign կամ

Լիահոնա, նոյ. 2010, 84)։

Խորհեք այն մասին, թե որքան կարևոր է իմանալ, որ Աստված
օգտագործել է և դեռևս օգտագործում է մարգարեներին Իր զավակներին
սուրբ գրություն տալու համար։

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Հին և այս օրերի մարգարեների սուրբ գրության հատվածներից
որո՞նք ներգործել են ձեր կյանքի վրա։
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b. Ինչպե՞ս եք դուք օրհնվել այդ սուրբ գրությունների միջոցով:

Կրկին մտածեք Երեց Օուքսի վկայության մասին և ապագայում որոնեք
հնարավորություն՝ Հոգու առաջնորդությամբ վկայելու ուրիշներին
մարգարեների իրականության, սուրբ գրություն ստանալու և
ուսումնասիրելու կարևորության մասին։

Բ Պետրոս 2
Պետրոսը զգուշացնում է, որ կեղծ ուսուցիչները կմոլորեցնեն մարդկանց

Մարդիկ ինչո՞ւ կարող են ընտրել մեղք գործելը, նույնիսկ, երբ նրանք
գիտեն, որ իրենց արարքները սխալ են։ ____________________

Բ Պետրոս 2 գլխում մենք կարդում ենք, որ Պետրոս Առաքյալը զգուշացրել
է Սրբերին մարդկանց մասին, որոնք փորձել են մոլորեցնել նրանց։ Երբ
ուսումնասիրեք Բ Պետրոս 2 գլուխը, փնտրեք ճշմարտություններ, որոնք
կարող են օգնել ձեզ ճանաչել և խուսափել մեղքին հանգեցնող
մոլորություններից։

Կարդացեք Բ Պետրոս 2.1–3 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով
Պետրոսի զգուշացումին այն մասին, թե ով կփորձի մոլորեցնել Սրբերին։
«Կորստական հերձուածողութիւններ[ը]» (Բ Պետրոս 2.1) կեղծ և
կործանարար ուսմունքներ են։

Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել մի ճշմարտություն, որ կեղծ
ուսուցիչներ փորձում են մոլորեցնել մեզ:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ. Ռասսել
Բալլարդի հետևյալ խոսքերը՝ ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ են այսօր
ուսուցանում կեղծ ուսուցիչները մեզ մոլորեցնելու համար.

«Կեղծ մարգարեները և կեղծ ուսուցիչները նրանք են, ովքեր հայտարարում
են, որ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը եղել է կեղծավոր մոլորեցնող, նրանք Առաջին
Տեսիլքը համարում են նման մի փորձ։ Նրանք հայտարարում են, որ Մորմոնի
գիրքը և մյուս կանոնիկ աշխատությունները սուրբ գրությունների
հնադարյան հիշատակարաններ չեն։ Նրանք նաև փորձում են նոր ձևով
ներկայացնել Աստվածագլուխը և հերքում են, որ Աստված տվել է և

շարունակում է հայտնություններ տալ այսօր Իր կարգված և հաստատված
մարգարեներին։

«Կեղծ մարգարեները և կեղծ ուսուցիչները նրանք են, ովքեր ամբարտավան կերպով
փորձում են ձևավորել սուրբ գրությունների նոր մեկնաբանություններ՝ ցույց տալու, որ այս
սրբազան տեքստերը չպիտի ընթերցվեն որպես Իր զավակներին ուղղված Աստծո
խոսքերը, այլ միայն որպես իրենց անձնական նախապաշարմունքներով և մշակութային
նախապատվություններով սահմանափակված, ոչ ոգեշնչված մարդկանց խոսքերը։
Հետևաբար, նրանք վիճաբանում են, որ պահանջվում է նոր մեկնաբանություններ տալ
սուրբ գրություններին, և որ իրենք աներկբայորեն արժանի են տալու այդ
մեկնաբանությունը։

«Հավանաբար ամենադատապարտելին այն է, որ նրանք հերքում են Քրիստոսի
Հարությունն ու Քավությունը, վիճաբանելով, որ չկա Աստված, ով կարող է փրկել մեզ։
Նրանք մերժում են Փրկիչ ունենալու կարիքը։ Կարճ ասած, այս զրպարտիչները փորձում
են այլ կերպ մեկնաբանել Եկեղեցու վարդապետությունները, հարմարեցնելով դրանք
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իրենց անձնական կանխակալ տեսակետների հետ և այդ ընթացքում մերժում են
Քրիստոսին և Նրա առաքելությունը։

«Կեղծ մարգարեները և կեղծ ուսուցիչները նաև նրանք են, ովքեր փորձում են փոխել
Աստծո կողմից տրված և սուրբ գրությունների վրա հիմնված վարդապետությունները,
որոնք պաշտպանում են ամուսնության սրբությունը, ընտանիքի աստվածային էությունը և
անձնական բարոյականության առանցքային վարդապետությունը։ Նրանք սատարում են
բարոյականության վերասահմանմանը, որպեսզի արդարացնեն պոռնկությունը, շնությունը
և միասեռական հարաբերությունները։ Ոմանք բացահայտ կերպով պաշտպանում և
աջակցում են այսպես կոչված նույնասեռական ամուսնությունները» (“Beware of False
Prophets and False Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 63–64)։

Մտածեք այն պահերի մասին, երբ դուք հավանաբար հանդիպել եք կեղծ
ուսուցիչների ուսմունքների կամ ուղերձների։ Ինչո՞ւ է օգտակար տեղյակ
լինել կեղծ ուսուցիչների ուղերձների և ուսմունքների մասին։

Բ Պետրոս 2.4–17 հատվածներում մենք կարդում ենք մի քանի օրինակներ
այն մասին, թե ինչ է պատահել այն մարդկանց հետ, որոնք հետևեցին
կեղծ ուսուցիչներին անցյալում, այդ թվում նրանց հետ, որոնք հետևեցին
Սատանային նախաերկրային կյանքում, Նոյի ժամանակ ապրող
մարդկանց հետ, և Սոդոմ ու Գոմոր քաղաքների բնակիչների հետ։
Պետրոսը բերել է նաև անհատների օրինակներ, ովքեր չէին ենթարկվել
կեղծ ուսուցիչների ազդեցությանը, ինչպիսիք էին Նոյը և Ղովտը։ Ապա
Պետրոսը նկարագրել է կեղծ ուսուցիչների ամբարիշտ վարքը։
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Ինչպե՞ս է ձկնորսը ձուկ որսում։
____________________

Ձկնորսի ձուկ բռնելու
մասնագիտական հմտությունները
նմանվում են կեղծ ուսուցչի
մեթոդներին։ Կարդացեք Բ
Պետրոս 2.18–19 հատվածները՝
ուշադրություն դարձնելով, թե
ինչպես են կեղծ ուսուցիչներ
գայթակղում Սրբերին հետևել
իրենց ուսմունքներին։

Ինչպե՞ս են կեղծ մարգարեների և
ուսուցիչների ուսմունքները
նմանվում ձկնորսական խայծին։

Բ Պետրոս 2.19 հատվածում մենք
տեղեկանում ենք, որ կեղծ
ուսուցիչներ խոստանում են
ազատություն։ Այլ կերպ ասած,
նրանք ուսուցանում են, որ մեղքը,
այլ ոչ թե պատվիրանների
հանդեպ հնազանդությունն է
հանգեցնում ազատության։

Մենք կարող ենք սովորել այս
հատվածներից, որ կեղծ
ուսուցիչները փորձում են
մոլորեցնել մեզ, որպեսզի մենք
հավատանք, որ մեղքը
հանգեցնում է ավելի մեծ
ազատության:

Կրկին կարդացեք 19-րդ հատվածը՝
պարզելով, թե ինչ է տեղի ունենում մարդկանց հետ, ովքեր տարվում են
կեղծ ուսմունքներով և մեղքով։

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք կեղծ ուսմունքների երկու-երեք օրինակներ, որոնք

կարծես սերմանում են ազատություն, բայց իրականում հանգեցնում են
գերության։

Կարդացեք Բ Պետրոս 2.20–22 հատվածները՝ ուշադրություն դարձնելով,
թե ինչ է ուսուցանել Պետրոսը նրանց մասին, ովքեր մեղքից փախչելուց
հետո կրկին մեղանչում են։

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ «աշխարհքի պղծութիւններիցը մեր Տէր եւ
Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի գիտութիւնովը փախչողները» (Բ Պետրոս
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2.20) կարող են գայթակղվել վերադառնալու իրենց մեղսավոր
ճանապարհին։

b. Ի՞նչ խորհուրդ կտաք, որպեսզի օգնեք որևէ մեկին հավատարիմ
մնալ Հիսուս Քրիստոսին և Նրա ավետարանին, ոչ թե կրկին
մեղանչել։

Բ Պետրոս 3
Պետրոսը վկայում է Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մասին

Ավարտելով այս թուղթը՝ թերևս նրա գրած վերջին վկայություններից
մեկը, Պետրոսը հիշեցրել է Սրբերին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստի մասին և ուսուցանել է նրանց, թե ինչպես նախապատրաստվել
դրան։ Ինչպես արձանագրված է Բ Պետրոս 3.1–9 հատվածներում, նա
ուսուցանել է, որ վերջին օրերում որոշ մարդիկ կծաղրեն նրանց, ովքեր
հավատան Երկրորդ Գալուստին։

Կարդացեք Բ Պետրոս 3.10–14 հատվածները՝ փնտրելով, թե ինչ է
ուսուցանել Պետրոսը Երկրորդ Գալուստի մասին։ Վարք բառը 11-րդ
հատվածում նշվում է նաև Տիմոթեոսի մոտ (տես Ա Տիմոթեոս 4.12,
ծանոթագրություն գ), և «արտորալով» բառը 12-րդ հատվածում նշանակում
է՝ ջերմեռանդորեն ցանկանալ որևէ բան։

Ի՞նչ խորհուրդ է տվել Պետրոսը Սրբերին, որպեսզի նախապատրաստի
նրանց Երկրորդ Գալուստին։

«Անբիծ եւ անարատ» արտահայտությունը 14-րդ հատվածում նշանակում
է մեղքից մաքուր լինել։ Նրանք, ովքեր մաքուր են մեղքից հաշտվել են
Աստծո հետ, կամ վերականգնվել են, որ ներդաշնակ և միաբան լինեն
Նրա հետ և կգտնվեն խաղաղության մեջ Փրկիչի հետ, երբ Նա գա։
Պետրոսի ուսմունքներից սովորում ենք, որ մենք կարող ենք
նախապատրաստվել Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին աստվածապաշտ
կյանքով և ջերմեռանդորեն սպասելով Նրա Գալուստին։ Կարող եք գրել
կամ նշել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրության մեջ՝ Բ Պետրոս 3.11–14
հատվածների կողքին։

Որո՞նք են այն բաները, որոնք մենք կարող ենք անել, որ ապրենք
աստվածապաշտ կյանքով Երկրորդ Գալուստին ջերմեռանդորեն
սպասելիս։

Բ Պետրոս 3.15–18 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Պետրոսն
ընդունել է, որ դժվար է հասկանալ Պողոսի որոշ ուսմունքները։ Նա
զգուշացրել է նաև ամբարշտության մեջ ընկնելու մասին։ Նա Սրբերին կոչ
է արել «աճե[լ] մեր Տէր եւ Փրկիչ Յիսուս Քրիստոսի շնորհքովը եւ
գիտութիւնովը» (Բ Պետրոս 3.18)։

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարությունների տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Բ Պետրոս թուղթը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ)։

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

ՄԱՍ  30 ,  ՕՐ  1
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Ա Հովհաննեսի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Այս թղթում Հովհաննես Առաքյալը անդրադարձել է Եկեղեցում
ուրացության ազդեցությունների վտանգավոր տարածմանը: Նա
նախազգուշացրեց Սրբերին, որ ոչ մի ընկերակցություն չունենան
խավարի հետ և մնան ավետարանի լույսի ապահովության մեջ: Ա
Հովհաննեսի ուսումնասիրությունը կարող է օգնել ձեզ ավելի
խորաթափանց դառնալ Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ կեղծ
ուսմունքների նկատմամբ, և Հովհաննեսի խորհրդին հետևելով, կարող
եք պահպանել սերտ ընկերակցություն Տիրոջ հետ, երբ մնաք
ճշմարտության մեջ: Բացի այդ, ուսումնասիրելով այս գիրքը, կարող եք
սկսել ւ հասկանալ Երկնային Հոր մեծ սերը Իր զավակների հանդեպ, որը
Նա ցույց տվեց, մատուցելով Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, որպես
զոհաբերություն ողջ մարդկության համար:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
«Այս երեք թղթերից ոչ մեկում գրողը չի նշում իր անունը, բայց ավանդույթը
վերագրում է դրանք Հովհաննեսին»` Տասներկու իսկական Առաքյալներից
մեկին (Bible Dictionary, “John, Epistles of”): Հովհաննեսի Թղթերի հեղինակը
հարություն առած Փրկչի ականատեսն էր, որն անշուշտ ճշմարիտ էր
Հովհաննես Առաքյալի համար (տես 1 Հովհաննես 1.1–4, 4.14):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Անհայտ է, թե ճշգրիտ, երբ և որտեղ է գրվել Ա Հովհաննեսը: Այն
հավանաբար գրվել է ինչ-որ ժամանակ առաջին դարի վերջում Ք.ծ.հ.:

Չնայած Հովհաննեսը իր կյանքի վաղ շրջանի մեծ մասը անցկացրել է
Պաղեստինում, այդ տարածքը թշնամական էր քրիստոնյաների և
հրեաների համար Երուսաղեմի և դրա տաճարի ավերումից հետո
Ք.ծ.հ. 70 թվին: Ավանդույթն ասում է, որ Հովհաննեսը մեկնեց Պաղեստինից՝
ապրելու Եփեսոսում իր կյանքի ավելի ուշ տարիների ընթացքում: Եթե
դա այդպես էր, Հովհաննեսը հավանաբար գրել է թուղթը Եփեսոսից
70-100թվականների միջև Ք.ծ.հ.:

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Ա Հովհաննես գրքի համար լսարանը հստակորեն չի նշվում, բայց նրա
գրածներից երևում է, որ Հովհաննեսը գրել է հավատացյալներին (տես
Ա Հովհաննես 1.3–4, 2.12–14), հավանաբար Փոքր Ասիայում գտնվողներին
(ներկայիս Թուրքիան), որտեղ որոշ պատմական աղբյուրներ ասում են,
որ Հովհաննեսը հավանաբար ապրել և ծառայել է առաջին դարի վերջում
Ք.ծ.հ.:
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Այդ ժամանակ կեղծ ուսուցիչները պառակտում կամ բաժանում էին
ստեղծել այդ տարածաշրջանի Սրբերի միջև (տես Ա Հովհաննես 2.18–19,
22, 26, 4.1), և ուրացությունը տարածվում էր Եկեղեցում: Դոկետիզմ կոչված
մի յուրահատուկ փիլիսոփայություն ժողովրդականություն էր ձեռք բերել
: Դոկետիզմը ավելի մեծ շարժման մասն էր կազմում, որը հայտնի էր
որպես Գնոստիցիզմ: Գնոստիցիզմի մի հիմնական ուսմունք տարբեր
ձևերով պնդում էր, որ ոգին բացարձակապես բարի է, իսկ նյութը`
ներառյալ ֆիզիկական մարմինը, բացարձակապես` չար:

Գնոստիցիզմի հետևորդները հավատում էին, որ փրկությունը ձեռք էր
բերվում ոչ թե մեղքից ազատվելու միջոցով, այլ ավելի շուտ ազատելով
ոգին նյութից, այսինքն ֆիզիկական մարմնից: Նրանք նաև հավատում
էին, որ փրկությունը ավելի շուտ ձեռք էր բերվում հատուկ գիտության
միջոցով (gnosis) քան հավատքի միջոցով առ Հիսուս Քրիստոս:

Դոկետիզմը ծագում է հունարեն dokeō, բառից, որը նշանակում է «թվալ» կամ
«երևալ»: Դոկետիզմի հետևորդները չափազանցնում էին Հիսուսի հոգևոր
էությունը մինչև այն աստիճան, որ նրանք հերքում էին անգամ այն
գաղափարը, որ Նա փաստորեն երկիր եկավ մարմնական ձևով: Նրանք
հավատում էին, որ Աստված անտեսանելի է, անմահ, ամենագետ,
աննյութական, իսկ ֆիզիկական աշխարհը և ֆիզիկական մարմինը
փչացած և չար էին համարում: Հետևաբար, նրանք հավատում էին` քանի
որ Հիսուսը Աստծո երկնային Որդին է, Նա չէր կարող կրել մարդ լինելու
սահմանափակումները: Նրանց կարծիքով, Հիսուս Քրիստոսը
բառացիորեն չէր ծնվել մարմնում և չէր բնակվել շոշափելի մարմնում,
արնահոսել, տառապել, մահացել կամ բարձրացել ֆիզիկական
հարություն առած մարմնով, միայն թվացել էր, որ Նա արել է այս բաները:

Չնայած Հովհաննես Առաքյալը հերքեց այս կեղծ ուսմունքները Ա
Հովհաննես գրքում, դրանք շարունակում էին գաղտագողի թափանցել
Եկեղեցու անդամների մեջ: Սրանք և այլ կեղծ վարդապետություններ
մասն են կազմում այն ամենի, ինչը տարավ դեպի Մեծ Ուրացություն:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Որպես Հիսուս Քրիստոսի իսկական Առաքյալներից մեկը, Հովհաննեսը
հարություն առած Փրկչի հատուկ վկան էր: Հովհաննեսը սկսեց այս
նամակը՝ հայտարարելով, որ նա անձնապես տեսել էր, լսել և շոշափել
Հիսուս Քրիստոսին: Ընդարձակվելով այս անձնական վկայության
վերաբերյալ, նա հրավիրեց իր ընթերցողներին «հաղորդութիւն ունենալ
… Հոր հետ եւ նորա Որդի Յիսոիս Քրիստոսի հետ» (Ա Հովհաննես 1.3):
Սերը հանդիսանում է Հովհաննեսի առաջին թղթի առանցքային թեման է։
Հովհաննեսը շեշտեց, որ նրանք, ովքեր ասում են, որ իրենք սիրում են
Աստծուն, բայց չեն սիրում նրանց, ովքեր իրենց շրջապատում են,
ստախոսներ են (տես Ա Հովհաննես 4.20–21):

Ա  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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Համառոտ շարադրանք
Ա Հովհաննես 1–3: Հովհաննեսն ուսուցանում է, որ հնազանդության
միջոցով մենք կարող ենք սկսել ճանաչել Աստծուն, ընկերակցություն
ունենալ Նրա հետ և դառնալ Նրա նման: Վերջին օրերում կբարձրանան
հակաքրիստոսներ: Փրկչի սերը մեր հանդեպ դրսևորվում է Նրա քավիչ
զոհաբերության միջոցով:

Ա Հովհաննես 1-5: Հովհաննեսը խրախուսում է Սրբերին որոշել, թե
արդյոք ուսուցիչը Աստծուց է: Աստված սեր է և մեր հանդեպ Իր մեծ սիրո
շնորհիվ, Նա ուղարկեց Իր Որդուն՝ տառապելու մեր փոխարեն: Նրանք,
ովքեր սիրում են Աստծուն, կպահեն Նրա պատվիրանները: Նրանք,
ովքեր հավատում են Հիսուս Քրիստոսին և ծնվել են Աստծուց, կհաղթեն
աշխարհին:

Ա  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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ՄԱՍ 30. ՕՐ 2

Բ Հովհաննես
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը հրավիրեց Եկեղեցու անդամներին ձգտել
ընկերակցության Երկնային Հոր և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ: Նա
շեշտեց Աստծո պատվիրանները պահելու անհրաժեշտությունը, որպեսզի
ցույց տանք մեր սերը Նրա հանդեպ: Հովհաննեսը Եկեղեցու անդամներին
նաև հիշեցրեց սիրել ուրիշներին:

Բ Հովհաննես
Հովհաննեսը բացատրում է պատվիրանները պահելու և միմյանց սիրելու
կարևորությունը

1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում,
գրեք ուրացություն բառը և դրա սահմանումը: Եթե օգնության

կարիք ունեք, օգտագործեք Թեմատիկ Ուղեցույցը, Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույցը, կամ Հիմնական վարդապետությունները այս ուղեցույցի
սկզբում գտնվող փաստաթղթում:

Հովհաննես Առաքյալը գրեց այս թուղթը մի ժամանակ, երբ ուրացությունը
սպառնում էր Եկեղեցուն: Նա նախազգուշացրեց Սրբերին
հակաքրիստոսների մասին (տես Ա Հովհաննես 2.18–26, 4.3):
Հակաքրիստոսը նա է, «ով բացահայտորեն կամ ծածուկ ընդդիմանում է
Քրիստոսին, [և Նրա ընտրյալ ծառաների իշխանությանը և
ուսմունքներին]» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Հակաքրիստոս»
scriptures.lds.org): Որոշ հակաքրիստոսներ Հովհաննեսի օրերում
ուսուցանում էին, որ Հիսուս Քրիստոսը չուներ ֆիզիկական մարմին, երբ
երկրի վրա էր, այլ միայն թվում էր, թե ֆիզիկական էակ էր:

Կարդացեք Ա Հովհաննես 1.1–4հատվածները, փնտրելով այն, ինչ վկայեց
Հովհաննեսը, որպեսզի հերքեր այդ կեղծ ուսմունքը: Նշեք, որ «Կյանքի
խոսքը» հատված 1-ում վերաբերում է Հիսուս Քրիստոսին:

Ուշադրություն դարձրեք հատվածներ 3–4-ում, որ Հովհաննեսը կամենում
էր, որ Սրբերը ընկերակցություն ունենային Եկեղեցու ղեկավարների հետ,
ովքեր ընկերակցություն էին ունեցել Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի
հետ: Նա նաև ցանկանում էր, որ նրանք զգային ուրախության լիություն:
Մի սկզբունք, որը մենք կարող ենք սովորել այս հատվածներից այն է, որ
եթե մենք ընդունում ենք և հետևում մարգարեների և առաքյալների
ուսմունքներին, մենք կարող ենք ձեռք բերել ընկերակցություն Հոր և
Որդու հետ:

Ունենալ ընկերակցություն` նշանակում է վայելել վստահության,
համագործակցության և միասնության փոխհարաբերություն: Մտածեք
այն տղամարդկանց մասին, ովքեր ծառայում են Առաջին
Նախագահությունում և Տասներկու Առաքյալների Քվորումում: Ինչպե՞ս է
մարգարեների և առաքյալների ուսմուքներին հետևելն օգնում մեզ ձեռք
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բերել ընկերակցություն մեր Երկնային Հոր և Նրա Որդու՝ Հիսուս
Քրիստոսի հետ:

Կարդացեք Ա Հովհաննես 1.5–6-ը, փնտրելով, թե ինչը կարող է խանգարել
մեզ ընկերակցություն ունենալ մեր Երկնային Հոր հետ:

Հովհաննեսի գրվածքում Ա Հովհաննես 1.5-ումներկայացված
ամենակարևոր թեմաներից մեկն է՝ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի լույսն է
(տես Հովհաննես 1.4–9, 8.12, 9,1–5): Մտածեք մի ժամանակի մասին, երբ
դուք քայլել եք բառացիորեն խավարի մեջ: Հովհաննեսի կողմից խավար
բառի օգտագործումը վերաբերում է հոգևոր խավարին:

Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում քայլել հոգևոր խավարում:
____________________

Ուսումնասիրեք Ա Հովհաննես 1.7–2.6-ը, փնտրելով ճշմարտություններ,
որոնք Հովհաննեսն է ուսուցանել, որոնք կարող են օգնել մեզ իմանալ, թե
ինչպես քայլել ավետարանի լույսի մեջ: Քաւութիւն բառը Ա Հովհաննեսի
2.2-ում նշանակում է քավիչ զոհաբերություն, որը բավարարում է Աստծո
արդարությունը:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի քանի ճշմարտություններ, որոնք դուք նշել եք

