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ենք արդյոք այն սովորությունները, 
որոնք մեզ հետ են պահում Սուրբ 
Հոգու ընկերակցությունն ունենալուց:

Լամանացիները նույնպես 
սկսեցին իրենց կյանքում արդար 
օրինակներ սահմանել: Դա նրանց 
հաջողության բանալին էր. նրանք 
իրենց կյանքի դատարկությունը 
լրացրին՝ սահմանելով նոր