Ա Հովհաննես 1.7–2.6-ում: Ապա մտածեք, թե ինչպես դուք
կպատասխանեիք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մեր սերը Աստծո հանդեպ ավելի կատարյալ
է դառնում կամ ավարտուն, երբ մենք պահում ենք Նրա
պատվիրանները:

b. Ե՞րբ եք զգացել ավելի մեծ սեր Աստծո հանդեպ, երբ ձգտել եք
պահել Նրա պատվիրանները:

Կարդացեք հետևյալ նկարագրությունները, փնտրելով մի որոշակի
պատվիրան, որին հնազանդվելու համար այս երկու երիտասարդները
պայքարում են:

• Մի երիտասարդ կարդում է սուրբ գրություններն ամեն օր և
հավատարմորեն կատարում է իր քահանայության
պարտականություններից շատերը, բայց նա հաճախ անգութ է իր փոքր
եղբոր հանդեպ:

• Մի երիտասարդ կին կանոնավոր հաճախում է Եկեղեցու ժողովներին
և ստացել է Երիտասարդ Կանանց իր ճանաչումը: Սակայն նա հաճախ
կոպիտ մեկնաբանություններ է գրում իր դասընկերներից և
ուսուցիչներից մի քանիսի մասին սոցիալական կայքերում:

Այս երկու երիտասարդ Վերջին Օրերի Սրբերը ո՞ր պատվիրանին
հնազանդվելու համար են պայքարում: (Վերանայեք սուրբ գրությունների
սերտման հատվածը Մատթեոս 22.36–39, որ օգնեք պատասխանել այս
հարցին:)

Անդրադարձեք այն իրավիճակներին , որոնցում դուք կարող եք
պայքարել` ուրիշների հանդեպ սեր ցույց տալու համար:
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3. Կարդացեք Ա Հովհաննես 2.9–11, 4.7–11, 19–21, փնտրելով,
թե ինչ է ուսուցանել Հովհաննեսը սիրո մասին: Մտածեք

նշել կամ ընդգծել այն ուսմունքները, որոնք իմաստալից են ձեզ
համար: Այնուհետև, սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր
օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Սիրո վերաբերյալ Հովհաննեսի ուսմունքներից որն է իմաստալից
ձեզ համար: Ինչո՞ւ:

b. Մի սկզբունք, որը մենք կարող ենք բացահայտել այս
հատվածներից այն է, որ երբ մենք սիրում ենք Աստծուն, մենք
կսիրենք ուրիշներին: Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մենք ցույց կտանք մեր
սերը ուրիշների հանդեպ, երբ մենք իսկապես սիրենք Աստծուն:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովհաննեսը նշել է ուրիշներին ատելու
մասին Ա Հովհաննես 4.20-ում: Կան շատ ուղիներ, երբ հնարավոր է մենք
ետ պահենք մեր սերը կամ բարությունը ուրիշներից, բայց ոչ թե ատենք
նրանց: Ի՞նչ եք կարծում, որոնք կարող են լինել այդ ուղիներից մի
քանիսը: ____________________

Կարդացեք Ա Հովհաննես 3.17–18հատվածները, փնտրելով, թե ինչպես
պետք է ցույց տանք մեր սերը ուրիշների հանդեպ:

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ կարևոր է մեր սիրո ցուցադրումը ոչ միայն մեր
խոսքերով, այլև գործերով:

Ո՞ւմ եք դուք ճանաչում, ով ուրիշների հանդեպ սեր ցուցաբերելու լավ
օրինակ է հանդիսանում:

Եթե հնարավոր է, դիտեք տեսահոլովակը, որն անվանվում է “Two
Brothers Apart”, որը գտնվում է LDS.org-ում: Տեսանյութը դիտելիս

որոնեք, թե ինչպես էին այդ եղբայրները այս սկզբունքի համար օրինակ
հանդիսանում, և ինչ ազդեցություն այն ունեցավ նրանցից յուրաքանչյուրի
վրա:

4. Մտածեք ինչ-որ մեկի մասին ձեր կյանքում, ում նկատմամբ
դուք ավելի շատ սեր կարող էիք ցույց տալ: Սուրբ

գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում գրեք այդ
անձնավորության անունը և առանձնահատուկ ինչ-որ բան, որը դուք
կարող եք անել, որ ցույց տաք ձեր սերը կամ բարությունը այդ
անձնավորության հանդեպ: Դուք կարիք չունեք ցույց տալու ձեր սերը
տարօրինակ ձևերով: Գթության և բարության փոքրիկ, պարզ
դրսևորումները հաճախ ամենաիմաստալիցն են:

Երբ մենք ցույց ենք տալիս մեր սերը մեր գործողությունների միջոցով,
մենք քայլում ենք, ինչպես Հիսուսն էր քայլում կամ ապրում մեր կյանքը,
ինչպես Հիսուսն ապրեց (տես Ա Հովհաննես 2.6, 3.1-3): Տերը կօրհնի ձեզ,
երբ դուք կիրառեք այս ճշմարտությունը ձեր կյանքում:

Կարդացեք Ա Հովհաննես 4.12-ը և ապա կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Ա Հովհաննես 4.12 ( Ա Հովհաննես 4.12, ծանոթություն ա):
Ի՞նչ է պարզաբանում Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը Աստծուն տեսնելու
ունակության մասին:
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Ա Հովհաննես 5-ում, Հովհաննեսն ուսուցանում է, թե ինչ պետք է անենք
վերստին ծնվելու համար, որը նշանակում է. «Տիրոջ Հոգին մի զորեղ
փոփոխություն է առաջացրել մարդու սրտում, այնպես որ մարդը այլևս
ցանկություն չունի չարիք գործելու, այլ ցանկանում է փնտրել Աստծո
բաները» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Վերստին ծնված, Աստծուց ծնված»,
scriptures.lds.org)։ Կարդացեք հետևյալ հատվածները և թվեք, թե ինչ պետք
է անենք նորից ծնվելու համար:

Ա Հովհաննես 15: ____________________

Ա Հովհաննես 15: ____________________

Ա Հովհաննես 15: ____________________

Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Ա Հովհաննես 5.18 ( Ա Հովհաննես 5.18,
ծանոթությունբ) ____________________

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրել եմ Ա Հովհաննեսը և ավարտել եմ այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Ա Հովհաննեսի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Իր երկրորդ նամակում Հովհաննես Առաքյալը մտահոգություն հայտնեց
Եկեղեցում ուրացության ազդեցությունների կապակցությամբ: Միևնույն
ժամանակ, նա նաև ուրախություն հայտնեց Եկեղեցու այն անդամների
համար, ովքեր ուժեղ և հավատարիմ էին մնացել ավետարանին (տես
Բ Հովհաննես 1.4): Նրա խոսքերը ցույց են տալիս այն ուրախությունը և
երախտագիտությունը, որը Եկեղեցու ղեկավարները զգում են նրանց
հանդեպ, ովքեր հավատարիմ են մնում Տիրոջը: Երբ ուսումնասիրեք Բ
Հովհաննեսը, դուք կարող եք ամրանալ Հովհաննեսի հիշեցումով` սիրել
միմյանց, հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին և հավատարմությամբ
մնալ Քրիստոսի վարդապետությունում:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հեղինակը նշում է իր մասին, որպես «երեց» (Բ Հովհաննես 1.1), իսկ
ավանդույթն ասում է, որ Հովհաննեսը` սկզբնական Տասներկու
Առաքյալներից մեկը, գրել է այս թուղթը (տես Bible Dictionary, “John, Epistles
of”):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Անհայտ է, թե ճշգրիտ, երբ և որտեղ է գրվել Բ Հովհաննեսը: Եթե
Հովհաննեսի երկարատև բնակությունը Եփեսոսում, ըստ ավանդության
ճիշտ է, հնարավոր է, նա գրել է այս թուղթը այնտեղից
Ք.ծ.հ. 70-100թվականների միջև:

Ու՞մ համար էր գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Հովհաննեսի Երկրորդ թուղթը գրվել է «ընտրեալ [տիկինին] և նրա
որդիներին» (Բ Հովհաննես 1.1): Անհայտ է, արդյոք Հովհաննեսը դիմում
էր իր ընտանիքին, թե մեկ ուրիշ առանձնահատուկ խմբի մարդկանց, թե
խոսում էր Եկեղեցու հետ հավաքականորեն` փոխաբերական լեզվով:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին գրել է,
որ 2 և 3 Հովհաննեսը կարող են լինել նամակներ, որոնք Հովհաննեսը գրել
էր անմիջապես իր ընտանիքի անդամներին (տես Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:409–10, 12–14)։

Մեկ այլ հավանակությունն այն է, որ «ընտրյալ տիկին»
արտահայտությունը փաստորեն վերաբերում է քրիստոնեական
համայնքին (տես Բ Հովհաննես 1.13): Հունարեն եկեղեցի բառը իգական
սեռի է, և սովորաբար Եկեղեցին անձնավորվում էր որպես կին (տես
Եփեսացիս 5.25–27, 32, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն
12.1–3, 7 [Աստվածաշնչի հավելվածում], Հայտնություն 19.7–8):
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Ինչ վերաբերում է Ա Հովհաննես թղթին, Հովհաննեսը հավանաբար գրել է
թուղթը` պատասխանելու կեղծ ուսմուքներին, որ Հիսուս Քրիստոսը
բառացիորեն չէր եկել երկիր մարմնով: Նա բացատրեց, որ անդամները,
ովքեր ուսուցանում էին, որ Քրիստոսը չուներ ֆիզիկական մարմին,
չպետք է ընդունվեին մարդկանց կամ համայնքի կողմից (տես
Բ Հովհաննես 1.7–10):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Այս թղթում Հովհաննեսը նախազգուշացրեց կեղծ ուսուցիչների մասին,
ովքեր մտել էին Եկեղեցի: Նա խորհուրդ տվեց Եկեղեցու անդամներին
չլսել կամ ընկերություն չանել այդ մարդկանց հետ:

Համառոտ շարադրանք
Ա Հովհաննես 2–3: Հովհաննեսը հիշեցնում է Եկեղեցուն «սիրեք միմյանց»
պատվիրանի մասին: Նա նախազգուշացնում է կեղծ ուսուցիչների և
խաբեբաների մասին Եկեղեցու ներսում և խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու
անդամներին` թույլ չտալ նրանց մնալ իրենց համայնքներում:

Բ  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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Գ Հովհաննեսի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Այս համառոտ թղթում Հովհաննես Առաքյալը գովաբանեց Գայիոսին`
Եկեղեցու մի անդամի, ով Եկեղեցու ղեկավարների դեմ ապստամբության
ժամանակ հավատարիմ էր եղել: Հովհաննեսի ուսմունքները կարող են
օգնել ձեզ ավելի լավ հասկանալ ուրացությունը, որը տեղի ունեցավ Նոր
Կտակարանի Եկեղեցում և կարող է ոգեշնչել ձեզ հավատարիմ մնալ
Եկեղեցու ղեկավարներին` չնայած ընդդիմությանը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հեղինակը նշում է իրեն որպես «Երեց» (Գ Հովհաննես1.1) և ավանդաբար
հասկացվում է, որ Հովհաննես Առաքյալն է եղել:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Անհայտ է, թե ճշգրիտ երբ և որտեղ է գրվել 3 Հովհաննեսը: Եթե
Հովհաննեսի երկարատև բնակությունը Եփեսոսում, ըստ ավանդության
ճիշտ է, հնարավոր է, նա գրել է այս թուղթը այնտեղից
Ք.ծ.հ. 70-100թվականների միջև:

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Հովհաննեսի երրորդ թուղթը գրվել է Գայիոսին՝ Եկեղեցու մի
հավատարիմ անդամի, ում Հովհաննեսը գովեց Քրիստոսի գործին
անձնազոհ նվիրում ցույց տալու համար՝ ապահովելով
հարմարություններ Աստծո ճանապարհորդող ծառաների համար (տես
Գ Հովհաննես 1.5–8):

Հովհաննեսը նաև նախազգուշացրեց Գայիոսին ոմն Դիոտրէփէսի
վերաբերյալ, ով երևի տեղական ղեկավար պաշտոն էր զբաղեցնում
Եկեղեցում: Դիոտրէփէսը բացահայտ ընդդիմացավ Հովհաննես
Առաքյալին և Եկեղեցու մյուս պաշտոնյաներին, և նույնիսկ արգելեց
տեղական Եկեղեցու անդամներին մասնակցել Եկեղեցու ժողովներին,
ովքեր կամենում էին ընդունել նրանց (տես 3 Հովհաննես 1.9–10):
Հովհաննեսը հորդորեց Գայիոսին շարունակել բարությամբ և ասաց, որ
հույս ուներ շուտով այցելել Գայիոսին (տես 3 Հովհաննես 1.11–14):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Գ Հովհաննեսում մենք տեսնում ենք Հովհաննեսի մտահոգությունը
Եկեղեցում ուրացության ազդեցությունների վերաբերյալ: Մենք տեսնում
ենք նաև նրա սերը մյուսների հանդեպ և այն ուրախությունը, որ նա զգաց
նրանց համար, ովքեր ընտրում էին հնազանդ կյանք (տես Գ Հովհաննես
1.4):
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Համառոտ շարադրանք
Գ Հովհաննես Հովհաննեսը գովում է Գայիոսին իր հավատարմության
համար և նախազգուշացնում է, որ կա մի ղեկավար, ով հակառակվում էր
Հովհաննեսին և Եկեղեցու մյուս ղեկավարներին:

Բ  ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ
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ՄԱՍ 30. ՕՐ 3

Բ Հովհաննես-Գ
Հովհաննես
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը նախազգուշացրեց Սրբերին այն մարդկանց մասին,
ովքեր խաբում են և քարոզում, որ Հիսուս Քրիստոսը չէր եկել մարմնով:
Նա նաև գովել է Գայիոսին՝ Եկեղեցու մի անդամի, իր
հավատարմության համար:

Բ Հովհաննես
Հովհաննեսը նախազգուշացնում է մարդկանց մասին, ովքեր ուսուցանում են
կեղծ վարդապետություններ

Մտածեք մի հայտնի մարզիկի մասին: Ի՞նչ պետք է անի այս մարզիկը լավ
առողջական վիճակում մնալու համար, որպեսզի լավ հանդես գա:

Ի՞նչ կպատահեր, եթե այս մարզիկը
քրտնաջան աշխատելուց հետռո
որպիսզի լավ մարզական
վիճակում լինի, դադարեր
պարապելուց և սկսեր ուտել ոչ
առողջ սնունդ , երկար ժամանակ
անցկացներհեռուստացույցի ու
համակարգչի առաջ, և
օգտագործեր նյութեր, որոնք
վնասակար են մարմնի համար:

Մտածեք, թե ինչպես այն աշխատանքը, որ պետք է հաջողակ մարզիկները
կատարեն իրենց լավագույն ֆիզիկական վիճակը պահպանելու համար,
կարող է համեմատվել այն աշխատանքի հետ, որ Եկեղեցու անդամները
պետք է անեն պահպանելու այն օրհնությունները, որոնք նրանք ձեռք են
բերել ավետարանի միջոցով: Երբ ուսումնասիրեք Բ Հովհաննեսը,
փնտրեք մի սկզբունք, որը կարող է օգնել ձեզ պահպանել այն
օրհնությունները, որոնք դուք ձեռք եք բերել որպես Եկեղեցու անդամ:

Ինչպես արձանագրված է Բ Հովհաննես 1.1–4-ում, Հովհաննես Առաքյալը
սկսել է իր թուղթը՝ դիմելով «ընտրյալ մի տիկնոջ և նրա զավակներին»,
որը կարող է լինել կամ ուղղակի հասցեագրում Եկեղեցու անդամ մի կնոջ
և նրա երեխաներին կամ էլ խորհրդանշական լեզվով նկարագրում է
Եկեղեցու համայնքը:

Կարդացեք Բ Հովհաննես 1.5-6-ը, որոնելով այն պատվիրանը, որի մասին
Հովհաննեսը հիշեցրել էր Սրբերին:

Կարդացեք Բ Հովհաննես 1.7-ը, որոնելով, թե ինչու Հովհաննեսը
խորհուրդ տվեց Եկեղեցու անդամներին «գնալ» (Բ Հովհաննես 1.6) կամ
հնազանդվել Աստծո պատվիրաններին:
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Որո՞նք էին խաբեբաների և հակաքրիստոսների ուսմունքը:

Երբ Հովհաննեսը գրեց այս թուղթը, մի փիլիսոփայություն, որը կոչվում էր
Դոկետիզմ, ձեռք էր բերում համաժողովրդականություն: Դոկետիզմին
հարողները հավատում էին, որ Աստված այնքան վեհացած էր, որ Նա վեր
էր տառապանքից, մահից կամ որևէ այլ մահկանացու փորձառությունից:
Ուստի նրանք եզրակացնում էին, որ Հիսուս Քրիստոսը, որպես Աստծո
Որդի, իրականում չեկավ մարմնով, այլ միայն Նրա հոգին թվում է
(հունարեն բառի իմաստը, որից դոկետիզմը վերցվել է) անում էր բաներ, որ
մահկանացուն կաներ կամ կզգար:

Կեղծ ուսմունքների ի՞նչ օրինակներ կան մեր օրերում, որոնք
հակադրվում են ավետարանի ճշմարտություններին:
____________________

Ինչո՞ւ են այս ուսմունքները հոգևորապես վտանգավոր:
____________________

Կարդացեք Բ Հովհաննես 1.8-ը, որոնելով, թե Հովհաննեսը ինչ խորհուրդ
տվեց Եկեղեցու անդամներին անել այս կեղծ ուսմունքների պատճառով:
«Զգոյշ կացեք ձեր անձերին» նշանակում է` եղեք աչալուրջ կամ զգոն,
որպեսզի չորդեգրեք կեղծ ուսմունքներ: Վաստակեցինք նշանակում է
կատարեցինք (տես Բ Հովհաննես 1.8, ծանոթություն ա) կամ որի համար
աշխատեցինք և ստացանք:

Սկզբունքներից մեկը, որ կարող ենք սովորել Բ Հովհաննես 1.6–8
հատվածներից, այն է, որ երբ պահում ենք Աստծո պատվիրանները և
աչալուրջ ենք, մենք կարող ենք շարունակել վայելել ավետարանի
օրհնությունները, որոնք ստացել ենք:

1. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում.

a. Թվարկեք ավետարանական օրհնությունները, որոնք դուք ստացել
եք և հուսով եք ստանալ:

b. Ինչո՞ւ մենք պետք է պահենք Աստծո պատվիրանները և ապրենք
ավետարանով, որպեսզի ձեռք բերենք և շարունակենք վայելել
ավետարանի օրհնությունները, որոնք մենք ստացել ենք:

Կարդացեք Բ Հովհաննես 1.9-ը, որոնելով, թե ըստ Հովհաննեսի, ինչ
կպատահի նրանց, ովքեր մնում են Քրիստոսի վարդապետության մեջ
կամ հետևում դրան: Քրիստոսի վարդապետությունն է՝ ունենալ հավատ,
ապաշխարել, մկրտվել, ստանալ Սուրբ Հոգու պարգևը մեկի կողմից, ով
ունի համապատասխան քահանայական իշխանություն և համբերել մինչև
վերջ (տես 2 Նեփի 31.15–21):

Մի պարզ ճշմարտություն, որը կարող ենք սովորել Բ Հովհաննես 1.9-ից
այն է, որ եթե մենք մնանք Քրիստոսի վարդապետությունում, մենք մեզ
հետ կունենանք Հորը և Որդուն:

Սուրբ Հոգու ընկերակցության միջոցով մենք կարող ենք մեզ հետ ունենալ
Հորը և Որդուն:
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Խորհրդածեք այն երկու ճշմարտությունների շուրջ, որոնք սահմանված
են այս դասում: Ի՞նչ հաջողություններ ունեք Աստծո պատվիրանները
պահելիս. ջանք գործադրելիս, աչալուրջ լինելիս և ավետարանով
ապրելիս: Ավետարանի ի՞նչ օրհնություններ եք կամենում վայելել այժմ և
ապագայում: Ի՞նչ եք անելու այսօր ավելի հավատարիմ պահելու
պատվիրանները և հետևելու Քրիստոսի վարդապետությանը:

Ինչպես գրված է Բ Հովհաննես 1.10–13-ում, Հովհաննեսը հորդորեց
Սրբերին խուսափել մարդկանցից, ովքեր կեղծ վարդապետություն են
տարածում: Նա նաև արտահայտեց իր ցանկությունը` անձնապես այցելել
Սրբերին, ում նա գրում էր:

Բ Հովհաննես
Հովհաննեսը գովաբանում է Գայիոսին իր հավատարմության համար:
Ի՞նչ է տեղի ունենում ջրի մակերեսին, երբ ինչ որ բան է դիպչում դրան:
Հնարավո՞ր է դիպչել ջրի զանգվածին` առանց ազդելու դրա վրա: Այս
գործողությունը ինչո՞վ է նման ավետարանով ապրելուն:

Գ Հովհաննես թղթում Հովհաննես
Առաքյալը դիմեց Եկեղեցու
հավատարիմ անդամ Գայիոսին:
Կարդացեք Գ Հովհաննես 1.1–4
հատվածները, որոնելով թե
ինչպես Հովհաննեսը ազդվեց
ավետարանով ապրելու Գայիոսի
հավատարմությունից: Որդիները
բառը 4րդ հատվածում կարող է
վերաբերել Եկեղեցու
անդամներին, ում Հովհաննեսն օգնել էր դարձի գալ դեպի ավետարանը:

Հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչպես է Գայիոսի հավատարմությունը
ազդում Հովհաննեսի վրա, ինչ ճշմարտություն կարող ենք բացահայտել
Գ Հովհաննես 1.1- 4-ից այն մասին, թե ավետարանով ապրելն ինչպես
կարող է ազդել մեր և ուրիշների վրա: ____________________

2. Մտածեք այն մասին, թե երբ եք զգացել ուրախություն,
որովհետև դուք տեսել եք մեկ ուրիշին՝ ավետարանով

ապրելու ջանքեր գործադրելիս: Ձեր սուրբ գրությունների օրագրում
կամ առանձին թերթիկի վրա գրեք մի նամակ, շնորհակալություն
հայտնելով այդ մարդուն ավետարանով ապրելու իր ջանքերի համար,
և բացատրեք, թե ինչպես է նրա հավատարմությունն ազդել ձեր վրա:
Եթե դուք գրեք նամակը մի առանձին թերթիկի վրա, գրեք նամակի
համառոտ բովանդակությունը ձեր սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում: Փոխանցեք նամակը այն մարդուն, ում
դուք գրել եք:
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Անձնական փորձառություն ձեր բացահայտած
ճշմարտությունների հետ

Երբ բացահայտում և հասկանում եք սուրբ գրություններում գտնվող
վարդապետություններն ու սկզբունքները, մտածեք այն փորձառությունների մասին, որոնք
դուք ունեցել եք այդ վարդապետությունների և սկզբունքների հետ ձեր կյանքի ընթացքում:
Ձեր փորձառություններով կիսվելը կհրավիրի Սուրբ Հոգուն՝ վկայելու նրանց և ձեզ այն
բաների ճշմարտության և կարևորության մասին, որ դուք գտել եք սուրբ գրություններում:

Մտածեք մի դեպքի մասին, երբ դուք լսել եք Եկեղեցու որևէ առաջնորդի
կամ միսիոների, ում չէիք ճանաչում Եկեղեցու ժողովում կամ գերագույն
համաժողովում ելույթ ունենալիս: Երբեմն մենք պակաս ուշադրություն
կամ պակաս հարգանք ենք ցուցաբերում Եկեղեցու որոշ ղեկավարների
կամ ուսուցիչների հանդեպ, եթե մենք նրանց հետ ծանոթ չենք:

Կարդացեք Գ Հովհաննես 1.5-8 հատվածները, ուշադրություն դարձնելով,
թե Գայիոսը ինչ էր անում, որով գոհացրեց Հովհաննեսին: Հատված 5-ում
եղբայրներին և օտարականներին բառերը վերաբերում են ուսուցիչներին
կամ միսիոներներին, ում հետ Գայիոսը ծանոթ չէր:

Հովհաննեսը նաև գրել է տեղական Եկեղեցու ղեկավարի մասին, որի
անունը Դիոտրէփէս էր, ումից Հովհաննեսը գոհ չէր: Կարդացեք Գ
Հովհաննես 1.9-10-ը, պարզելով, թե Հովհաննեսը ինչու գոհ չէր նրանից:

Դիոտրէփէսը դարձել էր ըմբոստ և գործել անձնական ուրացություն: Մի
ճշմարտություն, որը մենք կարող ենք սովորել Գայիոսի լավ օրինակից և
Դիոտրէփէսի վատ օրինակից, կայանում է հետևյալում. Եկեղեցու
անդամները պարտավոր են ընդունել և հաստատել Տիրոջ բոլոր
ծառաներին:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք մի քանի եղանակներ, որոնցով մենք կարող ենք

«ընդունել» (Գ Հովհաննես 1.8) Տիրոջ ծառաներին:

Որոնեք հնարավորություններ կիրառելու նախորդ ճշմարտությունը՝
ընդունելով և հաստատելով Եկեղեցու տեղի և գերագույն
ղեկավարներին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրել եմ Ա Հովհաննեսը և ավարտել եմ այս դասը (ամսաթիվ):

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

ՄԱՍ  30․  ՕՐ  3
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Հուդայի նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Հուդայի ընդհանրական թուղթը նկարագրում է ուրացության ուժերը,
որոնք գործում էին վաղ Եկեղեցում: Երբ ուսումնասիրեք այս թուղթը, դուք
կարող եք սովորել, ինչպես զանազանել նրանց, ովքեր ձգտում են Հիսուս
Քրիստոսի աշակերտներին մոլորեցնել հավատքից: Դուք նաև կարող եք
սկսել զգալ հավատքի համար համառորեն պայքարելու և դրան
հավատարիմ մնալու կարևորությունը:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Այս թղթի հեղինակը իրեն անվանում է «Հուդա՝ Յիսուս Քրիստոսի ծառայ
եւ Յակոբոսի եղբայր» (Հուդա 1.1): Ավանդաբար հասկացվել է, որ
հեղինակը Հուդան է, ով Հիսուս Քրիստոսի խորթ եղբայրն էր
(տես Մատթեոս 13.55, Մարկոս 6.3, Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Հուդա»):

Հուդան ակնհայտորեն Եկեղեցու բարձր գնահատված անդամ էր
Երուսաղեմում, և նա հավանաբար ճանապարհորդել էր որպես միսիոներ
(տես Գործք 1.13–14, 1 Կորնթացիս 9.5): Նշված չէ, թե քահանայության ինչ
պաշտոն էր Հուդան զբաղեցնում, բայց թուղթն ինքնին ենթադրել է տալիս,
որ նա իշխանության դիրք ունեցող էր, որը նրան իրավունք էր տալիս
խորհրդատվական նամակներ գրել:

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Մենք չգիտենք, թե որտեղ է Հուդայի թուղթը գրվել: Եթե այս թուղթն
իսկապես գրվել է Հուդայի՝ Հիսուսի եղբոր կողմից, ապա այն
հավանաբար գրվել է 40-80 թվականների միջև Ք.ծ.հ. :

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Հուդայի թուղթն ուղղված է «Աստուած Հօրից սրբուած, եւ Յիսուս
Քրիստոսումն պահուած» հավատարիմ քրիստոնյաներին (Հուդա 1.1):
Հուդայի նշած նպատակն էր՝ հորդորել իր ընթերցողներին «որ
[համառորեն կռվեն] հավատքով» (Հուդա 1.3) անաստված ուսուցիչների
դեմ, ովքեր մտել են Եկեղեցի և խրախուսում են անբարոյական վարք և
կեղծ ուսմունքներ, որոնք ուրանում են Տեր Հիսուս Քրիստոսին:

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Չնայած սա Նոր կտակարանի ամենակարճ գրքերից է, Հուդայի թուղթը
պարունակում է տեղեկություն, որը չի գտնվում որևէ այլ տեղ
Աստվածաշնչում: Հուդան գրել է «հրեշտակների մասին, ովքեր իրանց
իշխանութիւնը չպահեցին» (Հուդա 1.6, տես նաև Աբրահամ 3.26), Միքայելի
և Լյուցիֆերի միջև Մովսեսի մարմնի համար մի վիճաբանության մասին
(Հուդա 1.9), և Փրկիչի Երկրորդ Գալուստի վերաբերյալ Ենովքի մի
մարգարեության մասին (Հուդա 1.14–15, տես նաև Մովսես 7.65–66):
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Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին Տասներկու Առաքյալների Քվորումից նշել է
Հուդայի թղթին բնորոշ մի քանի հատկանիշներ.

«Ողջ Աստվածաշնչում միայն Հուդան է, ով պահպանել է մեզ համար այն գաղափարը, որ
նախագոյությունը մեր առաջին վիճակն էր, և որ որոշ հրեշտակներ ձախողվեցին`
չանցնելով իրենց ստուգարքները:

Հենց նրան ենք մենք պարտական Մովսեսի մարմնի վերաբերյալ Միքայելի և Լյուցիֆերի
միջև վիճաբանության մասին մեր աղքատիկ գիտելիքի համար:

Միայն նա է գրել Ենովքի փառահեղ մարգարեության մասին՝ Մարդու Որդու Երկրորդ
Գալուստի վերաբերյալ» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:415):

Հուդայի խոսքերը սուր են նրանց դեմ, ովքեր հակառակվեցին Աստծուն և
Նրա ծառաներին և նրանց դեմ, ովքեր կիրառում էին անբարոյական
հեթանոսական պաշտամունք և պնդում, որ ազատված էին Աստծո
պատվիրաններին հնազանդվելու անհրաժեշտությունից, ներառյալ՝
մաքրաբարոյության օրենքը: Նա նկարագրել է այդ փչացած
անձնավորություններին բնորոշ որոշ առանձնահատկություններ:

Համառոտ շարադրանք
Հուդա 1: Հուդան հորդորում է Եկեղեցու անդամներին «[համառորեն
կռվել] հավատքի համար» (Հուդա 1.3): Նա բացատրում է, որ մարդիկ
գաղտագողի թափանցել են Սրբերի մեջ և տարածում են կեղծ
վարդապետություն և խրախուսում չար սովորույթներ: Նա
նախազգուշացնում է այն պատիժների մասին, որոնք գալիս են նրանց
վրա, ովքեր հեռանում են Աստծուց և խորհուրդ է տալիս Եկեղեցու
անդամներին շենացնել իրենց հավատքը և «[իրենց] Աստուծոյ սէրի մէջ
պահեն» (Հուդա 1.21):

ՀՈՒԴԱ
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ՄԱՍ 30. ՕՐ 4

Հուդա
Նախաբան
Հուդան հորդորեց Եկեղեցու անդամներին «մրցել հավատքի համար»
(Հուդա 1.3) կեղծ ուսուցիչների դեմ: Նա նկարագրեց կեղծ ուսուցիչներին և
խորհուրդ տվեց Սրբերին կառուցել իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի վրա:

Հուդա 1.1-19
Հուդան հորդորում է Եկեղեցու անդամներին պայքարել հավատքի համար կեղծ
ուսուցիչների դեմ

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
թվարկեք մի քանի տարբեր եղանակներ, որոնցով դուք

կարող եք արձագանքել հետևյալ իրավիճակներից յուրաքանչյուրին.

a. Սոցիալական լրատվության կայքում մի ընկեր մի
հայտարարություն է դրել, որը քննադատում է Եկեղեցու
դիրքորոշումը համասեռ ամուսնության վերաբերյալ:

b. Մի հարևան իմանում է, որ դուք Եկեղեցու անդամ եք: Նա ասում է
ձեզ, որ կարդացել է Մորմոնի Գիրքը և զգում է, որ այն վեհացնող
գրականություն է, բայց ոչ Աստծո խոսքը:

c. Դպրոցում դասարանականքննարկման ընթացքում մի հասակակից
վիճում է, որ պոռնոգրաֆիական նյութերի դիտումը անվնաս է և
չպետք է պարսավանքի ենթարկվի:

Հուդայի թուղթը հավատարիմ քրիստոնյաներին եկավ այնպիսի մի
ժամանակ, երբ Եկեղեցու անդամները դիմակայում էին կատաղի
ընդդիմության: Կարդացեք Հուդա 1.3-4-ը, որոնելով թե ինչ էր Հուդան
հորդորում Եկեղեցու անդամներին անել ընդդիմության դեմ պայքարելիս:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հուդան խրախուսեց «որ մրցեն սրբերին մի
անգամ աւանդուած հաւատքովը» (հատված 3): Սա նշանակում է, որ
նրանք պետք է համարձակ պաշտպանեն, ուսուցանեն և վկայեն
ավետարանի մասին: «Ամբարիշտները» (hատված 4) չար
մտադրություններով վարպետորեն մտել էին Եկեղեցու պաշտոնյաների
շարքերը: Եկեղեցու այս անդամները խրախուսում էին այլասերված,
անբարոյական գործերը, ուսուցանելով, որ շնորհի վարդապետությունը
թույլ է տալիս լիակատար իրավունք մեղանչելու, որովհետև Աստված
ողորմածաբար կների: Նրանք նաև հերքում էին որոշակի
ճշմարտություններ Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Մի ճշմարտություն, որը մենք կարող ենք սովորել Հուդայի հրահանգից,
այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները պետք է համառորեն
պայքարեն Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար կեղծ ուսմունքների և
աղավաղումների դեմ:
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Ավետարանի համար պայքարելը չի նշանակում, որ մենք
հակառակության ոգի ունենք: Մենք պետք է լինենք բարի և համարձակ,
բայց ոչ ամբարտավան, երբ մենք պաշտպանում ենք և վկայում
ճշմարտության մասին (տես Ալմա 38.12, 3 Նեփի 11.29): Ավետարանի
համար արդյունավետ պայքարելը ՝ պաշտպանելը, ուսուցանելը և
վկայելը, նշանակում է նաև, որ մենք պետք է իմանանք, թե որոնք են
ավետարանի ճիշտ վարդապետություններն ու սկզբունքները:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչպե՞ս կարող ենք պայքարել ավետարանի համար առանց
վիճաբանելու:

b. Վերհիշեք իրավիճակները, որոնք ներկայացված են
հանձնարարություն 1-ում: Այս և նմանատիպ իրավիճակներում ինչ
եղանակներով կարող ենք պայքարել ավետարանի համար կեղծ
ուսմունքների և աղավաղումների դեմ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը կիսվել է մի
երիտասարդ կնոջ մասին պատմությամբ, ով պայքարում էր ավետարանի
համար:

«Վերջերս, ես զրուցում էի Միացյալ Նահանգներից դափնի խմբին
պատկանող մի աղջկա հետ: Ես մեջբերում կանեմ նրա նամակից.

«Այս անցած տարի իմ ընկերներից ոմանք Facebook-ում սկսեցին կիսվել
իրենց դիրքորոշմամբ ամուսնության վերաբերյալ: Շատերը կողմնակից էին
համասեռ ամուսնությանը, և մի քանի ՎՕՍ երիտասարդներ
«հավանություն» էին արտահայտել իրենց հայտարարություններում: Ես ոչ

մի մեկնաբանություն չարեցի:

Որոշեցի ավանդական ամուսնության մասին իմ համոզմունքը հայտնել խելամիտ ձևով:

Իմ նկարին ես ավելացրեցի հետևյալ միտքը․ «Ես հավատում եմ տղամարդու և կնոջ միջև
ամուսնությանը»: Գրեթե վայրկենապես ես սկսեցի ստանալ ուղերձներ: «Դուք եսասեր եք»։
«Դուք դատապարտող եք»։ Մեկը համեմատեց ինձ ստրկատիրոջ հետ: Եվ ես ստացա
հետևյալ գրառումը իմ հիանալի մի ընկերոջից, ով Եկեղեցու ուժեղ անդամ է. «Դու պետք է
ժամանակին համընթաց քայլես։ Իրավիճակները փոխվում են և դու նույնպես պետք է
փոխվես»։

«Ես չսկսեցի վիճաբանել,- ասաց նա,- բայց և չհանեցի իմ հայտարարությունը»։

Նա եզրափակում է. «Երբեմն, ինչպես ասել է Նախագահ Մոնսոնը, ստիպված ես լինում
մենակ կանգնել»: Հուսով եմ, որպես երիտասարդներ, մենք կկանգնենք միասին` լինելով
հավատարիմ Աստծուն և Նրա ապրող մարգարեների ուսմունքներին» («Հոգևոր
պտտահողմեր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 19–20):

Մտածեք մի իրավիճակի մասին, երբ դուք կամ ձեր ծանոթներից մեկը
պայքարել է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի համար: Խորհեք, ի՞նչ
կարող եք դուք անել, որպեսզի կանգնեք ճշմարտության համար: Գործեք`
ձեր ստացած հոգևոր հուշումների վրա հիմնվելով:

Հուդա 1.5–7-ում Հուդան համեմատեց Եկեղեցու ըմբոստ անդամներին
նրանց հետ, ովքեր անհավատարիմ էին հնադարյան Իսրայելացիների
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մեջ, ովքեր դուրս էին հանվել Եգիպտոսի երկրից, ովքեր ըմբոստացել
էին Աստծո դեմ «իրենց առաջին վիճակում» (Հուդա 1.6, տես նաև
Աբրահամ 3.22–26), կամ նախամահկանացու գոյության մեջ, և Սոդոմի և
Գոմորի շրջակայքում գտնվող ամբարիշտ մարդիկ, ովքեր կործանվեցին:

Ինչպես արձանագրված է Հուդա 1.8–16-ում, Հուդան նկարագրեց շատ
հատկանիշներ, որոնք կօգնեին Եկեղեցու անդամներին ճանաչել նրանց,
ովքեր տարածում էին աղավաղված փիլիսոփայություններ և
գործառույթներ Եկեղեցում: Օրինակ` նա նկարագրում էր նրանց որպես
«անջուր … ամպեր են քամիներից տատանուած, պտղակորոյս անպտուղ
ծառեր» (Հուդա 1.12): Ինչպե՞ս կարող են կեղծ ուսուցիչները նման լինել
ամպերի` առանց ջրի և պտղակորույս անպտուղ ծառերի:

Հուդան հավանաբար իր թղթում ակնարկել է մի տեղեկության մասին, որը
գտնվել է ոչ կանոնիկ գրքերում՝ Մովսեսի Ստանձնումը և Ենովքի Գիրքը:
Մովսեսի Ստանձնումը նկարագրում է «Միքայել հրաշտակապետին …
սատանայի հետ վիճելով պատասխան էր տալիս Մովսէսի մարմնին
համար» (Հուդա 1.9): Գիրքը պատմում է, թե ինչպես Միքայելը ի վերջո
հաղթեց, և Մովսեսը փոխակերպվեց իր կյանքի վերջում (տես Ալմա
45.19): Ենովքի Գիրքը պարունակում է մի մարգարեություն Ենովքի
կողմից Երկրորդ Գալուստի մասին (տես Հուդա 1.14–15): Տերը հայտնեց,
որ շատ բաներ, որոնք պարունակվում էին ոչ կանոնիկ գրքերում, ճիշտ են,
և նրանք, ովքեր լուսավորվում էին Հոգով, կարող են օգուտ քաղել
դրանցից: Սակայն որոշ գրքեր պարունակում են հավելումներ, որոնք
աղավաղում են բնագիր տեքստը (տես ՎևՈւ 91): (Ոչ կանոնիկ գրքերի
մասին ավելի շատ տեղեկության համար տես Bible Dictionary,
“Apocrypha.”)

Կարդացեք Հուդա 1.8, 10, 14–19, որոնելով կեղծ ուսուցիչների լրացուցիչ
հատկանիշներ: Գուցե կամենաք նշել այն, ինչ գտնեք: Կից աղյուսակում
լրացրեք բաց տեղերը, հիմնվելով նրա վրա, ինչ դուք սովորեցիք
հատվածներում: Աղյուսակում որոշ հայտարարություններ տրված են
օգնելու ձեզ հասկանալ Հուդայի գրածը: (Ուշադրություն դարձրեք, որ
«վերջին ժամանակներումը» [հատված 18-ում] վերաբերում է մի
ժամանակահատվածի, որում Հուդան էր ապրում, ինչպես նաև վերջին
օրերը, որում մենք ենք ապրում:)
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Կեղծ ուսուցիչների հատկանիշները

• Պղծում են իրենց մարմինները անբարոյականությամբ
(հատված 8)

• Արհամարհում են իշխանությունը և խոսում
____________________ իշխանավորների կամ Եկեղեցու
ղեկավարների մասին (հատված 8)

• Այն բաները, որ չեն իմանում, հայհոյում են
____________________ (հատված 10)

• Իրենց ապականում են` ապրելով համաձայն իրենց
ունեցած զգայական գիտելիքների (հատված 10)

• Գործում են անաստված ուղիներով (հատված 15)

• Խոսում են կոպիտ լեզվով ____________________
(հատված 15)

• Տրտնջում են ու բողոքում (հատված 16)

• Հետևում են և գործում ըստ
իրենց ____________________
(հատված 16)

• Ամբարտավան բաներ են
խոսում (հատված 16)

• Երեսպաշտություն են անում
անձնական շահի համար
(հատված 16)

• ____________________ Տիրոջ
Եկեղեցին և նրա
չափանիշները (հատված 18)

• Իրենց առանձնացնում են
հավատացյալներից

(հատված 19)

• Մտածում են և գործում
զգայական ուղիներով
(հատված 19)

• Չունեն ____________________
(հատված 19):

Ինչո՞ւ է կարևոր ճանաչել կեղծ ուսուցիչների հատկանիշները:

Մեկ կամ ավելի այս հատկանիշներով ոչ բոլորն են կեղծ ուսուցիչներ: Ոչ
էլ նրանք, ովքեր ուսուցանում են մի բան, որը ճիշտ չէ, կեղծ ուսուցիչ են:
Նրանք կարող են անմեղորեն սխալվել որևէ թեմայի իրենց ըմբռնման
մեջ: Այնուամենայնիվ, այս հատկանիշների իմացությունը կարող է օգնել
մեզ ճանաչել կեղծ ուսուցիչներին, որոնց մտադրությունն է թուլացնել
ուրիշների հավատը և հնազանդությունը՝ խաբելով նրանց և
խրախուսելով չարը:

Հուդա 1.17-ում, ուշադրություն դարձրեք, որ Հուդան հիշեցրեց Սրբերին, որ
Տիրոջ Առաքյալները նախազգուշացրել էին Եկեղեցու անդամներին կեղծ
ուսուցիչների մասին: Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ
առաքյալներն ու մարգարեները նախազգուշացնում են մեզ և օգնում մեզ
ճանաչել նրանց, ովքեր ձգտում են թուլացնել մեր հավատը և
հնազանդությունը:

Մարգարեներն ու առաքյալներն այսօր շարունակում են նախազգուշացնել
մեզ կեղծ ուսուցիչներից:

Նշեք, որ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդը
հայտարարել է․ «Որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալներ, մեր
պարտավորությունն է լինել աշտարակի դիտակետի պահակախումբ,
նախազգուշացնելով Եկեղեցու անդամներին զգուշանալ կեղծ
մարգարեներից և կեղծ ուսուցիչներից, ովքեր դարանակալ սպասում են՝
ծուղակը գցելու և կործանելու հավատքն ու վկայությունը: Այսօր մենք

զգուշացնում ենք ձեզ, որ կան բարձրացող կեղծ մարգարեներ և կեղծ ուսուցիչներ, և եթե
մենք զգույշ չենք, նույնիսկ նրանք, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
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հավատարիմ անդամների շարքերում են, զոհ կդառնան նրանց խաբեությանը» (“Beware of
False Prophets and False Teachers,” Ensign, Nov. 1999, 62):

Ո՞րոնք են որոշ հիմար կամ կեղծ ուսմունքները, որոնցից ժամանակակից
մարգարեները ու առաքյալները զգուշացնում են մեզ:

Քննարկելով այն, ինչ դուք սովորեցիք Հուդայի թղթից, ինչո՞ւ է կարևոր
ուսումնասիրել առաքյալների և մարգարեների խոսքերը:
____________________

Հուդա 1.20-25
Հուդան խորհուրդ տվեց Սրբերին կառուցել իրենց կյանքը Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի վրա և օգնել փրկել մյուսներին:
Կարդացեք Հուդա 1.20–21, որոնելով, թե Հուդան ինչ խորհուրդ տվեց
Սրբերին անել՝ հավատքին հավատարիմ մնալու համար: «Աղոթել Սուրբ
Հոգով» արտահայտությունը հատված 20-ում նշանակում է աղոթել Սուրբ
Հոգու օգնությամբ և ոգեշնչմամբ:

Օգտագործեք այս հատվածներում սովորած ճշմարտությունները, որ
ավարտեք հետևյալ ճշմարտությունը. Մենք կարող ենք հավատարիմ
մնալ հավատքին ____________________.

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ հավատքին հավատարիմ մնալու համար արժե գործադրել
ամեն ջանք, որ պահանջվում է:

b. Ինչպե՞ս է Հուդայի խորհրդով ապրելն օգնել ձեզ կամ ուրիշներին,
ում դուք գիտեք, մնալ հավատքին հավատարիմ :

4. Առանձին թղթի վրա գրեք մի եղանակ, որով դուք կարող եք
բարեփոխվել՝ հետևելով Հուդայի խորհրդին, և դրեք թուղթը

մի տեղում, որտեղից կարող եք հաճախ տեսնել այն՝ որպես հիշեցում
կիրառելու այն, ինչ գրել եք: Երբ սա անեք, գրեք Ավարտված էՍուրբ
գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում:

Ինչպես գրված է Հուդա 1.22–25-ում, Հուդան խորհուրդ տվեց Եկեղեցու
հավատարիմ անդամներին օգնել մյուսներին, ովքեր հոգեպես
մաքառում էին, հավանաբար կեղծ ուսուցիչների ազդեցության
պատճառով: Նա նաև գովասանք մատուցեց Աստծուն:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հուդայի թուղթը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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Հայտնություն գրքի
նախաբանը
Ինչո՞ւ ուսումնասիրել այս գիրքը:
Որպես «Հիսուս Քրիստոսի Հայտնություն» (Հայտնություն 1.1), այս գիրքը
երբեմն կոչվում է Ապոկալիպս, որը հունարենում նշանակում է
հայտնություն, բացահայտում կամ այն բաների հրապարակում, որոնք
թաքնված են (տես Bible Dictionary, «Հովհաննեսի Հայտնությունը»): Այս
գիրքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի բացահայտումն է և Նրա իշխանության,
զորության և Հոր փրկության ծրագրում Նրա նշանավոր դերի վերաբերյալ
մի հայտնություն: Գիրքը նաև բացահայտում է շատ կարևոր տեղեկություն
այն իրադարձությունների մասին, որոնք կտանեն մինչև Երկրորդ
Գալուստը և Հազարամյակը:

Հայտնության գրքի ուսումնասիրումը կարող է օգնել ձեզ ձեռք բերել
ավելի խորը ըմբռնում հարություն առած և փառավորված Աստծո Որդու և
Նրա գործերի մասին, Աստծո զավակների հետ երկրի պատմության
դարերի ընթացքում` հատկապես վերջին օրերում: Այս գիրքը հույսի
ուղերձ է տարածում արդարների մեջ և կարող է ձեզ քաջալերել
հավատարիմ մնալ Փրկչի ձեր վկայությանը՝ հալածանքի և
փորձությունների մեջ:

Ո՞վ է գրել այս գիրքը:
Հովհաննես Առաքյալը՝ Հիսուս Քրիստոսի սիրելի աշակերտը, այս գրքի
հեղինակն է: Մորմոնի Գիրքը հաստատում է, որ Հովհաննեսը
նախակարգված էր գրելու այն բաները, որոնք արձանագրված են
Հայտնության գրքում (տես 1 Նեփի 14.18–27, Եթեր 4.16):

Ե՞րբ և որտե՞ղ է այն գրվել:
Հայտնության գիրքը գրվել մի ժամանակ, երբ քրիստոնյաները
դիմակայում էին կեղծ ուսմունքներին, անտարբերությանը և ուժեղ
հալածանքներին (տես Հայտնություն 1.9, 2.4, 10, 14–15, 3.16, 6.9): Այդ
հալածանքը ամենայն հավանականությամբ գալիս էր հռոմեացի
պաշտոնյաների ձեռքով՝ առաջին դարի վերջին երկու տասնամյակների
ընթացքում Ք.ծ.հ. Հովհաննեսը գրել է Պատմոս կղզուց, որը Էգեյան ծովում
է՝ մոտ 60 մղոն (100 կիլոմետր) Եփեսոսից հարավ արևմուտք (տես
Հայտնություն 1.9):

Ու՞մ համար է գրված այս գիրքը և ինչու՞:
Հովհաննես Առաքյալը գրել է հույսի ուղերձ և քաջալերանք իր օրերի
Սրբերին (տես Հայտնություն 1.4, 11) և նրանց, ովքեր վերջին օրերում են:
Հայտնության առաջին երեք գլուխները, հատկապես, հասցեագրված են
Փոքր Ասիայում գտնվող Եկեղեցու յոթ ճյուղերին (տես Հայտնություն
1.4, 11, 2–3): Ուժեղ հալածանքի պատճառով Սրբերը Հայտնությունում
գտնվող քաջալերանքի ուղերձի մեծ կարիք ունեին: Բացի այդ, Մորմոնի
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Գրքի մարգարե Նեփին վկայել է, որ «Աստված կարգել է առաքյալ»
Հովհաննեսին գրել աշխարհի վերջի մասին (1 Նեփի 14.25), և որ նրա
խոսքերը կհասնեն ինչպես հեթանոսներին, այնպես էլ Իսրայելի
վերապրուկներին վերջին օրերում (տես 1 Նեփի 13.20–24, 38, 14.19–27):

Որո՞նք են այս գրքին բնորոշ որոշ
առանձնահատկությունները:
Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ Հայտնության գիրքը ամենապարզ
գրքերից մեկն է, որ Աստված երբևէ գրել է տվել» (in History of the Church,
5:342): Չնայած այն հարուստ է պատկերներով և խորհրդանիշերով, որոնք
միշտ չէ, որ հեշտ են հասկացվում ընթերցողների կողմից ներկայումս, այս
գրքի թեմաները պարզ են և ոգեշնչող:

Հովհաննես Առաքյալը նկարագրել է Եկեղեցու վիճակը իր օրերում (տես
Հայտնություն 2–3) և գրել է անցյալ և ապագա իրադարձությունների
մասին (տես Հայտնություն 4–22): Հայտնության գիրքը պարունակում է
սուրբ գրքերում մի քանի հատվածներից մեկը, որը նկարագրում է
նախամահկանացու պատերազմը Երկնքում (տես Հայտնություն 12.7–11) և
ներկայացնում է ոգեշնչված մի ակնարկ աշխարհի պատմության մասին,
կենտրոնանալով հատկապես վերջին օրերի և Հազարամյակի վրա: Դրա
հիմնական թեմաները ներառում են` Հիսուս Քրիստոսի դերը Աստծո
ծրագիրն իրականացնելիս, Աստծո ձեռքը երկրի պատմության մեջ,
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը և չարի կործանումն ու խոստումը,
որ երկիրը ի վերջո կդառնա սելեստիալ: Գիրքը նաև բացատրում է, որ
կլինի «բարու մշտատև հաղթանակ չարի վրա … [և] Աստծո արքայության՝
մարդկանց և սատանայի թագավորությունների վրա» (Bible Dictionary,
«Հովհաննեսի Հայտնությունը»):

Համառոտ շարադրանք
Հայտնություն 1-3: Հովհաննեսը Հիսուս Քրիստոսի մասին տեսիլք է
տեսնում: Նա անձնական ուղերձներ է գրում Ասիայում յոթ եկեղեցիներին,
այդ ուղերձները ներառում են գովասանք, հորդոր և խոստումներ
հավատարիմ Սրբերին յուրաքանչյուր ճյուղում:

Հայտնություն 4-11: Հովհաննեսը սելեստիալ արքայությունում
գահակալված Աստծո, Աստծո Գառի և յոթ կնիքներով կնքված գրքի
մասին տեսիլք է տեսնում: Նա յոթ կնիքներից յուրաքանչյուրի բացելու
հետ կապված տեսիլքներ է տեսնում: Նրանք, ովքեր ունեն Աստծո կնիքը
իրենց ճակատներին, կստանան Աստծո պաշտպանությունը վերջին
օրերում: Հովհաննեսը տեսնում է պատերազմներ, համաճարակներ և
վերջին օրերի շատ այլ իրադարձություններ, որոնք կնախորդեն Տիրոջ
Երկրորդ Գալուստին:

Հայտնություն 12-16: Հովհաննեսը տեսնում է նախամահկանացու
պատերազմը Երկնքում և դրա շարունակությունը երկրի վրա: Նա
ուսուցանում է, որ չար ուժերը ձգտում են կործանել Աստծո արքայությունը
երկրի վրա: Վերջին օրերին ավետարանը կվերականգնվի երկրի վրա իր
լրիվությամբ հրեշտակների ծառայության միջոցով: Պատրաստություններ
կկատարվեն Արմագեդոնի ճակատամարտի համար:

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Հայտնություն 17-22: Հոգևոր Բաբելոնը կտարածվի ամբողջ երկրագնդով
մեկ։ Արդար Սրբերի հավաքվելուց հետո Բաբելոնը կընկնի, և սուգ կանեն
նրա աջակիցները: Արդարները կհրավիրվեն Աստծո Գառի ամուսնության
ընթրիքին: Սատանան կկապվի, Հազարամյակը կսկսվի, և Քրիստոսը
կթագավորի անձնապես երկրագնդի վրա: Մահացածները կդատվեն:
Երկիրը կստանա իր սելեստիալ փառքը:

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
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ՄԱՍ 31. ՕՐ 1

Հայտնություն 1-3
Նախաբան
Երբ Հովհաննես Առաքյալը Պատմոս կղզում էր, նա խրախուսական
նամակ գրեց Եկեղեցու յոթ համայնքներին: Այնտեղ նա նկարագրեց իր
ստացած հայտնությունները: Հովհաննեսը գրի առավ այն, ինչ իրեն
տրվեց հրեշտակի և Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Նա հաղորդեց նաև
Տիրոջ գովասանքի խոսքերը, ուղղումները և նախազգուշացումները
Սրբերին:

Հայտնություն 1.1-11
Հովհաննեսը գրի է առնում իր տեսիլքը:
Ստուգանշան դրեք հետևյալ իրադարձություններից յուրաքանչյուրի
կողքին, որոնց մասին դուք ավելի շատ բան կկամենայիք իմանալ.

____ Նախաերկրային կյանք

____ Վերջին օրեր

____ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը

____ Հազարամյակը

____ Վերջին դատաստան

Հայտնության գիրքը «հայտնի է նաև որպես Ապոկալիպսիս, հունարեն բառ,
որը նշանակում է հայտնի դարձված կամ բացահատված» (Սուրբ Գրքերի
Ուղեցույց, «Հայտնություն»): Այս գրքում Հովհաննես Առաքյալը գրի է առել
ճշմարտություններ, որոնք հայտնի են դարձվել նրան նախամականացու
գոյության, Հիսուս Քրիստոսի և Երկնային Հոր փրկության ծրագրի մեջ
Նրա դերի մասին, այն իրադարձությունների, որոնք տանում են դեպի
Երկրորդ Գալուստը, Հազարամյակը և Վերջին Դատաստանը:

Փնտրեք ճշմարտություններ այս թեմաների շուրջ, երբ ուսումնասիրեք
Հայտնության գիրքը:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 1.1–3
(Աստվածաշնչի հավելված), փնտրելով, թե Հովհաննեսը ինչ ուսուցանեց
հայտնության մասին, որը նա ստացել էր: Գուցե կամենաք նշել կամ
ընդգծել, թե ինչ էր Հովհաննեսն ուզում, որ Սրբերն անեին:

Հովհաննես Առաքյալը նշել է ինչպես նրանց, ովքեր կարդում են իր
խոսքերը, այնպես էլ նրանց, ովքեր լսում են իր խոսքերը: Հովհաննեսի
ժամանակ շատ Սրբեր չէին կարողանում կարդալ, այսպիսով նրանք
ծանոթացան նրա հետ, ինչ նա գրեց Հայտնության գրքում՝ լսելով
ուրիշների բարձրաձայն ընթերացանությանը:

Հիմնվելով Հայտնություն 1.3 հատվածում Հովհաննեսի ուսմունքների
վրա, մենք կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք կարդում
ենք, փնտրում հասկացողություն և հնազանդվում Տիրոջ խոսքերին, մենք
կօրհնվենք: Օրհնություններից մեկը, որն ուսուցանում է Հովհաննեսը, այն
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է, որ մենք պատրաստված կլինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին:

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը պարզաբանում է, որ Հովհաննեսը ուղղել
է իր նամակը «յոթ ծառաներին, ովքեր Ասիայի յոթ եկեղեցիների վրա են»
(Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 1.4 [in the Bible appendix]).
Սա օգնում է մեզ հասկանալ, որ «յոթ եկեղեցիները Ասիայում»
վերաբերում է Եկեղեցու յոթ համայնքներին, ինչպես օրինակ ծխերն ու
ճյուղերն այսօր, որոնք տեղադրված էին ժամանակակից Թուրքիայի
այժմյան արևմտյան տարածքում:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 1.5–8 (in the Bible
appendix), փնտրելով թե Հովհաննեսն ինչ էր կամենում, որ յոթ
համայնքներն իմանային Հիսուս Քրիստոսի մասին:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովհաննեսը բացատրել է, որ մենք կարող
ենք «մեր մեղքերիցն … լոււացվել» և դառնալ մաքուր Հիսուս Քրիստոսի
արյան կամ Քավության միջոցով և դառնալ «թագաւորներ եւ քահանաներ
Աստծո համար» (Հայտնություն 1.5–6):

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին. Հայտնություն 1.5–8-ում

ո՞ր արտահայտություններն են հատկապես իմաստալից ձեզ
համար: Ինչո՞ւ:

Կարդացեք Հայտնություն 1.9–11-ը, փնտրելով, թե որտեղ էր Հովհաննեսը,
երբ ստացավ այս հայտնությունը, և որտեղ էին տեղադրված յոթ
եկեղեցիները: Ուշադրություն դարձրեք, թե որտե՞ղ էին այս քաղաքներից
մի քանիսը կից քարտեզում:

Հովհաննեսը ստացավ այս հայտնությունը Եկեղեցու անդամների համար
դժվարին ժամանակներում: Ուժեղ հալածանք էր տարվում Սրբերի
հանդեպ,նրանցից ոմանք անգամ սպանվեցին, ինչպես նաև տիրում էր
ուրացություն և բաժանում Եկեղեցու անդամների միջև: Բացի այդ, բոլոր
Առաքյալները բացի Հովհաննեսից, սպանվել էին: Հայտնության գիրքը
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Հովհաննեսը տեսիլք տեսավ, երբ գտնվում

էր Պատմոս կղզում:

հավանաբար գրվել է հռոմեական կայսր Դոմիցիանի թագավորման
ընթացքում (Ք.ծ.հ. 81–96 թվականներին), ով վերահաստատել էր կայսրի
երկրպագությունը ողջ Հռոմեական Կայսրությունում և աքսորում էր կամ
մահվան դատապարտում նրանց, ովքեր չէին երկրպագում
աստվածներին, որոնց հաստատել էր Հռոմեական կառավարությունը:
Շատ մարդիկ հավատում էին, որ Հովհաննեսը աքսորվել էր Պատմոս
կղզին այդ պատճառով:

Մենք իմանում ենք Մորմոնի
Գրքից, որ Նեփին Հովհաննեսի
տեսիլքի նման տեսիլք տեսավ:
Նեփին տեսավ վերջին օրերի
իրադարձությունները (ներառյալ
Հիսուս Քրստոսի Երկրորդ
Գալուստը, Հազարամյակը և
Աստծո գործի ավարտը երկրի
վրա), բայց նրան հրամայվեց չգրել
դրանց մասին, որովհետև
Հովհաննեսն էր նախակարգվել այդ
անելու համար (տես 1 Նեփի
14.24–29): Քննարկեք այն
կարևորությունը, որ Տերը դրել էր
Հովհաննեսի արձանագրության
վրա: Երբ շարունակեք
ուսումնասիրել Հայտնությունում
Հովհաննեսի խոսքերը, որոնեք
ճշմարտություններ վերջին օրերի
մասին, Երկրորդ Գալուստի,
Հազարամյակի և երկրի վրա
Աստծո գործի ավարտի մասին:

Հայտնություն 1.12-20
Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուս Քրիստոսին տեսիլքում:
Մտածեք ձեզ ծանոթ երեք ընկերությունների մասին: Արդյո՞ք
ընկերություններից որևէ մեկը օգտագործում է խորհրդանիշ իրեն
բնորոշելու համար:

Ձեր կարծիքով ինչո՞ւ են ընկերությունները խորհրդանիշ օգտագործում:
____________________

Հայտնության գրքում Հովհաննես Առաքյալն օգտագործեց խորհրդանիշեր
և պատկերներ՝ ուսուցանելու կարևոր ուղերձներ ավետարանի մասին:
Խորհրդանիշերը կարող են ուսուցողական հզոր միջոցներ լինել,
որովհետև դրանք կարող են տարբեր սերունդների, մշակույթների և
տարբեր մակարդակների մարդկանց [ուղերձներ] փոխանցել: Դրանք
կարող են նաև հաղորդել մի քանի տարբեր ուղերձներ:
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Կարդացեք Հայտնություն 1.12–18-ը, որոնելով խորհրդանիշեր, որոնք
տեսավ Հովհաննեսը և օգտագործեց՝ նկարագրելով իր հայտնությունը:
Գուցե կամենաք նշել կամ ընդգծել այն, ինչ գտնեք:

2. Կից աղյուսակում կարդացեք հատվածներ հետևյալ
աղյուսակի աջկողմյան սյունակում՝ քննարկելու

Հովհաննեսի կողմից գրված խորհրդանիշերի հնարավոր իմաստների
մասին Հայտնություն 1.12–18-ում: Ձեր սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում գրեք յուրաքանչյուր խորհրդանիշի
համար հնարավոր իմաստը:

Խորհրդանիշ Հնարավոր նշանակությունը

a. Յոթ ոսկյա
ճրագակալներ

(Հայտնություն 1.12)

a. Տես Հայտնություն 1.20, 3 Նեփի 18.24

b. Փրկիչի աջ ձեռքը
(Հայտնություն 1.16–17)

b. Տես Մարկոս 14.62, 16.19

c. Յոթ աստղեր
(Հայտնություն 1.16)

c. Տես Հայտնություն 1.20, Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն,
Հայտնություն 1.20 ( Հայտնություն 1.20, ծանոթություն բ)

d. Սրած երկբերան սուր
(Հայտնություն 1.16)

d. Տես Եբրայեցիս 4.12:

e. Դժոխքի և մահի
բանալիները

(Հայտնություն 1.18)

e. Տես 2 Նեփի 9.10-13

Հիմնվելով այն ուղերձի վրա, որը
Տերը հայտնեց Իր Սրբերին
Հովհաննեսի միջոցով, մի
ճշմարտություն, որը մենք կարող
ենք սովորել, այն է, որ Հիսուս
Քրիստոսը հսկում է մեզ և հոգ է
տանում Իր հավատարիմ
հետևորդներին:

3. Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության

ձեր օրագրում պատասխանեք
հետևյալ հարցերին.

a. Ինչո՞ւ էր կարևոր Եկեղեցու
անդամների համար
Հովհաննեսի ժամանակ
իմանալ, որ Հիսուս
Քրիստոսը շարոնակում էր
հսկել և հոգ տանել իրենց համար:

b. Ինչու՞ է կարևոր մեզ համար հիշել այս նույն ճշմարտությունը:
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Մտաբերեք մի ժամանակ, երբ դուք զգացել եք, որ Աստված հսկել է ձեզ և
հոգ տարել ձեր մասին: Մտածեք, թե ինչպես է այդ փորձառությունն
օրհնել ձեզ:

Ուշադրություն դարձրեք Հայտնություն 1.17–18-ում, որ Փրկիչն ասաց
Հովհաննեսին, որ Նա ուներ դժոխքի և մահի բանալիները: Այս
հատվածներից մենք կարող ենք իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսը
փառավորված հարություն առած էակ է, ով ունի զորություն մահի և
դժոխքի վրա:

Մտածեք, թե այս վարդապետությունն ինչ է ուսուցանում բարու և չարի
ճակատամարտի վերջնական արդյունքի մասին, որը գոյություն ունի ողջ
երկրագնդում:

Խորհեք, թե ինչպես է հետևյալ հայտարարությունը կապված մահվան և
դժոխքի վրա Հիսուս Քրիստոսի զորության հետ. «Հայտնության ուղերձը
նույնն է, ինչ որ ամբողջ սուրբ գրության ուղերձը. կլինի Աստծո
վերջնական հաղթանակ այս երկրի վրա սատանայի հանդեպ, բարու
մշտական հաղթանակ չարի հանդեպ, Սրբերի հաղթանակ հալածողների
հանդեպ, Աստծո արքայության հաղթանակ` մարդու և սատանայի
թագավորությունների վրա (Bible Dictionary, “Revelation of John”):

Քանի որ մենք գիտենք, որ բարին ի վերջո կհաղթի չարին, մնում է
հասկանալ միայն այն, թե ո՞ւմ կողմն ենք մենք ընտրում լինել՝
սատանայի, թե՞ Աստծո:

Նախագահ Էզրա Թաֆտ Բենսոնն ասել է. «Յուրաքանչյուր օր չարի ուժերը և
բարու ուժերը ընտրում են նոր սկսնակների: Յուրաքանչյուր օր մենք
անձնապես ընդունում ենք բազմաթիվ որոշումներ, որոնք ցույց են տալիս,
թե մեր աջակցությունը որտեղ է գնալու: Վերջնական արդյունքը որոշակի է՝
արդարության ուժերը ի վերջո կհաղթեն: Այն, ինչ մնում է, որ հասկանանք,
թե որտեղ մեզանից յուրաքանչյուրն անձնապես, այժմ և ապագայում

կկանգնի այս կռվում, և որքան ուղիղ մենք կկանգնենք: Արդյո՞ք մենք հավատարիմ կլինենք
մեր վերջին օրերի նախակարգված առաքելությանը»: (“In His Steps” [Brigham Young
University fireside, Mar. 4, 1979], 1, speeches.byu.edu).

Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել, որպեսզի ավելի լիարժեք ընտրությամբ
լինեք Աստծո կողմից: Գործեք ըստ այն հուշումների, որը հնարավոր
է` ստանաք:

Հայտնություն 2-3
Հովհաննեսը գրում է Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը յոթ եկեղեցիների
ղեկավարներին:
Հայտնություն 2.1–3.13 հատվածները ներառում են Տիրոջ ուղերձը որոշակի
եկեղեցիների Փոքր Ասիայում: Կարդացեք այս հատվածները, փնտրելով
խորհուրդն ու խոստումները, որոնք Տերը տվեց այս Եկեղեցու
անդամներին:

Այս խոստումներից որը կկամենայիք ստանալ:

ՄԱՍ  31 .  ՕՐ  1

777



Կարդացեք Հայտնություն 3.14–17-ը, փնտրելով մի պայման, որը
Լաւոդիկէում գտնվող Եկեղեցու անդամները պետք է հաղթահարեին,
որպեսզի ստանային վեհացում: Հատված 14-ում, «Ամենը» վերաբերում է
Հիսուս Քրիստոսին:

4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է նշանակում, որ այս Եկեղեցու անդամները «ոչ
ցուրտ էին և ոչ տաք» (Հայտնություն 3.15), այլ Հիսուս Քրիստոսի
գաղջ աշակերտներ։

b. Ձեր կարծիքով, որոնք են այն մի քանի բաները, որոնք Հիսուս
Քրիստոսի գաղջ աշակերտները կարող էին անել կամ չանել:

Մտածեք այն մասին, թե ինչ եք դուք արել, որանցած մի քանի օրվա
ընթացքում հետևեիք Հիսուս Քրիստոսին, և արդյո՞ք դուք Հիսուս
Քրիստոսի տաք, ցուրտ թե՞ գաղջ աշակերտ եք:

Կարդացեք Հայտնություն 3.19-ը, փնտրելով, թե ի՞նչու Տերն ասաց, որ Նա
ուղղում էր Լաւոդիկէի Սրբերին: Գուցե կամենաք նշել կամ ընդգծել այն,
ինչ գտնեք:

Կարդացեք Հայտնություն 3.20-ում առաջին արտահայտությունը,
փնտրելով, թե ինչ էր ասել Փրկիչը Իր արածի վերաբերյալ:

Որո՞նք են այն տարբեր ուղիները,
որոնցով մարդիկ հավանաբար
կարձագանքեին, եթե նրանք
հասկանային, որ Փրկիչը թակում
էր իրենց տների դռները:
____________________

Մտածեք, թե ինչ զգացողություններ
կունենայիք, եթե լսեիք, որ ձեր
տան դուռը թակում են և
հասկանայիք, որ Փրկիչն էր: Դուք
կբացեի՞ք դուռը։

Կարդացեք Հայտնություն 3.20-ի
մնացածը՝ փնտրելով, այն
օրհնությունները, որոնք Տերն
առաջարկեց Լաւոդիկէի Սրբերին,
և նրանք ինչ պետք է անեին դրանք
ձեռք բերելու համար:

Հիմնվելով Լաւոդիկէի Սրբերին
ուղղված Տիրոջ ուղերձի վրա, մենք
կարող ենք սովորել հետևյալ սկզբունքը. Երբ մենք բացենք դուռը Փրկչի
առջև, Նա ներս կգա և կընթրի մեզ հետ:

Հնադարյան Մերձավոր Արևելքի մշակույթում ինչ-որ մեկի հետ կերակուր
ուտելը նշան էր ընկերության: Դա նշանակում էր, որ գոյություն ուներ
խաղաղ և ընկերական կապ կամ առնվազն, առաջարկվում էր այն:
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Ձեր կարծիքով, ի՞նչ է ներկայացնում Հայտնություն 3.20-ում նշվող դուռը:

Մտածեք այն մասին, թե ինչ կարող էր դուռը ներկայացնել, երբ դուք
կարդաք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի հետևյալ պատմությունը.

«Մի օր [Հոլման Հանթ անունով մի նկարիչ] ցույց էր տալիս իր «Քրիստոսը
թակում է դուռը» նկարը մի ընկերոջ, երբ ընկերը հանկարծ բացականչեց.
«Քո նկարի մեջ ինչ-որ սխալ բան կա»,

«Ի՞նչն է սխալ»,- հարցրեց նկարիչը:

«Դուռը, որ Հիսուսը թակում է բռնակ չունի»,- պատասխանեց նրա ընկերը:

«Ահ,- պատասխանեց Պր. Հանթը,- դա սխալ չէ: Հասկանում ես, սա մարդկային սրտի դուռն
է: Այն կարող է բացվել միայն ներսից»:

Եվ դա այդպես է: Հիսուսը կարող է կանգնել և թակել, բայց մեզանից յուրաքանչյուրն ինքն է
որոշում՝ բացել թե ոչ» (The Miracle of Forgiveness [1969], 212):

Մտածեք, թե ինչ կարող եք անել՝ ձեր սիրտը Փրկչի առջև բացելու համար:

Կարդացեք Հայտնություն 3.21-22 հատվածը, փնտրելով Տիրոջ խոստումը
և խորհուրդը Սրբերին:

Ըստ հատված 22-ի, ի՞նչ խորհուրդ տվեց Տերը:

Ձգտեք «լսել ինչ որ Հոգին ասում է» (Հայտնություն 3.22) մտածելով այն
մասին, ինչ դուք սովորեցիք այս դասում: Գործեք ըստ այն
տպավորության, որը հնարավոր է ստանաք:

5. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 1-3-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 31. ՕՐ 2

Հայտնություն 4-5
Նախաբան
Տեսիլքում Հովհաննես Առաքյալը տեսավ փառավորված էակների, ովքեր
երկրպագում էին Երկնային Հորը, երբ Նա նստած էր Իր գահին: Նա
տեսավ նաև մի գիրք, որը կնքված էր յոթ կնիքներով և Գառին կամ Հիսուս
Քրիստոսին, ով արժանի է բացելու գիրքը:

Ձգտեք հասկանալ սուրբ գրություններում գտնվող խորհրդանիշերը

Տերը և Նրա մարգարեները հաճախ օգտագործում են խորհրդանիշեր՝ ուսուցանելու
ավետարանի ճշմարտությունները: Սուրբ գրությունները լի են խորհրդանիշերով,
առակներով և պատկերներով, որոնք կարևոր իմաստ են պարունակում: Երբ
ուսումնասիրում եք սուրբ գրությունները, որոնեք խորհրդանիշեր: Երբ գտնեք դրանք, կանգ
առեք և մտածեք այն մասին, թե դրանք ինչ կարող են ներկայացնել: Խորհրդանիշերը
հաճախ բազմապիսի իմաստներ են հաղորդում:

Հայտնություն 4
Հովհաննեսը տեսնում է փառավորված էակներ Երկնային Հորը երկրպագելիս

Պատկերացրեք, որ սելեստիալ արքայությունում եք: Ինչպե՞ս եք
պատկերացնում սելեստիալ արքայությունը: Ինչպիսի՞ն այն կարող
է լինել:

Ինչպես արձանագրված է Հայտնություն 4-5-ում, Հովհաննես Առաքյալը
տեսավ մի տեսիլք, որը սելեստիալ արքայության մասն էր կազմում:

1. Կարդացեք Մովսես 4.1-8: Սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում նկարեք մի հասարակ

սխեմա այն մասին, թե ինչ տեսավ Հովհաննեսը: Ուշադրություն
դարձրեք, որ լինել «հոգում» (հատված 2) նշանակում է լինել
հայտնություն ստանալու վիճակում կամ տեսնել տեսիլք Հոգու
միջոցով:

Հայտնություն 4.3-ում Հովհաննեսը գրել է, որ Երկնային Հոր վրա նայելը
«յասպիս եւ սարդիոն քարի երեւոյթի նման էր»: Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին բացատրել է.

«Ձգտելով արձանագրել մահկանացու ըմբնմանը Ամենազորների
Ամենազորի հիասքանչությունը, փառքը և գեղեցկությունը, Հովհաննեսը
նմանեցնում է Նրա արտաքինը թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի:
Նշված յասպիսը մեկնաբանները կարծում են, որ ադամանդ է: …

«… Ինչպե՞ս կարող են մահկանացու մարգարեները խոսքեր գտնել՝
բացահայտելու իրենց ընկերակից մահկանացուների տեսադաշտի առջև

սելեստիալ զորության և փառքի հավերժական աշխարհի շքեղությունն ու մշտագո
գեղեցկությունը: Նրանք խոսում են ծիածանների և թանկարժեք քարերի, կրակների
օղակող բոցերի, այրվող ածուխների կրակի և այնտեղից բռնկվող կայծակի և հզորության
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ու գեղեցկության վեհապանծ դրսևորումների մասին, այդ ամբողջը փորձելով արձանագրել
մահկանացու խոսքերով, այն ինչ կարելի է տեսնել և իմանալ միայն Հոգու զորությամբ:
(Եզեկ. 1 և 10, Ես. 6:) … Բայց Տերը փառաբանվի, որ նրանք այդպիսի փորձեր են
կատարել, որպեսզի նրանք, ովքեր չեն տեսել և լսել, կարողանան ձեռք բերել որոշ
աղքատիկ գիտելիք այդ բաների, որոնք թաքնված են երկնքի պատուհանների ետևում»
(Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. [1965–73], 3:464–66):

Ժամանակակից հայտնությունն օգնում է մեզ հասկանալ ավելին այն
մասին, ինչ Հովհաննեսն էր տեսել: Օրինակ, Տերը տվել է հայտնություն,
որն արձանագրված է Վարդապետություն և ուխտեր 77-ում, հետո երբ
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը խնդրեց Նրան մեկնաբանել որոշ
խորհրդանիշեր և իրադարձություններ, որոնք արձանագրված են
Հայտնություն 1–11-ում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատճենահանեք կից աղյուսակը: Կարդացեք

յուրաքանչյուր խաչաձև հղում և գրեք աղյուսակի վրա ձեր գտած
լրացուցիչ տեղեկությունը այն մասին ինչ Հովհաննեսն էր տեսել:
(Ավարտելուց հետո ստուգեք ձեր պատասխանները նրանց հետ,
որոնք գտնվում են այս դասի վերջում:)

Հայտնություն 4

Ի՞նչ տեսավ
Հովհաննեսը:

Խաչաձև հղումներ Լրացուցիչ
տեղեկություն

Գահ (Հայտնություն 4.2–3) ՎևՈւ 137․1-4

Քսանչորս երեցներ
պսակներով

(Հայտնություն 4.4)

ՎևՈւ 77․5

Աստծո յոթ Հոգիները
(Հայտնություն 4.5)

Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հայտնություն 4.5 (Հայտնություն 4.5,
ծանոթություն ա):

Ապակե ծով
(Հայտնություն 4.6)

ՎևՈւ 77.1, 130.6–9

Չորս կենդանիներ
(Հայտնություն 4.6–7)

ՎևՈւ 77․2-3

Կենդանիների աչքերը և
թևերը (Հայտնություն 4.8)

ՎևՈւ 77․4

Կարդացեք Հայտնություն 4.8–11-ը, որոնելով, թե ինչ էին ասում և անում
նրանք, ովքեր հավաքված էին Երկնային Հոր շուրջը:

Ի՞նչ կարող էին ներկայացնել Երկնային Հոր առջև իրենց պսակները
նետող երեցները:
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Այս հատվածներից մենք կարող ենք սովորել մի սկզբունք, որ երբ մենք
ճանաչում ենք Երկնային Հոր մեծությունը, մենք ցանկանում ենք
երկրպագել և գովաբանել Նրան:

Մտածեք այն մասին, թե ինչը կօգնի մեզ ճանաչել Երկնային Հոր
մեծությունը:

Այս երեկո, նախքան աղոթելը, մտածեք երջանկության մեծ ծրագրի
մասին և ինչպես է Երկնային Հայրն օրհնել ձեզ: Երբ աղոթեք, հիշեք
շնորհակալություն հայտնել Նրան, հատկապես այն ամենի համար, որով
Նա օրհնել է ձեզ:

Հայտնություն 5
Հովհաննեսը տեսնում է յոթ կնիքներով կնքված մի գիրք և Գառին, ով արժանի է
բացելու այն:
Կարդացեք Հովհաննես 5.1-4 հատվածները, որոնելով, թե Հովհաննեսն
ինչ տեսավ Երկնային Հոր ձեռքում:

Գիրքը կամ ձեռագիրը, որ
Հովհաննեսը տեսավ, կնքված էր
յոթ կնիքներով: Հնադարյան
ժամանակներում կարևոր
փաստաթղթերը կնքվում էին
կավով կամ մոմե կնիքներով:
Միայն փաստաթղթի տերը և
նրանք, ում տերը լիազորել էր, թույլ էր տրվում ջարդել կնիքները և
կարդալ տեքստը:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 77.6-7-ը, փնտրելով գրքի և
կնիքների նշանակությունը:

Երկրի «ժամանակավոր գոյության» 7000 տարիները (ՎևՈւ 77.6)
վերաբերում է Ադամի և Եվայի Անկումից ի վեր ընկած
ժամանակաշրջանին: Այն նկատի չունի երկրագնդի փաստացի տարիքը`
ներառյալ արարման ժամանակաշրջանները: Յուրաքանչյուր կնիք
ներկայացնում է 1000-ամյա ժամանակահատված:

Համաձայն Հայտնություն 5.2-ի, ի՞նչ որակավորում պետք է մարդ ունենա,
որպեսզի բացի գիրքը:

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովհաննեսն արտասվեց, երբ տեսավ, որ ոչ
ոք չէր կարողանում բացել գիրքը: Նա երևի մտածեց, որ Աստծո «կամքը,
խորհուրդներն ու … գործերը» (Վարդապետություն և Ուխտեր 77.6)
կապված Նրա զավակների փրկության հետ, չէր բացահայտվելու կամ
իրականացվելու: Ի՞նչ կպատահեր Երկնային Հոր զավակների հետ, եթե
Նրա ծրագիրը նրանց փրկության համար, չկարողանար իրականացվել:

Կարդացեք Հովհաննես 5.5-7 հատվածները, որոնելով, թե Հովհաննեսին
ինչո՞ւ ասվեց, որ չարտասվի: Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանությունը, Հայտնություն 5.6 ( Հայտնություն 5.6, ծանոթություն բ):
Սուրբ գրքերում եղջյուրները հաճախ զորության կամ իշխանության
խորհրդանիշեր են, աչքերը հաճախ խորհրդանշում են լույս և գիտելիք,
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իսկ տասներկու թիվը կարող է խորհրդանշել աստվածային կառավարում
և կազմակերպում կամ քահանայությունը:

Գառ «անվանումը» (Հայտնություն 5.6) մատնանշում է դեպի Հիսուս
Քրիստոսի դերը, որպես զոհաբերվող մատուցում, որը տրվել էր Աստծո
զավակների համար քավելու նպատակով (տես նաև Եսայիա 53.7,
1 Կորնթացիս 5.7, 1 Պետրոս 1.18–19): «Մի Գառն կանգնած մորթուածի
նման» արտահայտությունը (Հայտնություն 5.6-ը) վերաբերում է Գառին՝
բացահայտելով սպանված լինելու նշանները: Հովհաննես Մկրտիչը դիմել
է Փրկչին` որպես «Աստծո Գառի» (Հովհաննես 1.29, 36):

Կարդացեք Հայտնություն 5.8-10-ը, որոնելով, թե ինչպես էին Երկնային
Հոր գահը շրջապատող էակները գովաբանում Գառին:

Հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ տեսավ Հովհաննեսը և լսեց Գառի
վերաբերյալ, մենք իմանում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը միակն է, ով
արժանի է և կարողունակ փրկագնելու մեզ:

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ Հիսուս Քրիստոսն է միակը, ով արժանի է և
կարողունակ փրկագնելու մեզ: ____________________

Համաձայն Հայտնություն 5.10-ի, նրանք, ում Հիսուս Քրիստոսը
փրկագնում է, դառնում են թագավորներ և քահանաներ, որը ներառում է
կանանց` որպես թագուհիներ և քահանայուհիներ:

Կարդացեք Հայտնություն 5.11–14-ը, որոնելով, թե ինչպես մյուսները
միացան Հիսուս Քրիստոսին և Երկնային Հորը երկրպագելու և
գովաբանելու գործին:

Փառավորված էակները և ողջ արարչագործությունը ճանաչեց Երկնային
Հոր և Հիսուս Քրիստոսի բարությունը և զգաց երախտագիտություն
Երկնային Հոր ծրագրում Գառի դերի համար: Ուստի, նրանք
երկրպագեցին և գովաբանեցին Հորը և Որդուն: Նմանապես, երբ մենք
ճանաչում ենք և երախտագիտություն զգում այն բանի համար, ինչ
Երկնային Հայրն ու Հիսուս Քրիստոսն են արել մեզ համար, մենք
ցանկանում ենք երկրպագել և գովաբանել Նրանց:

Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին ուսուցանել է հետևյալը երկրպագության մասին.
«Ճշմարիտ և կատարյալ երկրպագությունը Աստծո Որդու քայլերին հետևելն
է. դա պատվիրանները պահելը և Հոր կամքին հնազանդվելն է այնքանով,
որ մենք անցնում ենք շնորհից շնորհ, մինչև փառավորվում ենք Քրիստոսով,
ինչպես Նա՝ իր Հորով: Դա շատ ավելին է, քան աղոթքը, քարոզն ու երգը:
Դա ապրելը, գործելը և հնազանդվելն է: Դա մեծ Օրինակի [Հիսուս

Քրիստոսի] կյանքի մարմնավորումն է» (“How to Worship,” Ensign, Dec. 1971, 129, 130):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալին.

a. Թվարկեք Երկնային Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
երախտագիտություն և սեր զգալու մի քանի պատճառներ:
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b. Ինչպե՞ս են ձեր թվարկած բաներն ազդում Երկնային Հորը և Հիսուս
Քրիստոսին երկրպագելու և գովաբանելու ձեր ցանկության վրա:

Մտածեք հետևյալ հարցի մասին. «Էլ ի՞նչ կարող եք անել Երկնային Հորը
և Հիսուս Քրիստոսին երկրպագելու համար»: Ծրագիր կազմեք և գործեք
ձեր ստացած հուշումների վրա հիմնվելով:

4. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 4-5-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 31. ՕՐ 3

Հայտնություն 6-7
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսավ Աստծո Գառին` կնքված գրքի յոթը
կնիքները բացելիս: Վեցերորդ կնիքում, որը խորհրդանշում է վերջին
օրերի այս տնտեսությունը, Հովհաննեսը տեսավ Աստծո ծառաներին,
ովքեր «իրանց հանդերձները լուացին և սպիտակացրին Գառի
արյունովը» (Հայտնություն 7.14):

Հայտնություն 6
Հովհաննեսը տեսավ Աստծո Գառին՝ կնքված գրքի առջև, վեց կնիքները
բացելիս:
Ի՞նչ որոշակի մտահոգություններ կամ վախեր կարող եք դուք կամ ձեր
ծանոթներն ունենալ վերջին օրերում ապրելու համար:
____________________

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, թե ինչ են հնադարյան մարգարեները
զգացել մեր օրվա վերաբերյալ. «Սիոնի կառուցումը մի գործ է, որը
հետաքրքրել է Աստծո ժողովրդին ամեն դարում, դա մի թեմա է, որին
մարգարեները, քահանաները և թագավորները վերաբերվել են ակնածալից
հրճվանքով, նրանք ուրախ ակնկալիքով անհամբեր սպասել են այն օրվան,
որում մենք ենք ապրում և ոգևորված երկնային և ուրախության

ակնկալիքներով, նրանք երգել են, գրել և մարգարեացել մեր այս օրվա համար» (Եկեղեցու
Նախագահների ուսմունքները․ Ջոզեֆ Սմիթ [2007], 197):

Ձեր կարծիքով, հնադարյան մարգարեներն ինչո՞ւ էին այսպես
վերաբերվում մեր օրերին:

Հովհաննես Առաքյալը, ով կոչվել է նաև Հովհաննես Հայտնող,
մարգարեներից մեկն էր, ով գիտեր վերջին օրերի իրադարձությունների
մասին և մարգարեացել է մեր օրերի մասին ուրախ ակնկալիքով:
Ուսումնասիրեք Հայտնություն 6-7-ը և փնտրեք այն ճշմարտությունները,
որոնք կարող են սփոփել ձեզ և ձեր ծանոթներին վերջին օրերի
իրադարձությունների վերաբերյալ:

Հիշեք, որ Հայտնություն 5.1–5-ը գրում է, որ Հովհաննեսը տեսավ յոթ
կնիքներով մի գիրք, որը բացելու համար միայն Գառն էր արժանի: Իր
տեսիլքում Հովհաննեսը տեսավ այն մի քանի գլխավոր
իրադարձությունների փոխաբերական ներկայացումները, որոնք
վերաբերում են յուրաքանչյուր 1000 տարվա ժամանակահատվածներին,
որոնք ներկայացված են յոթ կնիքների միջոցով:

1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
նկարեք մի պարզ պատկեր՝ ցույց տալով առաջին հինգ

կնիքների իրադարձությունները, որոնք գտնվում են ստորև գտնվող
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հղումներում: Երբ կարդաք յուրաքանչյուր կնիքի մասին, մտածեք թե
որոշ փոխաբերություններ ինչ կարող են նշանակել:

a. Առաջին կնիք (Հայտնություն 6.1–2)

b. Երկրորդ կնիք (Հայտնություն 6.3–4)

c. Երրորդ կնիք (Հայտնություն 6.5–6)

d. Չորրորդ կնիք (Հայտնություն 6.7–8)

e. Հինգերորդ կնիք (Հայտնություն 6.9–11)

Չնայած Տերը չի հայտնել որոշ խորհրդանիշերի իմաստը սուրբ
գրություններում, Նա հայտնի է դարձրել դրանցից շատերի իմաստը Իր
մարգարեների միջոցով: Երբ դուք ուսումնասիրեք սուրբ գրությունները և
ունենաք հարցեր, դուք կարող եք նայել մարգարեական
մեկնաբանությունը՝ տեսնելու, թե ինչ են ասել Եկեղեցու իշխանավորները
որոշակի հատվածների վերաբերյալ: Տեղեկությունը կից աղյուսակում
կարող է օգնել ձեզ հասկանալ մի քանի խորհրդանիշեր առաջին հինգ
կնիքների բացման վերաբերյալ, որոնք գտնվում են
Հայտնություն 6.1–11-ում :

Առաջին կնիք

(Մոտ
4000-3000թ.թ. Ք.ծ.ա.)

Սպիտակ ձի = Հաղթանակ

Աղեղ = Պատերազմ

Թագ= Նվաճող

Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկին Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
ենթադրում էր, որ Հայտնություն 6.1–2-ում նկարագրվում է Ենովքի
օրերը, և որ ձիավորը Ենովքն է (տես Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966–73], 3:476–78):

Երկրորդ կնիքը

(Մոտավորապես
3000-2000թ.թ. Ք.ծ.ա.)

Կարմիր ձի = Արյունահեղություն

Սուր= Պատերազմ և կործանում

Երեց ՄակՔոնկին ենթադրում էր, որ Հայտնություն 6.3–4-ը
նկարագրում է Նոյի օրերը, երբ ամբարշտությունը ծածկել էր երկիրը:
Կարմիր ձին վարողը երևի դևն ինքն էր կամ գուցե
«անձնավորություն, որը ներկայացնում էր սպանող մարտիկներ»
(տես Doctrinal New Testament Commentary, 3:478–79):

Երրորդ կնիքը

(Մոտ
2000-1000թ. Ք.ծ.ա.)

Սև ձին = Սով

Կշեռք = Բարձր գներ ուտելիքի համար

Երեց ՄակՔոնկին ենթադրում էր, որ Հայտնություն 6.5–6-ը
նկարագրում էր Աբրահամի օրերը, երբ շատերը մահացան սովից
(տես Doctrinal New Testament Commentary, 3:479–80): Մարդը ամբողջ
օրվա աշխատավարձով կարողանում էր ընդամենը բավականաչափ
ուտելիք գնել ապրելու համար , ինչը ցույց է տալիս սովի
ժամանակվա ծայրահեղ գները:
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Չորրորդ կնիք

(Մոտ 1000թ. Ք.ծ.ա.
մինչև Քրիստոսի
ծնունդը)

Դեղնականաչ ձի = Մահ

Մահն ու դժոխքը = Ամբարիշտների կործանումը և նրանց ընդունումը
հոգևոր բանտ (տես Եսայիա 5.14)

Երեց ՄակՔոնկին ենթադրում էր, որ Հայտնություն 6.7–8-ը
վերաբերում էր այն ժամանակին, երբ «այն մեծ թագավորություններն
ու ազգերը, որոնց պատերազմներն ու ուխտադրժությունները կրկին
ու կրկին տանջեցին և ասպատակեցին [Իսրայելը]» (տես Doctrinal
New Testament Commentary, 3:481): Այդ ազգերը ներառում էին
Բաբելոնը, Պարսկաստանը, Եգիպտոսը, Ասորեստանը, Հունաստանը
և Հռոմը:

Հինգերորդ կնիք

(Մոտավորապես
Քրիստոսի ծննդից
մինչև Ք.ծ.հ. 1000թ.)

Խորան = Զոհաբերություն

Հոգիներ = Նահատակներ, իրենց համոզմունքների համար

սպանված քրիստոնյաներ

Երեց ՄակՔոնկին ենթադրում էր, որ Հայտնություն 6.9–11-ը
վերաբերում է այն բազմաթիվ վաղ քրիստոնյաներին, ներառյալ
իսկական Առաքյալների մեծ մասը, ովքեր մահացան որպես
նահատակներ Doctrinal New Testament Commentary, 3:482–83): Քանի

որ այս Սրբերը տվեցին իրենց կյանքը «Աստծո խոսքի համար և այն
վկայության համար, որ նրանք ունեին» (Հայտնություն 6.9), նրանց
տրվեց «սպիտակ հանդերձներ» (Հայտնություն 6.11), որը
խորհրդանշում է մաքրությունը (տես Հայտնություն 7.13–14, 3 Նեփի

27.19):

Վեցերորդ կնիքը ներկայացնում է մեր իսկ ժամանակը և
իրադարձությունները, հատկապես արհավիրքները, որոնք տանում են
դեպի Հազարամյակ, երբ Հիսուս Քրիստոսը կթագավորի անձնապես
երկրագնդի վրա (տես Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament Commentary,
3:485–86):

Կարդացեք Հայտնություն 6.12–17-ը, որոնելով իրադարձությունները,
որոնք կանխագուշակեց Հովհաննեսը մեր օրերում, որոնք կտանեն մինչև
Տիրոջ Երկրորդ Գալուստը: Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հայտնություն 6.14 ( Հայտնություն 6.14, ծանոթություն ա):

Ուշադրություն դարձրեք, որ Հայտնություն 6.16-ը նկարագրում է, թե
ինչպես են որոշ մարդիկ հուսահատորեն ձգտում խուսափել Աստծո
ցասումից: Այնուհետև Հովհաննեսը ուղղել է հետևյալ հարցը. «Ո՞վ կարող
է կանգնել»: (Հայտնություն 6.17): Հայտնություն 7-ն օգնում է մեզ
հասկանալ, թե ով կկարողանա կանգնել կամ գոյատևել վեցերորդ կնիքի
աղետներից հետո:

Հայտնություն 7
Հովհաննեսը տեսավ Աստծո ծառաներին, ովքեր լվացին իրենց հանդերձները
Գառի արյամբ:
Կարդացեք Հայտնություն 7.1–4, որոնելով, թե էլ ինչ տեսավ Հովհաննեսը
վեցերորդ կնիքի ժամանակ: Կարդացեք նաև Վարդապետություն և
Ուխտեր 77.8–11-ը, որում Տերը բացատրեց այս հատվածների իմաստը:
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Երեց ՄակՔոնկին բացատրում էր, որ Եղիաս բառը, որը գտնվում է
Վարդապետություն և Ուխտեր 77.9-ում, մի «անուն և կոչում է նրանց համար,
ում առաքելությունն էր բանալիներ և զորություններ հանձնել մարդկանց այս
վերջին տնտեսությունում» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966] 221):

Տղամարդկանցից մի քանիսը, ովքեր եկան հանձնելու բանալիներ և
զորություններ՝ Ադամը, Մորոնին, Հովհաննես Մկրտիչը, Պետրոսը,
Հակոբոսը և Հովհաննեսը, Մովսեսն ու Եղիան էին:

Կնքումը կամ նշան դնելը «մեր Աստուծոյ ծառաների վերայ կնիք դնելը
նորանց ճակատներումը» (Հայտնություն 7.3) փոխաբերություն է նրանց
նվիրվածության, ծառայության և Աստծուն պատկանելու վերաբերյալ:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանեց, որ հավատարիմների կնքումը իրենց
ճակատներին «նշանակում է օրհնությունների կնքումը նրանց գլուխների
վրա, որը նշանակում է հավիտենական ուխտ, այդպիսով հաստատուն
դարձնելով նրանց կոչումը և ընտրությունը» (in History of the Church, 5.530):

144000 թիվը, որը նշվում է Հայտնություն 7.4-ում, «Իսրայելի տասներկու
ցեղերի ներկայացուցիչներն են, ովքեր կկարգվեն օգնելու մյուսներին՝
իրենց վեհացման համար նրանց որոնումներում: … Ինչպես ոմանք
հավատում են, դա չէ այն մարդկանց ընդհանուր թիվը, ովքեր կվեհացվեն»
(Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկ [Եկեղեցու կրթական համակարգի
ձեռնարկ, 2014], 544):

Ինչպես արձանգրված է Հայտնություն 9-ում, Հովհաննեսը կրկին
ակնարկում էր այդ արդար ծառաներին: Կարդացեք Հայտնություն 9.3–4-ը,
որոնելով թե ինչ կպատահի նրանց հետ, ովքեր չեն կնքվել որպես Աստծո
ծառաներ:

Կարդացեք Հայտնություն 7.9–10-ը, որոնելով, թե ում տեսավ Հովահննեսը:
Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ էին կրում այդ մարդիկ:

Ինչպես արձանագրված է Հայտնություն 7.11–12-ում, Հովհաննեսը տեսավ,
որ այդ մարդիկ 24 երեցների հետ միասին և նշված չորս կենդանիների
հետ Հայտնություն 4-ում, օղակել էին Աստծո գահը և երկրպագում էին
Նրան:

Կարդացեք Հայտնություն 7.13–17-ը, որոնելով պատասխաններ հետևյալ
հարցերին: Գուցե կամենաք նշել կամ ընդգծել այն, ինչ գտնեք:

• Ինչերի՞ էին այդ մարդիկ դիմացել:

• Ինչպե՞ս նրանց հանդերձները սպիտակ դարձան:

• Ի՞նչ օրհնություններ նրանք կստանան:
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Ուշադրություն դարձրեք, որ այդ մարդկանց հանդերձները «սպիտակ
դարձվեցին … Գառի արյան միջոցով» (Հայտնություն 7.14), որը
խորհրդանշում է այն մարդկանց, ովքեր սրբվեցին Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով: 16–17 հատվածների օրհնությունները նկարագրում
են ուրախությունը, խաղաղությունը և նվիրվածությունը նրանց, ովքեր
կժառանգեն սելեստիալ փառքը (տես նաև ՎևՈւ 138.12–15):

Մենք այս հատվածներից կարող ենք սովորել, որ եթե մենք դիմանանք
նեղությանը հավատարմորեն և մաքուր դառնանք Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով, մենք կվայելենք սելեստիալ փառքը Աստծո հետ:

Մտածեք այն մասին, թե ինչպիսին այն կլինի և ինչպե՞ս դուք կզգաք,
կարողանալով մաքրված կանգնել Աստծո ներկայության մեջ: Ինչպե՞ս
կարող են այս զգացումները համեմատվել այն մարդկանց զգացումների
հետ, ովքեր նկարագրվում են Հայտնություն 6.16-ում:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

a. Մենք ի՞նչ պետք է անենք Փրկչի Քավության միջոցով
ողորմածություն և բժշկություն ստանալու համար:

b. Հիշելով սելեստիալ փառքի օրհնությունները, ինչպե՞ս կարող եք
օգնել ձեզ նեղություններին դիմանալու և մաքրվելու ձեր
ջանքերում:

Վերանայեք մտահոգությունների ցուցակը, որոնք դուք գրեցիք դասի
սկզբում: Մտածեք, թե Հայտնություն 7-ում գտնվող սկզբունքն ինչպես
կարող է օգնել ձեզ, երբ դուք մտահոգվեք վերջին օրերում ապրելու
վերաբերյալ:

Մի քանի րոպե խորհրդածեք և աղոթեք ձեր սրտում, թե ինչպես կիրառեք
այս սկզբունքները ձեր կյանքում:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 6–7-ը և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 31. ՕՐ 4

Հայտնություն 8-11
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսավ յոթերորդ կնիքի բացումը և իմացավ իր
առաքելության մասին՝ մասնակցել Իսրայելի հավաքմանը վերջին
օրերում: Չնայած բազմաթիվ համաճարակներին, ավերածություններին և
դատաստաններին, որոնք կգային երկրի բնակիչների վրա, Հովհաննեսը
տեսավ, որ նրանք, ովքեր արժանի էին, այդ աղետներից շատերից
կխնայվեին:

Հայտնություն 8-9
Հովհաննեսը տեսնում է յոթերորդ կնիքի բացումը

Հայտնության գրքի վրա տեսեք կից աղյուսակը: Ուշադրություն դարձրեք,
թե քանի հատվածներ են վերաբերում առաջին վեց կնիքների
իրադարձություններին՝ համեմատած այն հատվածների թվին, որոնք
վերաբերում են յոթերորդ կնիքին:
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Հովհաննես Առաքյալը ավելի շատ գրեց այն իրադարձությունների մասին,
որոնք կապված էին յոթերորդ1000-ամյա ժամանակաշրջանի հետ, քան
այն իրադարձությունների մասին, որոնք կապված էին որևէ այլ
1000-ամյակի ժամանակաշրջանների հետ: Նա գրեց հատկապես այն
իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի էին ունենալու յոթերորդ կնիքը
բացելու և Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի միջև:

Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ Հովհաննեսն այդքան շատ գրեց յոթերորդ կնիքի
իրադարձությունների մասին: ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Հովհաննեսի տեսիլքը Հայտնություն 8–11-ում,
մտածեք թե մենք ինչ կարող ենք սովորել նրա նկարագրած այդ
իրադարձություններից:

Հայտնություն 8.1–6-ը նկարագրում է Փրկչի յոթերորդ կնիքի բացումը:
Հովհաննեսը տեսավ յոթ հրեշտակների, ում տրվեց յոթ փողեր: «Փողերն
օգտագործվում էին հնադարյան ժամանակներում տագնապ,
ճակատամարտի ազդանշան [բանակում] հնչեցնելու համար կամ
թագավորական իշխանության ժամանումը հայտարարելու համար:
Հետևաբար փող հնչեցնելը փողհարում է կամ հայտարարում խիստ
կարևոր ինչ-որ բան» (Gerald N. Lund, “Seeing the Book of Revelation as a Book
of Revelation,” Ensign, Dec. 1987, 50):

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 77.12, փնտրելով, թե յոթ
փողերը ինչ կարող են նշանակել:

Հայտնություն 8.1–6-ում, փող փչելը կազդարարի տարբեր աղետների և
կործանման սկիզբը՝ ի նախապատրաստություն Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստի և Հազարամյակի ընթացքում Նրա թագավորման:

Կարդացեք հետևյալ հղումներից յուրաքանչյուրը, որոնք բացատրում են
իրադարձությունները, որոնք կապված են առաջին վեց փողերի հնչեցման
հետ: Կարդալու ընթացքում որոնեք պատասխաններ հետևյալ հարցերին.

Առաջին`Հայտնություն 8.7-ը: Ի՞նչ պատահեց «կարկուտի և
կրակի» արդյունքում, որոնք տեղացին երկրի վրա, երբ

առաջին հրեշտակը հնչեցրեց իր փողը:

Երկրորդ`Հայտնություն 8.8–9: Ի՞նչ երեք բաներ ազդեցության
ենթարկվեցին, երբ երկրորդ փողը հնչեց:

Երրորդ`Հայտնություն 8.10–11: Ի՞նչ պատահեց, երբ աստղ ընկավ
երկնքից: (Նշեք, որ օշինդրը բույս է, այն խորհրդանշում է «դառը

աղետը կամ վիշտը» [տես Bible Dictionary, “Wormwood”]:)

Չորրորդ`Հայտնություն 8.12: Չորրորդ փողի հնչելուց հետո, ինչ
երեք բաներ մասնակիորեն խավարեցվեցին:

Հինգերորդ`Հայտնություն 9.1–3: Ի՞նչ դուրս եկավ անհատակ
անդունդից, երբ հինգերորդ հրեշտակը բացեց այն:

Վեցերորդ`Հայտնություն 9.13–16, 18: Քանի զինվոր էին
ներգրավված այն մեծ ճակատամարտում, որ Հովհաննեսը

տեսավ յոթերորդ փողի հնչելուց հետո: Ըստ նրա տեսածի, մարդկության
ո՞ր մասը սպանվեց այդ ճակատամարտում:
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Կարդացեք Հայտնություն 9.20–21-ը, որոնելով, թե այս աղետներից
փրկված ամբարիշտները ինչպես կարձագանքեն:

Հայտնություն 10
Մի հրեշտակ հրահանգում է Հովհաննեսին իր առաքելության վերաբերյալ
վերջին օրերում:
Հայտնություն 10-ը պարունակում է յոթ փողերի հնչեցումների
նկարագրության և նրանց հետ կապված աղետների միջև ընկած դադարը:
Այս գլխում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննեսը հրահանգվեց մեկ ուրիշ
հրեշտակի կողմից:

Որոնք են կյանքի այն մի քանի
փորձառությունները, որոնք կարող
են համարվել ինչպես քաղցր
այնպես էլ դառը:
____________________

Կարդացեք Հայտնություն 10.1-3-ը, որոնելով թե ինչ էր հրեշտակը բռնել:

Կարդացեք Հայտնություն 10.8-11-ը, փնտրելով, թե Հովհաննեսին ինչ
հանձնարարվեց անել փոքրիկ գրքույկի հետ: Ուշադրություն դարձրեք, թե
ինչպիսի համ ուներ այն նրա համար:

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտեր 77.14-ը, փնտրելով, թե ինչ էր
իրենից ներկայացնում փոքրիկ գրքույկը:

Հովհաննես Առաքյալը օրհնվել էր Հիսուս Քրիստոսի կողմից, ապրել
մինչև Իր Երկրորդ Գալուստը և մարդկանց բերել Նրա մոտ (տես
Հովհաննես 21.20–24, ՎևՈւ 7.1–4): Հովհաննեսի առաքելությունն էր՝ օգնել
հավաքելու Իսրայելի զավակներին: Ինչպե՞ս կարող էր այդպիսի
առաքելությունը լինել և քաղցր, և դառը:

1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
օգտագործեք Հայտնություն 10.8–11-ը, գրելով մի

պատասխան հետևյալ մտահոգություններից մեկի կամ երկուսի
համար.

a. Ես լսել եմ, թե ինչ դժվար է ծառայել միսիայում: Ես դժվար եմ
տանում մերժումը: Ես վստահ չեմ, որ ցանկանում եմ ծառայել:

b. Ես փորձել եմ անել այն, ինչը ճիշտ է: Ես կարդում եմ սուրբ
գրությունները, աղոթում եմ և փորձում կիսվել ավետարանով, բայց
իմ կյանքում կան որոշ բաներ, որոնք դեռ վատ վիճակում են, և ես
երբեք չեմ կամեցել, որ ինչ-որ մեկը իմ պատճառով միանա
Եկեղեցուն: Գուցե ես ձեռք քաշեմ:

Հայտնություն 11
Հովհաննեսը տեսնում է երկու սպանված մարգարեների Երուսաղեմում և
յոթերորդ փողի հնչեցումը:
Հայտնություն 11-ը սկսվում է Հովհաննես Առաքյալի կողմից այն
իրադարձությունների նկարագրությամբ, որոնք տեղի կունենան
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յոթերորդ փողի հնչեցումի և Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի միջև
ընկած ժամանակահատվածում: Այս ժամանակահատվածում
ամբարիշտներն ավելի շատ իշխանություն և վերահսկողություն կունենան
երկրագնդի վրա, և մի բանակ կփորձի հաղթել Երուսաղեմին, որը
Արմագեդոնի վերջնական մեծ ճակատամարտի մասը կհանդիսանա:

Հովհաննեսը նկարագրել է Երուսաղեմ քաղաքը և նրա գրավումը
հեթանոսների կողմից (նրանց, ովքեր ուխտեր չեն կապում Տիրոջ հետ) 42
ամիսների ընթացքում, որը կազմում է երեք և կես տարի:

Կարդացեք Հայտնություն 11.3–6-ը` փնտրելով, թե ինչ կանեն Փրկչի երկու
վկաները Երուսաղեմում, անմիջապես Նրա Գալուստից առաջ:

Այս երկու մարգարեները Եղիայի և Մովսեսի նման, ունեն իշխանություն և
զորություն՝ կնքելու երկինքները և զարկելու երկիրը աղետներով: Կրակը,
որը դուրս կգա այս երկու վկաների բերանից, կարող է խորհրդանշական
լինել նրանց բերած վկայությունների զորության համար (տես Երեմիա
5.14, 20.9):

Կարդացեք Վարդապետություն և Ուխտերի 77.15 հատվածը` փնտրելով,
թե ովքեր են լինելու այդ երկու վկաները:

Կարդացեք Հայտնություն 11.7-12 հատվածը և գտեք, թե ինչ տեղի
կունենա այս երկու մարգարեների հետ: Ուշադրություն դարձրեք, թե
ինչպես կարձագանքեն ամբարիշտները:

Կարդացեք Հայտնություն 11.13–15-ը, փնտրելով, թե ինչ կպատահի երկու
մարգարեների մեռելներից հարություն առնելուց և երկինք
համբարձվելուց հետո:

Յոթերորդ փողը հնչելուց հետո, ովքեր կթագավորեն «այս աշխարհի
թագավորությունների վրա» (Հայտնություն 11.15):

Հայտնություն 11.16–19-ում մենք կարդում ենք, որ 24 երեցները, ովքեր
նստում էին Աստծո գահի մոտ, շնորհակալություն էին հայտնում և
գովաբանում Աստծուն արդարներին պարգևատրելու և ամբարիշներին
պատժելու համար:

2. Վերհիշեք նախորդ դասից հետևյալ սկզբունքը, որը
գտնվում է Հայտնություն 7-ում. Եթե մենք հավատարմորեն

դիմանանք նեղություններին և անբիծ դառնանք Հիսուս Քրիստոսի
Քավության միջոցով, մենք կվայելենք սելեստիալ փառքը Աստծո
հետ: Քննարկեք յոթերորդ կնիքի իրադարձությունները, որոնք դուք
ուսումնասիրեցիք այսօր: Ձեր սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում գրեք թե ինչպես այս սկզբունքները
կարող են ապահովել հանգստություն և խաղաղություն նրանց, ովքեր
տանում են որոշ երկյուղալի արհավիրքներ, որոնք տեղի կունենան
Տիրոջ Երկրորդ Գալուստից առաջ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը ուսուցանել
է, որ չնայած մեր օրերի արհավիրքներին, մենք կարող ենք անհամբեր
սպասել Տիրոջ գալուստին ակնածանքով և ակնկալիքով:
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«Մենք ապրում ենք, եղբայրներ և քույրեր, Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին
նախորդող օրերում՝ մի ժամանակ, որին դարեր շարունակ երկար սպասել
են հավատացյալները։ Մենք ապրում ենք պատերազմների և
պատերազմների համբավների օրերում, բնական աղետների օրերում,
օրերում, երբ աշխարհն ընկղմված է խառնաշփոթի մեջ։

Սակայն, մենք նաև ապրում ենք Վերականգնման փառահեղ
ժամանակներում, երբ ավետարանը տարվում է ողջ աշխարհին, երբ Տերը խոստացել է, որ
Նա «մաքուր մի ժողովուրդ կբարձրացնի» [ՎևՈւ 100.16] և կզինի նրանց «արդարությամբ և
Աստծո զորությամբ»1 Նեփի 14.14]։

Մենք ուրախանում ենք այս օրերում և աղոթում, որ կարողանանք խիզախաբար տանել մեր
դժվարությունները և անորոշությունները։ Ոմանց դժվարություններն ավելի մտահոգիչ են,
քան մյուսներինը, սակայն ոչ ոք ձերբազատված չէ դրանցից։ …

Չնայած, որ Տերը կրկին ու կրկին վստահեցնում է մեզ, որ մենք «վախենալու կարիք
չունենք» [ՎևՈւ 10.55], պարզ հեռանկար ունենալը և այս աշխարհից այն կողմ տեսնելը
երբեմն հեշտ չէ, երբ մենք փորձությունների մեջ ենք։ …

Մեր հավատքը մեծանում է, մինչ մենք սպասում ենք Փրկչի երկիր վերադառնալու
փառահեղ օրվան։ Նրա գալու միտքը արթնացնում է իմ հոգին։ Դա հափշտակիչ պահ է
լինելու։ Այդ տեսարանը և դրա վեհությունը, մեծությունը և փառահեղությունը
կգերազանցեն ամեն բան, ինչ մահկանացու աչքերը տեսել կամ զգացել են։ …

…Մենք ակնածանքով ծնկի կիջնենք, «և Տերը պիտի արձակի իր ձայնը, և աշխարհի բոլոր
ծայրերը պիտի լսեն այն» [ՎևՈւ 45.49]։ «Այն կլինի … շատ ջրերի ձայնի պես, և ուժեղ
ամպրոպի ձայնի պես» [ՎևՈւ 133.22]։ [Ապա] Տերը, … Փրկիչը, կկանգնի իր ժողովրդի մեջ»
[ՎևՈւ 133.25]» («Քո արքայությունը գա» Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2015, 119–20, 122):

3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հովհաննես 8-11 և ավարտեցի այս դասը (ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 32. ՕՐ 1

Հայտնություն 12-13
Նախաբան
Հայտնություն 12–14-ը պարունակում է մի ընդհատում Հովհաննես
Առաքյալի տեսիլքի ժամանակագրական հոսքի մեջ: Հովհաննեսը կնոջը և
նրա երեխային սպառանցող վիշապի վերաբերյալ մի տեսիլք տեսավ: Նա
գրեց երկնքում պատերազմի մասին և աշխարհի թագավորությունների
մասին, որոնք կկռվեն Աստծո հետևորդների դեմ:

Հայտնություն 12
Հովհաննեսին ցույց տվեցին, որ սատանան և նրա հրեշտակները միշտ
պատերազմել են Տիրոջ և Նրա Եկեղեցու դեմ:
Գծեք ձախակողմյան սյունակում թվարկված յուրաքանչյուր վտանգի և
աջակողմյան սյունակում թվարկված դրանց հետ պայքարի ուղիները
կապող գծեր:

Վտանգներ Վտանգների դեմ կռվելու ուղիներ

Արևայրուկ Ապաշխարություն և վստահություն առ Հիսուս Քրիստոս

Թշնամի զինվորներ Դեղ կամ հանգստություն

Հիվանդություն Արևապաշտպան կամ հագուստ

Մեղք և հանցանք Ճշմարտություններ Հայտնություն 12-ում

սատանայի ազդեցությունները Պատերազմի զենքեր

Վերջերս ի՞նչ վտանգների դեմ եք դուք պայքարել : Ո՞րն է ձեր կարծիքով
ամենավտանգավորը: Ինչո՞ւ: ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Հայտնություն 12-ը, որոնեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են օգնել ձեզ պայքարել սատանայի ազդեցությունների դեմ:
Հայտնություն 12–14-ը Հովհաննեսի յոթերորդ կնիքի իր տեսիլքի
իրադարձությունների նկարագրության մի ընդհատում է: Այս դադարով
Տերը, հավանաբար, օգնում էր Հովհաննեսին հասկանալ «[այս] աշխարհքի
թագաւորությունները» և «մեր Տիրոջ [թագավորությունները]»
արտահայտությունների իմաստի տարբերությունը» (Հայտնություն 11.15):
Ջոզեֆ Սմիթի թարգմանությունը ողջ Հայտնություն 12 գլխի գտնվում է
Աստվածաշնչի հավելվածում և Սուրբ Գրքերի Ուղեցույցում:

Նայեք հետևյալ նկարին և քննարկեք, թե ինչ կարող են խորհրդանիշերը
ներկայացնել:
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Կարդացեք Հայտնություն 12.1-2,5
հատվածները, որոնելով, թե ինչ
պատահեց կնոջ հետ: (Ջոզեֆ
Սմիթի Թարգմանությունը դնում է
հատված 5-ը ուղղակիորեն
հատված 2-ից հետո:)

Ուշադրություն դարձրեք, որ կնոջ
երեխան «որ պիտի բոլոր ազգերին
երկաթէ գաւազանով հովուէ»
(Հայտնություն 12.5):

Կարդացեք Հայտնություն 12.3–4,
որոնելով, թե ինչ էր սպառնում
կնոջը և իր երեխային:

Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կարող են
նկարագրված խորհրդանիշերը
հատվածներ 1–4-ում ներկայացնել:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի
Թարգմանություն, Հայտնություն 12.7-8-ը (Սուրբ գրքերի ուղեցույցում),
ուշադրություն դարձնելով, թե ինչ են ներկայացնում վիշապը, կինը և
երեխան։ Կարող եք ձեր սուրբ գրություններում Հայտնություն 12.1-5
հատվածների կողքին գրել կամ նշել յուրաքանչյուր
խորհրդանիշի իմաստը:

Վիշապը ներկայացնում է սատանային (տես Ջոզեֆ Սմիթ
Թարգմանություն, Հայտնություն 12.8), կինը ներկայացնում է «Աստծո
եկեղեցին», իսկ երեխան ներկայացնում է «մեր Աստծո և Նրա Քրիստոսի
արքայությունը» (Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանություն, Հայտնություն 12.7):
Արքայությունը ներառում է Տիրոջ Եկեղեցու հավատարիմ անդամներին:
(Այս հատվածներում խորհրդանշանների ավելի լավ բացատրության
համար, տես Նոր Կտակարանի Ուսանողի Ձեռնարկը [Եկեղեցու կրթական
համակարգի ձեռնարկ, 2014], 550–52:)

Համաձայն Հայտնություն 12.4-ի, ո՞րն էր վիշապի մտադրությունը:

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ սատանան այդքան ջանասիրաբար ձգտում է
կործանել Աստծո և Քրիստոսի թագավորությունը: ____________________

Կարդացեք Հայտնություն 12.6-ը որոնելով, թե ինչ արեց այդ կինը
սպառնացող վիշապի պատճառով:

Կնոջ փախուստը դեպի անապատ ներկայացնում է Եկեղեցու մուտքը
դեպի Մեծ Ուրացություն և քահանայության վերցվելը երկրի վրայից
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Առաքյալների մահից հետո:

Երբ Հովհաննես Առաքյալը տեսավ կնոջը և նրա երեխային սպառնացող
վիշապին, նրան ցույց տրվեց մի իրադարձություն մեր
նախամահկանացու կյանքից, երբ սատանան և նրա հետևորդները
կռվեցին փրկության ծրագրի և Աստծո Սրբերի դեմ:
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Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հայտնություն 12.6-11
հատվածները (Սուրբ գրքերի ուղեցույցում), որոնելով, թե ինչ պատահեց
սատանայի հետ Երկնքում պատերազմի ժամանակ, և ինչպես Աստծո
Սրբերը հաղթեցին սատանային ու նրա հետևորդներին: Գուցե կամենաք
նշել կամ ընդգծել այն, ինչ գտնեք:

Հայտնություն 12.4-ը նշում է, որ վիշապի պոչը «քաշում էր երկնքի
աստղերի երրորդ բաժինը»: Սա խորհրդանշում է Երկնային Հոր ոգեղեն
զավակների մեծ թիվը, ովքեր ընտրեցին սատանային հետևելը:
«Միքայելը և նրա հրեշտակները» (Հայտնություն 12.7) Ադամն է և Աստծո
ոգեղեն մյուս արդար զավակները:

Համաձայն Հայտնություն 12.11-ի, ինչպե՞ս երկնքի արդար զորքերը
(ներառյալ դուք) հաղթեցին սատանային:

Համաձայն Հայտնություն 12.8–9-ի, որտեղ էին սատանան և նրա
հետևորդները ուղարկվել իրենց ապստամբությունից հետո:

Կարդացեք Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն, Հայտնություն 12.12,17 (Սուրբ
գրքերի ուղեցույցում), որոնելով, թե ում դեմ սատանան պատերազմեց՝
երկնքից դուրս նետվելուց հետո։

Հասկանալով, թե ինչպես մենք հաղթեցինք սատանային մեր
նախաերկրային կյանքում, կարող ենք օգնել մեզ իմանալ, թե ինչպես
հաղթենք նրա ազդեցություններին և հարձակումներին այստեղ` երկրի
վրա: Հայտնություն 12-ի այս հատվածներից մենք կարող ենք
բացահայտել հետևյալ սկզբունքները. Մենք կարող ենք հաղթել
սատանայի ազդեցություններին Փրկչի Քավության միջոցով և
ավետարանի մեր վկայություններին հավատարիմ մնալու միջոցով: Դուք
կարող եք ձեր սուրբ գրություններում գրել կամ նշել այդ սկզբունքը։

Յոթանասունից Երեց Ջեյմս Ջ. Համուլան ուսուցանել է, թե ինչպես է
սատանան հարձակվում ձեր սերնդի վրա:

Մեր Հոր որդիների և դուստրերի ամենաքաջերից ազնիվներից ոմանք
պահված էին, որ առաջ գային այս վերջին օրերում և աշխատեին մեր Հոր ու
Նրա Որդու համար: Նրանց քաջությունը և ազնվությունը երևացել է
սատանայի հետ նրանց նախաերկրային պայքարում: …

Սատանան գիտի, որ քանի որ երկրագնդի վրա վերականգնվել է Աստծո
թագավորությունը, և դուք աշխարհ եք եկել, «նա քիչ ժամանակ ունի»

[Հայտնություն 12.12]: Ուստի, սատանան կարգավորում է իր տրամադրության տակ
գտնվող ամեն միջոց՝ ձեզ գայթակղելու դեպի օրինազանցություն: Նա գիտի, որ եթե նա
կարողանա ներքաշել ձեզ օրինազանցության մեջ, կարող է խանգարել ձեզ ծառայել
լիաժամկետ միսիայում , ամուսնանալ տաճարում և ձեր ապագա երեխաներին ապահովել
հավատով. այդ բոլորը կթուլացնեն ոչ միայն ձեզ, այլև Եկեղեցին: Նա գիտի, որ ոչ մի բան
չի կարող տապալել Աստծո թագավորությունը «Բացի դա [լինի] [Նրա] ժողովրդի
օրինազանցությունը» [Մոսիա 27.13]: Չսխալվեք դրա վերաբերյալ՝ նրա պատերազմի
կիզակետը այժմ դուք եք» («Հաղթել չարի դեմ պատերազմում», Ensign կամ Լիահոնա, նոյ.
2008, 50–51):
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Ինչպե՞ս են սատանան և նրա հետևորդները փորձում թուլացնել մեզ:
____________________

Քննարկեք, թե ինչպես է սատանան պատերազմ սանձազերծում
անձնապես ձեր դեմ:

1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք որոշ ուղիներ, որոնցով այսօր կարող եք հավատ

գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս:

2. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցերից մեկին կամ մի

քանիսին.

a. Գրեք մի փորձառության մասին, երբ ձեր վկայությունն ու հավատքն
առ Փրկչի Քավությունը օգնել է ձեզ պայքարել սատանայի
ազդեցությունների դեմ։

b. Գրեք Հիսուս Քրիստոսի մասին ձեր վկայությունը և բացատրեք, թե
ինչպես կարող է Քավությունն օգնել մեզ սատանայի և նրա
հետևորդների դեմ մեր պատերազմում:

Ընտրեք մեկ կամ մի քանի գաղափարներ, որոնք գրի եք առել և կիրառեք
դրանք սատանայի և նրա հետևորդների դեմ ձեր ճակատամարտերում:
Գուցե ցանկանաք գրել ձեր ծրագիրը մի առանձին թղթի վրա և
տեղադրեք այն ձեզ համար հաճախ տեսանելի մի տեղում: Երբ դուք
ապավինեք Փրկչի Քավությանը, Տերը կօգնի ձեզ սատանայի դեմ ձեր
պայքարում:

Հայտնություն 13
Հովհաննեսը գրում է երկրի թագավորությունների մասին, որոնք զորություն
կստանան սատանայից:
Հայտնություն 13-ում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննեսը տեսավ կատաղի
տեսքով գազանների մի տեսիլք, որը ներկայացնում է ամբարիշտ
երկրային թագավորությունները, որոնք վերահսկվում են սատանայի
կողմից: Հովհաննեսը նաև տեսավ, որ այս թագավորությունների միջոցով
սատանան գործելու է հրաշքներ և կեղծ հրաշագործություններ, որ խաբի
երկրի բնակիչներին:

3. Գրեք հետևյալը սուրբ գրությունների ուսումնասիրության
ձեր օրագրում՝ այսօրվա հանձնարարության տակ.

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 12-13-ը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 32. ՕՐ 2

Հայտնություն 14-16
Նախաբան
Տեսիլքում Առաքյալ Հովհաննեսը տեսավ, որ մի հրեշտակ եկավ երկիր`
վերականգնելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը վերջին օրերում։ Նա
նաև լսեց մի ձայն երկնքից՝ նկարագրելով նրանց կողմից
օրհնությունների վայելումը, ովքեր մահանում են հավատարիմ մնալով
Տիրոջը: Հովհաննեսը տեսավ արդարների և ամբարիշտների ժողովումը
վերջին օրերում և Աստծո պատիժները, որոնք թափվեցին
ամբարիշտների վրա:

Հայտնություն 14
Հովհաննեսը տեսավ ավետարանի վերականգնումը և արդարների ու
ամբարիշտների ժողովումը:
Որոշ մարդիկ զարմանում են, թե արդյոք հնարավոր է խաղաղություն
զգալ մի աշխարհում, որը լցված է ամբարշտությամբ, աղետներով և
բռնությամբ: Մտածեք այն մասին, թե ինչ կարող եք ասել այդ մարդկանց:

Երբ ուսումնասիրեք Հայտնություն 14-16-ը, փնտրեք ճշմարտություններ,
որոնք կարող են բերել ձեզ խաղաղություն, չնայած դուք ապրում եք մի
աշխարհում, որը լցված է ամբարշտությամբ, աղետներով և բռնությամբ:

Հայտնություն 14.1-13 հատվածներում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննես
Առաքյալը տեսավ տեսիլք վերջին օրերի կամ մեր օրերի մասին:
Տեսիլքում նա տեսավ այն արհավիրքները, որոնք կգան ամբարիշտների
վրա: Նա նաև տեսավ, թե ինչը խաղաղություն կբերեր արդարներին մեր
օրերում:

Կարդացեք Հայտնություն 14.1–5-ը, փնտրելով, թե ում տեսավ
Հովհաննեսը Փրկչի հետ կանգնած «Սիոն սարի վրա» (Հայտնություն 14.1)
կամ Սիոն:

Դուք գուցե վերհիշեք, որ 144000-ը, ովքեր նշվում են հատված 1-ում,
քահանայապետեր են ամեն ազգի Իսրայելի տասներկու ցեղերից և
կարգված են մարդկանց բերելու «Անդրանիկի եկեղեցին» (ՎևՈւ 77.11,
տես Հայտնություն 7.4–8): «Կանանց հետ չխառնակուեցան»
արտահայտությունը (Հայտնություն 14.4) նշանակում է նրանք կլինեն
ողջախոհ կամ բարոյապես մաքուր: Հայտնություն 14.5-ում «նրանց
բերանումը նենգութիւն չգտնուեցավ» արտահայտությունը նշանակում է`
նրանք կլինեն ազնիվ և անկեղծ, իսկ «անարատ» նշանակում է` նրանք
մաքուր կլինեն մեղքից:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ

մաքրաբարո, ազնիվ և մեղքից մաքուր լինելը կօգնի 144000
քահանայապետերին տանել ավետարանը ուրիշներին:
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Վերջին օրերի վերաբերյալ Հովհաննեսի տեսիլքում նա տեսավ ևս երեք
հրեշտակների: Կարդացեք Հայտնություն 14.6, փնտրելով, թե ինչ ուներ
առաջին հրեշտակը:

Հայտնություն 14.6-ը մեջբերելուց հետո Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին
հայտարարել է. «Այդ հրեշտակը եկել է»: Նրա անունը Մորոնի է» (“Stay the
Course—Keep the Faith,” Ensign, Nov. 1995, 70):

Մորոնի հրեշտակը առաջինը
հայտնվեց Ջոզեֆ Սմիթին և նրան
ասաց, որ Աստված կարևոր
աշխատանք ուներ նրա համար
անելու (տես Ջոզեֆ
Սմիթ––Պատմություն 1.29–35): Ըստ
Ջոզեֆ Սմիթ —Պատմություն 1.34
հատվածի, Աստծո
ղեկավարությամբ, Մորոնին ի՞նչ
ասաց Ջոզեֆ Սմիթին, որն օգնեց
վերականգնել հավիտենական
ավետարանը երկրագնդի վրա:

Վերականգման մեջ Մորոնիի դերի
ճանաչումը կարող է օգնել ձեզ
հասկանալ, թե ինչու է նրա արձանը
դրված մեր տաճարներից շատերի
գագաթին:

Հայտնություն 14.6-ում
նկարագրվող հրեշտակը կարող է
նաև ներկայացնել շատ երկնային
սուրհանդակների
համակցությունը, ներառյալ
Մորոնին, ով օգնեց վերականգնել
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
վերջին օրերում (տես Bruce R.
McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1965–73],
3:529–31; տես նաև ՎևՈւ 13,
110.11–16, 128.20–21):

Կարդացեք Հայտնություն 14.7-ը և
որոնեք, թե ինչ հայտնեց
հրեշտակը: «Նորա դատաստանի
ժամը եկաւ» արտահայտությունը
վերաբերում է այն ժամանակին,
երբ Փրկիչը կդատի ողջ
երկրագնդի ժողովրդին: Նրա դատաստանները տեղի կունենան ինչպես
Նրա Երկրորդ Գալուստի, այնպես էլ Վերջին Դատաստանի ժամանակ:

Հրեշտակի վերաբերյալ Հովհաննեսի տեսիլքից մենք իմանում ենք, որ
պատճառներից մեկը, որ Աստված վերականգնեց Հիսուս Քրիստոսի
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ավետարանը, երկրի բնակիչներին Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ
Գալուստին նախապատրաստելն էր:

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ժողովրդին
նախապատրաստում Նրա Երկրորդ Գալուստին:

Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը բերել ձեզ
խաղաղություն, մինչ դուք ապրում եք ամբարիշտ և խառնաշփոթ
աշխարհում:

Կարդացեք Հայտնություն 14.8-11-ը, փնտրելով թե ինչ ասացին երկրորդ և
երրորդ հրեշտակները:

Հովհաննեսին ուսուցանվեց, որ Բաբելոնը կամ ամբարշտությունը
գոյություն կունենա ամեն ազգի մեջ: «Բաբիլոնը ընկավ»
արտահայտության իմաստներից մեկն (Հայտնություն 14.8) այն է, որ կգա
օրը, երբ աշխարհի ամբարշտությունը կվերջանա:

Գիտենալով, որ աշխարհի ամբարշտությունը կվերջանա, ինչպես կարող
եք խաղաղություն ձեռք բերել:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը բացատրել է, թե ինչ կզգան ամբարիշտներն
իրենց մեռնելուց հետո:

«Հոգիների աշխարհ հեռացածների մեծ թշվառությունը, որտեղ նրանք գնում
են մահից հետո, այն է, որ իմանում են, որ իրենք զրկվում են փառքից, որը
մյուսները վայելում են, որ իրենք կարող էին վայելել, և նրանք իրենց իսկ
մեղադրողներն են» Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները՝ Ջոզեֆ Սմիթ
[2007], 224):

«Մարդն ինքն է իրեն տանջողն ու ինքն է իրեն մեղադրողը: Այդ պատճառով ասվում է.
Նրանք կգնան կրակի և ծծմբի վառվող լիճը [տես Հայտնություն 21.8]: Հուսահատության
տանջանքը մարդու հոգում այնպես ուժեղ է, ինչպես կրակով և ծծմբով այրվող լիճը»
(Ուսմունքներ՝ Ջոզեֆ Սմիթ, 224):

Երբ Հովհաննեսն իմացավ, թե ինչ կզգան ամբարիշտները մահից հետո,
նա լսեց մի ձայն երկնքից, որը նկարագրում էր, թե ինչ կզգան արդարներն
իրենց մահից հետո:

Կարդացեք Հայտնություն 14.12-13-ը, փնտրելով, թե ինչ կզգան
արդարներն իրենց մահից հետո:

«Հանգստանալ [մեր] գործերից» (հատված 13) մեր մահից հետո
նշանակում է, որ մենք այլևս չենք բեռնավորվի դժբախտություններով,
հոգսերով և վշտերով (տես Ալմա 40.12):

Սկզբունքներից մեկը, որը մենք կարող ենք սովորել Հայտնություն
14.12–13-ից, այն է, որ եթե մենք ապրենք արդար, ապա կօրհնվենք մեր
գործերի համար և կհանգստանանք մեր գործերից մահանալուց հետո:
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Գուցե կամենաք գրել այս սկզբունքը ձեր սուրբ գրություններում
Հայտնություն 14.12–13-ի կողքին:

2. Քննարկեք, թե այս սկզբունքը ինչպես կարող է ձեզ
խաղաղություն բերել, նույնիսկ, երբ դուք ապրում եք

ամբարշտությամբ լցված աշխարհում: Ձեր սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության օրագրում, գրեք մի նշում՝ խրախուսելով որևէ
ընկերոջ, ով գուցե մտածում է, թե արդյոք արժե՞ արդար ապրել, երբ
շրջապատված ես ամբարշտությամբ:

Մենք կարդում ենք Հայտնություն 14.14–20-ում, որ իր տեսիլքում
Հովհաննեսը տեսավ երկու բերքահավաք: Նա տեսավ, որ առաջին
բերքահավաքի ժամանակ արդարները կհավաքվեն ամբարիշտների
միջից (տես Հայտնություն 14.14–16), իսկ երկրորդ բերքահավաքի
ժամանակ ամբարիշտները կհավաքվեն և վերջանականապես
կոչնչացվեն (տես Հայտնություն 14.17–20):

Հայտնություն 15-16
Հովհաննեսը տեսնում է արդարներին սելեստիալ արքայությունում և յոթ
պատուհասները վերջին օրերում:
Հայտնություն 15.2–4-ը պարունակում է Հովհաննես Առաքյալի
նկարագրությունը այն մասին, թե ինչ կլինի նրանց համար, ովքեր
հաղթում են սատանային և փրկվում սելեստիալ արքայությունում:
Հայտնություն 15–16-ի մնացած մասը պարունակում է նրա յոթ
պատուհասների նկարագրությունը, որոնք կտանջեն ամբարիշտներին
վերջին օրերում: Այս աղետները կնախորդեն Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին:

Հովհաննեսի տեսիլքում յուրաքանչյուր պատուհաս ներկայացվում էր մի
հրեշտակի կողմից, որը թափեց «Աստուծոյ բարկութիւնովը լիքը»
«սկավառակը» կամ սկահակը:(Հայտնություն 15.7): Կարդացեք հետևյալ
հատվածները Հայտնություն 16-ից, փնտրելով յոթը պատուհասները:
Հետևյալ աղյուսակում գրեք յուրաքանչյուր պատուհասի հակիրճ
նկարագրությունը համապատասխան համարի կողքին:

Պատուհաս 1. Հայտնություն 16.2

Պատուհաս 2. Հայտնություն 16.3

Պատուհաս 3. Հայտնություն 16.4

Պատուհաս 4. Հայտնություն 16.8–9

Պատուհաս 5. Հայտնություն

16.10–11
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Պատուհաս 6. Հայտնություն 16.12

Պատուհաս 7. Հայտնություն

16.17–21

Կարդացեք Հայտնություն 16.15-ը, որոնելով թե մենք ինչ կարող ենք անել
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին պատրաստվելու համար:

«Իր հանդերձները պահում է, որ մերկ ման չգայ» (Հայտնություն 16.15)
վերաբերում է հոգեպես պատրաստ լինելուն: Նրանք, ովքեր «[պահում
են] իրենց հանդերձները» և հոգեպես պատրաստ են, ի վերջո կկրեն
արդարության թիկնոցը, որը տրվում է նրանց բոլորին, ովքեր արժանի են
ապրել Աստծո հետ սելեստիալ արքայությունում: (տես Հայտնություն
3.3–5, 7.13–17):

Կարող եք հետևյալ ճշմարտությունը գրել կամ նշել ձեր սուրբ
գրություններում Հայտնություն 16.15 հատվածի կողքին. Եթե մենք
աչալուրջ ենք և հոգեպես պատրաստ, ապա նախապատրաստված
կլինենք Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին:

Կարևոր է հիշել, որ Տերը սիրում է Իր ժողովրդին և կհսկի նրանց վերջին
օրերում, նույնիսկ սոսկալի ավերածությունների և մեծ ճակատամարտի
մեջ: Մենք պետք է աչալուրջ լինենք և հոգեպես պատրաստ, որպեսզի
կարողանանք ստանալ Տիրոջ պաշտպանությունը և օրհնությունները: Եթե
դուք կամենում եք ավելին իմանալ Արմագեդոնի մասին, որը նշվում է
Հայտնություն 16.16-ում, տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց «Արմագեդոն»
վերնագիրը»:

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 14–16-ը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 32. ՕՐ 3

Հայտնություն 17-19
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսավ, որ հոգևոր Բաբելոնը կամ ամբարիշտ
աշխարհը կպատերազմի Աստծո Գառի դեմ, և Գառը կհաղթի չարին:
Սրբերին կոչ է արվում դուրս գալ հոգևոր Բաբելոնից, և մաքուրներն ու
արդարները կկանչվեն Գառի ամուսնության ընթրիքին: Հովհաննեսը
տեսավ Հիսուս Քրիստոսին մեծ զորությամբ գալիս՝ կործանելու նրանց,
ովքեր կռվում են Նրա դեմ:

Հայտնություն 17-18
Հովհաննեսը կանխատեսում է հոգևոր Բաբելոնի կործանումը:
Երեց Լին Գ. Ռոբինսը Յոթանասունից ուսուցանել է.«Ավելի հեշտ է
խուսափել գայթակղությունից, քան դիմադրել գայթակղությանը» (“Avoid
It” [Brigham Young University devotional, Sept. 17, 2013], 1, speeches.byu.edu):

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ ավելի հեշտ է խուսափել գայթակղությունից, քան
դիմադրել դրան: ____________________

Մտածեք այն մասին, թե ինչ կարող է պատահել, եթե մենք դնենք մեզ
իրավիճակներում, որտեղ մենք պետք է անընդհատ դիմադրենք
գայթակղությանը:

Երբ ուսումնասիրեք Հայտնություն 17–18-ը, որոնեք մի ճշմարտություն,
որը կօգնի ձեզ իմանալ, թե ինչպես խուսափել աշխարհի շատ
գայթակղություններից և մեղքերից:

Հայտնություն 16-ում մենք սովորեցինք, որ Հովհաննես Առաքյալը
տեսիլքում տեսավ յոթ հրեշտակներ, որոնք դուրս կթափեն
համաճարակներ ամբարիշտների վրա վերջին օրերում: Կարդացեք
Հայտնություն 17.1-ը, որոնելով, թե յոթ հրեշտակներից որ մեկն ասաց, որ
նա ցույց էր տալու Հովհաննեսին:

Համաձան Հայտնություն 17.15-ի, «այն մեծ ջրերը», որի վրա կինը նստում է
(տես նաև հատված 1), ներկայացնում են ժողովրդին և ազգերին, որոնց
վրա նա իշխանություն և ազդեցություն ունի (տես նաև 1 Նեփի 14.11):

Կարդացեք Հայտնություն 17.2–6-ը, փնտրելով բառեր և
արտահայտություններ, որոնք նկարագրում են կնոջը և նրա
ազդեցությունն աշխարհի վրա: Պոռնկություն բառը հատված 2-ում
վերաբերում է անբարոյական և անարդար գործերին:

Հատված 2-ում, ինչպե՞ս է կնոջ ազդեցությունը նկարագրվում
ղեկավարների և ժողովրդի վրա:

Ձեր կարծիքով ի՞նչ է նշանակում Հայտնություն 17.6-ում Սրբերի և
նահատակվածների արյունով հարբած լինելը: Նշեք, որ զարմանք բառը
այս հատվածում նշանակում է ապշանք կամ զարմանք:
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Գազանը, որը նկարագրվում է Հայտնություն 17.3-ում, կարող է
ներկայացնել Հռոմը Հովհաննեսի ժամանակ, ինչպես նաև ապականված
թագավորություններ և ազգեր վերջին օրերում (տես Հայտնություն
17.8–13):

Կարդացեք Հայտնություն 17.18-ը, փնտրելով, թե ինչ է ներկայացնում
կինը:

«Մեծ քաղաքը» հատված 18-ում վերաբերում է հոգևոր Բաբելոնին (տես
Հայտնություն 14.8, ՎևՈւ 133.14): Հնադարյան Բաբելոնի աշխարհիկության
և ապականված լինելու պատճառով և այն պատճառով, որ Իսրայելի
զավակներն այնտեղ գերության մեջ էին, Բաբելոնը հաճախ
փոխաբերաբար օգտագործվում է սուրբ գրություններում՝ ներկայացնելու
մեղքը, աշխարհիկությունը, դևի ազդեցությունը երկրի վրա և նաև հոգևոր
գերությունը 1 Նեփի 13.1–9, 14.9–10):

Կարդացեք Հայտնություն 17.14-ը, փնտրելով, թե Բաբելոնի հետևորդները
ո՞ւմ դեմ կկռվեն:

Ինչպիսի՞ն կլինի այդ պատերազմի արդյունքը:

Այս հատվածից մենք սովորում ենք, որ վերջին օրերում Հիսուս
Քրիստոսը կհաղթի աշխարհի ամբարշտությանը: Մտածեք նշել կամ
ընդգծել բառերը Հայտնություն 17.14-ում, որոնք ուսուցանում են այս
ճշմարտությունը:

1. Ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում
գրեք այն մասին, թե ինչպես կարող է ձեզ օգնել այս

ճշմարտությունը՝ որպես Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ:

Հայտնություն 18.1–3-ում մենք կարդում ենք, որ մեկ ուրիշ հրեշտակ
հայտարարեց ամբարիշտ Բաբելոնի անկումը: Կարդացեք Հայտնություն
18.4-ը, փնտրելով, թե ինչ էր Տերը հրահանգել Իր ժողովրդին անել:

Ի՞նչ պատճառներ էր Տերը տվել Իր ժողովրդին Բաբելոնից դուրս
գալու համար:

Սկզբունքներից մեկը, որը մենք կարող ենք սովորել Հայտնություն 18.4-ից
այն է, որ եթե մենք առանձնանանք աշխարհի ամբարշտությունից, կարող
ենք խուսափել մեղքից և պատիժներներից, որոնք կգան ամբարիշտների
վրա վերջին օրերում: Գրեք այս ճշմարտությունը ձեր սուրբ գրությունների
լուսանցքում Հայտնություն 18. 4-ի կողքին:

2. Պատասխանեք հետևյալ հարցերին սուրբ գրությոնների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում.

a. Ինչպե՞ս է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը օգնում մեզ
առանձնանալ աշխարհի ամբարշտությունից:

b. Որոնք են այն մարտահրավերները, որոնց երիտասարդությունը
կարող հանդիպել, երբ նրանք փորձում են առանձնանալ աշխարհի
ամբարշտությունից, բայց դեռ շարունակում են ապրել սիրո և
համագործակցության մեջ նրանց հետ, ովքեր չեն կիսում իրենց
չափանիշները:
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c. Առանձնանալով անարդար ազդեցություններից և
գործողություններից, ինչպե՞ս, կարող եք խուսափել որոշ
գայթակղություններից և մեղքերից:

Մտածեք, թե ինչ անարդար ազդեցություններից կամ գործողություններից
անհրաժեշտ կլինի առանձնանալ և ինչպես կանեք դա: Խնդրեք Երկնային
Հորը աղոթքով՝ օգնել ձեզ ձեր ջանքերում առանձնանալ այդ անարդար
ազդեցություններից և գործողություններից:

Հայտնություն 18.5–24-ում մենք կարդում ենք, որ Հովհաննեսը տեսավ
ամբարիշտ Բաբելոնի անկումը և նրան աջակցողների վիշտը:

Հայտնություն 19
Հովհաննեսը տեսնում է Հիսուս Քրիստոսի գալուստը զորությամբ կործանելու
նրանց, ովքեր կռվում են Իր դեմ:
Մտածեք լավագույն պարգևի
մասին, որ դուք կարող էիք տալ
ձեր ապագա կողակցին ձեր
հարսանիքի օրը:

Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդի հետևյալ
հայտարարությունը. «Ձեր հարսանիքի օրը լավագույն նվերը, որը դուք
կարող եք տալ ձեր հավերժական կողակցին, ձեր լավագույն
անհատականությունն է՝ մաքուր, անարատ և արժանի՝ ի պատասխան
ստանալու նման մաքրություն» (“Personal Purity,” Ensign, Nov. 1998, 77)։

Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մաքուր և անբիծ լինելը լավագույն պարգևն է, որ
դուք կարող եք տալ ձեր կողակցին ձեր հարսանիքի օրը:
____________________

Հայտնություն 19-ը պարունակում է ամուսնության համանմանություն, որն
օգտագործվում է պատկերելու Փրկիչի Երկրորդ Գալուստը: Համաձայն
Հայտնություն 19.1–6-ի, Հովհաննես Առաքյալը տեսավ, որ արդարները
կգովերգեն Աստծուն ամբարիշտների դեմ Նրա պատիժների համար:

Կարդացեք Հայտնություն 19.7-ը, փնտրելով թե ո՞ւմ ամուսնությունն է
հրեշտակը հայտարարում Հովհաննեսին:

Ի՞նչ իմացավ Հովհաննեսը Գառի կնոջ մասին:

«Գառի ամուսնությունը» (Հայտնություն 19.7) վերաբերում է Փրկչի
Երկրորդ Գալուստին:
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Կարդացեք Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Բրյուս Ռ. ՄակՔոնկիի
հետևյալ հայտարարությունը, փնտրելով, թե ով է Գառի հարսնացուն. «Այս
տնտեսությունում Փեսան, ով Աստծո Գառն է, կգա պահանջելու Իր
հարսնացուին, որը Եկեղեցին է, որը բաղկացած է հավատարիմ սրբերից,
ովքեր աչալրջորեն հսկել են Նրա վերադարձը» (Mormon Doctrine, 2nd ed.
[1966], 469):

Մտածեք որոշ ուղիների մասին, թե ինչպես է ամուսնական
փոխհարաբերությունը հարմար խորհրդանիշ Հիսուս Քրիստոսի հետ
մեր ուխտի փոխհարաբերության համար: Երբ խորհեք, մտածեք այն
մասին, թե ինչպես է ամուսնությունը մի փոխհարաբերություն, որը
պահանջում է հավատարմություն, զոհաբերություն, սեր, նվիրվածություն
և վստահություն:

Խորհեք վարդապետությունների և սկզբունքների մասին

Խորհել նշանակում է` կշռադատել, մտորել, հարցեր տալ և ձեր իմացածն ու սովորածը
գնահատել: Խորհելը հաճախ օգնում է մեզ հասկանալ, թե մենք ինչ պետք է անենք
ավետարանի սկզբունքները կիրառելու համար: Երբ շարունակեք ուսումնասիրել
Հայտնության գիրքը, մտածեք ժամանակ հատկացնել հատվածների շուրջ խորհելուն,
որոնք դուք խորապես եք ուզում հասկանալ:

Կարդացեք Հայտնություն 19.8–9-ը, փնտրելով այն բաները, որոնք Սրբերը
կարող են անել Փրկչի Երկրորդ Գալուստին
նախապատրաստվելու համար։

Սպիտակ բեհեզը, որը նշվում է հատված 8-ում, կարող է խորհրդանշել
սրբություն, մաքրություն և արդարակեցություն: Ինչպես խորհրդանշված է
Գառի կնոջ հագուստով, մենք ի՞նչ պիտի անենք, որպեսզի
նախապատրաստվենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին:

Այս հատվածներից սովորած ճշմարտությունն այն է, որ եթե մենք մաքուր
ենք և արդար, ապա մենք պատրաստ կլինենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի
գալուստին: Նշեք կամ ընդգծեք Հայտնություն 19.8-ի խոսքերը, որոնք
ուսուցանում են այս ճշմարտությունը:

Տրուեցաւ բառը Հայտնություն 19.8-ում նշանակում է տրվեց կամ շնորհվեց:
Մեղքից մաքրվելն ու արդարակյաց դառնալը պարգև է Աստծուց:

Մտածեք հետևյալ հարցերի մասին. Ի՞նչ է արել Աստված մեզ ուղի
ապահովելու համար, որ մեղքից մաքրվենք և դառնանք արդարակյաց:
Ինչո՞ւ եք կարծում, որ մաքուր և արդարակյաց լինելը լավագույն
պարգևներից մեկն է, որը մենք կարող ենք տալ Փրկչին, երբ Նա
կրկին գա:

Որոշեք, թե ինչ պետք է անեք մաքուր և արդարակյաց լինելու համար,
որպեսզի պատրաստ լինեք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին: Գործեք՝
հիմնվելով ձեր ստացած ամեն մի հուշման վրա:
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Կարդացեք Հայտնություն 19.10-ը, փնտրելով, թե ինչպես Հովհաննեսն
արձագանքեց՝ իրեն արված հրեշտակի հայտարարությունը լսելուց հետո:
Այդ հրեշտակին իշխանություն էր տրվել Աստծո կողմից խոսելու և
ներկայացնելու Հիսուս Քրիստոսին:

Ի՞նչ հայտնեց հրեշտակը Հովհաննեսին, որ նա (հրեշտակը) և Աստծո
մյուս ծառաներն ունեին:

«Մարգարեության հոգին» (Հայտնություն 19.10) վերաբերում է Աստծո
կողմից հայտնության և ոգեշնչման պարգևին, որը թույլ է տալիս որևէ
մեկին ստանալ և խոսել Նրա խոսքը (տես Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց,
«Մարգարեություն, մարգարեանալ», scriptures.lds.org):

Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս է վկայությունը նման մարգարեությանը:
____________________

Ինչպե՞ս կարող է Հիսուսի մասին վկայությունն ազդել Երկրորդ
Գալուստի համար ձեր նախապատարստության վրա:

Կարդացեք Հայտնություն 19.11–16, հատվածները, փնտրելով բառեր և
արտահատություններ, որոնք նկարագրում են Փրկչին Իր Երկրորդ
Գալուստի ժամանակ: Կարդացեք նաև Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանություն,
Հայտնություն 19.15 ( Հայտնություն 19.15, ծանոթությունա):

Սպիտակ ձին, որը նշվում է Հայտնություն 19.11-ում, խորհրդանշում է
նվաճում և հաղթանակ: Փրկիչը կգա` հաղթելու մեղքն ու
ամբարշտությունը:

Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչպես է նկարագրվում Փրկչի հագուստը
Հայտնություն 19.13-ում: «Հանդերձ էր հագած արիւնով ներկուած»
արտահայտությունը նշանակում է, որ Նրա հագուստը կլինի արյան
գույնի: Այս գույնը խորհրդանշում է ամբարիշտների կործանումը Նրա
Գալուստի ժամանակ (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 133.46–51), և
այն կարող է հիշեցենել մեզ այն չարչարանքը, որ Նա տարավ Իր
Քավության ժամանակ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելն
ուսուցանել է.

«Արնահոսելով ամեն ծակոտիից, որքան կարմիր պետք է լիներ Նրա
հագուստը Գեթսեմանում, որքան բոսորագույն՝ այդ թիկնոցը:

Զարմանալի չէ, որ երբ Քրիստոսը գա զորությամբ և փառքով, Նա կգա՝
հիշեցնելով կարմիր հագուստը (տես ՎևՈւ 133.48), ի նշան ոչ միայն ցասման
հնձանի, այլ նաև հիշեցնելով մեզ Իր տանջանքը մեզանից յուրաքանչյուրի
համար Գեթսեմանում և Գողգոթայում»: (“Overcome … Even As I Also

Overcame,” Ensign, May 1987, 72):

Համաձայն Ջոզեֆ Սմիթի Հայտնություն 19.15 հատվածի թարգմանության,
Հովհաննեսը տեսավ, որ երբ Փրկիչը գար որպես Թագավորների
Թագավոր և Տերերի Տեր (տես Հայտնություն 19.16), Նա կառավարելու էր
ազգերին Աստծո խոսքով: Հայտնություն 19.17–21-ում, Հովհաննեսը
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տեսավ նրանց կործանումը, ովքեր կռվում էին Աստծո Գառի դեմ:
Ուշադրություն դարձրեք, որ Ջոզեֆ Սմիթի Թարգմանությունը
Հայտնություն 19.18-ում պարզաբանում է, որ «ամենի մարմինները՝
ազատների եւ ծառաների, մեծերի և փոքրերի», վերաբերում է «ամենին,
ովքեր կռվում են Գառի դեմ» ( Հայտնություն 19.18, ծանոթություն ա):

3. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը.

Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 17-19-ը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

Լրացուցիչ հարցեր, մտքեր և գաղափարներ, որոնցով ես կցանկանայի կիսվել
իմ ուսուցչի հետ.
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ՄԱՍ 32. ՕՐ 4

Հայտնություն 20-22
Նախաբան
Հովհաննես Առաքյալը տեսիլքում տեսավ հազարամյակի օրը և Վերջին
Դատաստանը: Նա նաև տեսավ «նոր երկինք և նոր երկիր» (Հայտնություն
21.1) և Աստծո սելեստիալ քաղաքը, որը կհիմնադրվի երկրի վրա:
Հովհաննեսը ավարտեց իր արձանագրությունը` աղերսելով Տիրոջը
վերադառնալ երկիր:

Հայտնություն 20
Հովհաննեսը տեսնում է հազարամյակի օրը և Վերջին Դատաստանը

Որպես Երկնային Հոր փրկության
ծրագրի մաս, ամեն մարդ, ով
ապրել է այս երկրի վրա կկանգնի
Աստծո առջև դատվելու համար:
Պատկերացրեք, թե ձեր կարծիքով
ինչպիսին կլինի Վերջին
Դատաստանը:

1. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
գրեք, թե ըստ ձեզ, ինչ կմտածեք և կզգաք, երբ կանգնեք

Աստծո առջև դատվելու համար:

Ինչպես արձանագրված է Հայտնություն 20.1–11-ում, Հովհաննեսը տեսավ,
որ սատանան կկապվի Հազարամյակի ընթացքում, և արդարները
հարություն կառնեն` որպես Առաջին Հարության մասնակիցներ: Նա նաև
տեսավ, որ Հազարամյակի վերջում սատանան «ազատ կարձակվի մի
փոքր ժամանակով» (Հայտնություն 20.3): Հետո, երբ սատանան և նրա
հետևորդները կռվեն Սրբերի դեմ վերջին անգամ, նա «կգցվի կրակի եւ
ծծմբի լիճը … յաւիտեանս յաւիտենից» (Հայտնություն 20.10): Ապա տեղի
կունենա Վերջին Դատաստանը:

Կարդացեք Հովհաննես 20.12-ը, որոնելով, թե Աստված ինչպես կդատի
մեզ: (Հայտնություն 20.12-ը սերտման սուրբ գրության հատված է: Դուք
կարող եք նշել այն առանձնահատուկ ձևով, որպեսզի կարողանաք
հեշտությամբ գտնել այն հետագայում):

Ավարտեք հետևյալ վարդապետությունը, որը մենք սովորում ենք այս
հատվածից. Աստված կդատի մեզ ____________________ համաձայն
____________________.

Գրքերը, որոնց մասին ակնարկվում է Հայտնություն 20.12-ում, ներառում
են սուրբ գրքերը, Եկեղեցու արձանագրությունները, որոնք գրի են առնում
փրկարար արարողությունները և կյանքի գիրքը:

Կարդացեք կյանքի գրքի հետևյալ բացատրությունը. «Ինչ որ իմաստով
կյանքի գիրքը մարդու մտքերի և գործերի ամբողջությունն է՝ նրա կյանքի
հիշատակարանը: Սակայն սուրբ գրքերը նշում են, որ նաև երկնային
հիշատակարան է պահվում հավատարիմների վերաբերյալ, որն
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ընդգրկում է նրանց անունները և արդար գործերի արձանագրությունը
(ՎևՈւ 88.2,128.7)» (Սուրբ Գրքերի Ուղեցույց, «Կյանքի Գիրք»):

Կարդացեք Հայտնություն 20.13 հատվածը և գտեք, թե ինչ տեղի կունենա`
նախքան Վերջին Դատաստանը:

Ամբարիշտները և չապաշխարողները հարություն կառնեն վերջին
Հարության ժամանակ, Հազարամյակի վերջում և նույնպես կկանգնեն
դատվելու իրենց գործերի համաձայն (տես ՎևՈւ 76.85):

2. Քննարկեք նախորդ վարդապետությունը, որը դուք նշեցիք
(Աստված կդատի մեզ այն գրքերից ելնելով, որոնք գրվել

են՝ համաձայն մեր գործերի): Ապա սուրբ գրությունների
ուսումնասիրության ձեր օրագրում պատասխանեք հետևյալ հարցին.
Ինչպե՞ս կարող է այս վարդապետությունը հասկանալը և դրան
հավատալը ազդել մեր գործողությունների վրա այսօր և ողջ մեր
կյանքում: Քննարկեք նաև, թե ինչ կարող եք դուք ավելի լավ անել ձեր
կյանքում, որ պատրաստվեք Վերջին Դատաստանին և գտնեք ձեր
անունը կյանքի գրքում:

Սուրբ գրությունների սերտում` Հայտնություն 20.12
3. Օգտագործեք սուրբ գրությունների ուսումնասիրության

միջոցները՝ ինչպես օրինակ ծանոթությունները, Սուրբ
Գրքերի Ուղեցույցը (scriptures.lds.org) և Թեմատիկ Ուղեցույցը գտնելու
լրացուցիչ սուրբ գրություններ, որոնք ուսուցանում են Վերջին
Դատաստանի մասին: Ստեղծեք հղումների մի ցուցակ ձեր սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության օրագրում: Գրեք կամ նշեք այդ
հղումները ձեր սուրբ գրություններում Հայտնություն 20.12-ի կողքին:
Գրեք ձեր սուրբ գրությունների ուսումնասիրության օրագրում, թե ինչ
լրացուցիչ ճշմարտություններ եք սովորել այս խաչաձև հղումների
միջոցով:
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Հայտնություն 21
Հովհաննեսը տեսնում է նոր երկինք և նոր երկիր և Աստծո սելեստիալ քաղաքը:
Մտածեք այն ժամանակի մասին
ձեր կյանքում, երբ զգացել եք մեծ
վիշտ կամ ցավ:

Ցուցակ կազմեք որոշ բաների
վերաբերյալ այս կյանքում, որոնք
կարող են մեզ մեծ վիշտ կամ ցավ
պատճառել: ____________________

Երբ ուսումնասիրեք Հայտնություն
21-ը, որոնեք մի ճշմարտություն,
որը կարող է օգնել ձեզ սփոփանք
բերել դժվարին ժամանակներում:

Հայտնություն 21–22-ը Հովհաննես
Առաքյալի տեսիլքի
իրադարձությունների
շարունակությունն է, որը տեղի
կունենա Հիսուս Քրիստոսի
Երկրորդ Գալուստից հետո:

Կարդացեք Հայտնություն 21.1-2-ը՝`
որոնելով, թե ինչ էր տեսել
Հովհաննեսը այն բաների մասին, որոնք պատահելու էին:

Հովհաննեսի ակնարկը «նոր երկնքի և նոր երկրի մասին» (Հայտնություն
21.1) կարող է վերաբերել այն իրադարձությանը, որը տեղի կունենա Տիրոջ
Երկրորդ Գալուստի ժամանակ, երբ երկիրը կփոխվի այն դրախտային
վիճակին, որը այն վայելում էր Ադամի և Եվայի անկումից առաջ:
Հովհաննեսը հավանաբար նաև ակնարկում է այն փոփոխության մասին,
որը տեղի կունենա Հազարամյակի վերջում, երբ երկիրը կփոխվի
սելեստիալ վիճակի (տես ՎևՈւ 29.22–24):

Կարդացեք Հայտնություն 21.3–4-ը` որոնելով, թե Աստված ինչ կանի Իր
ժողովրդի համար:

Այս հատվածներից մենք իմանում ենք, որ Աստված կբնակվի և կսփոփի
Իր ժողովրդին, և նրանք այլևս չեն տանի մահ, վիշտ կամ ցավ:

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը բացատրել է,
որ Աստված կփոխհատուցի արդարներին՝ բոլոր մահկանացու վշտերի և
ցավերի համար. «Տերը փոխհատուցում է հավատարիմներին ամեն կորստի
համար: Այն, ինչ վերցվում է նրանցից, ովքեր սիրում են Տիրոջը, կտրվի
նրանց Նրա ուրույն ձևով: Թեև դա կարող է չտրվել այն ժամանակ, երբ մենք
ցանկանում ենք, հավատարիմները պիտի իմանան, որ այսօր թափած ամեն

մի արցունքը, ի վերջո, վերադարձվելու է ուրախության և երախտագիտության
հարյուրապատիկ ավելի արցունքներով» («Ինչ էլ որ լինի, սիրիր այն», Ensign կամ

Լիահոնա, նոյ. 2008, 28):
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4. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրում
պատասխանեք հետևյալ հարցին. Իմացությունը , որ

Աստված կմխիթարի Իր ժողովրդին և կփոխհատուցի նրանց իրենց
վշտերի և ցավերի համար, ինչպե՞ս կօգնի մեզ, երբ մենք
մարտահրավերների ենք ենթարկվում այժմ։

Կարդացեք Հայտնություն 21.7-ը, որոնելով, թե ինչ է Տերը խոստանում
նրանց, ովքեր հավատարմորեն են հաղթահարում:

Հիմնվելով նրա վրա, ինչ սովորեցինք Հայտնության գրքից վերջին օրերի
մարտահրավերների և դժբախտությունների մասին, մենք ի՞նչ
պիտիհաղթահարենք, որպեսզի ապրենք Աստծո հետ:

Հայտնություն 21.8-ը նկարագրում է ապստամբների և և
չապաշխարողների վիճակը: «Երկրորդ մահը» հոգևոր մահն է կամ
առանձնացումը Աստծուց, որը կտանեն նրանք, ովքեր կամավոր
ապստամբում են լույսի և ճշմարտության դեմ:

Կարդացեք Հայտնություն 21.9–21-ը, որոնելով Աստծո սելեստիալ
քաղաքի Հովհաննեսի նկարագրությունը:

Կարդացեք Հայտնություն 21.22–27-ը, որոնելով, թե ի՞նչը կլինի Երկնային
Հոր և Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը նրանց համար, ովքեր ապրում
են այս քաղաքում:

Հայտնություն 22
Հովհաննեսն ավարտում է իր տեսիլքի արձանագրումը

Հայտնություն 22-ում մենք ավելի շատ բան ենք կարդում Աստծո սուրբ
քաղաքի նկարագրության մասին: Որպես այս նկարագրության մաս,
Հովհաննեսը նշել է աթոռը (տես Հայտնություն 22.1):

Կարդացեք Հայտնություն 22.1–2 և
նկարեք, թե Հովհաննեսն էլ ինչ
տեսավ, բացի աթոռից:

Ուշադրություն դարձրեք, որ
Հովհաննեսն իմացավ, որ ծառը
առատությամբ պտուղ էր տալիս
ամեն ժամանակ և դրա տերևները
կարողանում էին բժշկել ազգերին:
Մորմոնի Գիրքը գրում է, որ
ինչպես Լեքին, այնպես էլ Նեփին
տեսիլք տեսան կյանքի ծառի
վերաբերյալ: Նեփին իմացավ, որ
ինչպես ծառը, այնպես էլ կենդանի
ջրերի աղբյուրը Աստծո սերն էր
(տես 1 Նեփի 11.25): Աստծո սիրո
ամենամեծ դրսևորումը Հիսուս
Քրիստոսի Քավությունն է (տես
Հովհաննես 3.16, Ա Հովհաննես 4.9):
Ծառի պտուղը նույնպես կարող է
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ներկայացնել Քավության օրհնությունները, ինչպես օրինակ
հավերժական կյանքը (տես ՎևՈւ 14.7):

Հայտնություն 22.3–12-ում, մենք կարդում ենք, որ բացի այդ սելեստիալ
քաղաքը տեսնելուց, Հովհաննեսը նաև ստացավ վկայություն հրեշտակից,
ով խոսեց նրա հետ, որ բաները, որոնք բացահատվեցին նրան, ճշմարիտ
են: Հովհաննեսը տեսավ նաև, որ Փրկիչը վարձատրելու էր բոլոր
մարդկանց՝ համաձայն իրենց գործերի:

Կարդացեք Հայտնություն 22.14-ը, որոնելով, թե մենք ինչ պետք է անենք,
որպեսզի մեզ թույլ տրվի մտնել սելեստիալ արքայություն:

«Նորանցը կլինի իշխանութիւնը կեանքի ծառի վերայ» Հայտնություն 22.14)
նշանակում է արժանի լինել ստանալու Հիսուս Քրիստոսի Քավության
բոլոր օրհնությունները՝ ներառյալ հավերժական կյանքը:

Այս հատվածից մենք իմանում ենք, որ եթե պահենք Տիրոջ
պատվիրանները, ապա մենք կստանանք Հիսուս Քրիստոսի Քավության
բոլոր օրհնությունները և կմտնենք սելեստիալ արքայություն: Նրա
պատվիրանները պահելը ներառում է բոլոր արարողությունների
ստացումը սելեստիալ արքայություն մտնելու համար:

Չնայած Քավության որոշ օրհնություններ, ինչպես հարության պարգևը,
ազատ տրվում են Աստծո բոլոր զավակներին, այլ օրհնություններ,
ինչպես՝ հավերժական կյանքը, մատչելի է միայն նրանց, ովքեր
ջանասիրաբար ձգտում են հավատ գործադրել առ Հիսուս Քրիստոս,
ապաշխարել և հետևել Նրա պատվիրաններին:

Հայտնություն 22.15–19-ում մենք կարդում ենք, որ նրանք, ովքեր չեն
պահում Տիրոջ պատվիրանները, չեն կարող մտնել սելեստիալ քաղաք:
Հիսուս Քրիստոսը վկայեց, որ Նա տվել է այս հայտնությունը
Հովհաննեսին, իսկ Հովհաննեսը հրավիրեց բոլորին գալ դեպի կյանքի
ջրերը և առատորեն խմել: Հովհաննեսը նախազգուշացրեց իր
ընթերցողներին չփոխել իր գրած գրքի ուղերձը:

Կարդացեք Հովհաննես 22.20-ը, փնտրելով Փրկչին ուղղված Հովհաննեսի
աղերսանքը:

Ըստ Հայտնության գրքում սովորածի, ինչ եք կարծում, ինչու էր
Հովհաննեսը ձգտում, որ Տերը գար: ____________________

5. Շնորհավորում ենք սեմինարիայի Նոր Կտակարանի
դասընթացն ավարտելու համար: Քննարկեք, թե ինչ եք

սովորել և զգացել այս տարի և մի քանի րոպե տրամադրեք ձեր սուրբ
գրությունների օրագրում գրելու Նոր Կտակարանի այն ուսմունքների
մասին, որոնք ձեր վրա ամենաշատ ազդեցությունն են ունեցել այս
տարի: Գրեք նաև, թե ձեր վկայությունը սեմինարիայում սովորելիս
ինչպիսի փոփոխություն է կրել: Հնարավորություն փնտրեք
ուսուցանելու և վկայելու այն մասին, ինչ սովորել եք:

6. Սուրբ գրությունների ուսումնասիրության ձեր օրագրի
այսօրվա հանձնարարության տակ գրեք հետևյալը․
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Ես ուսումնասիրեցի Հայտնություն 20-22-ը և ավարտեցի այս դասը
(ամսաթիվ):

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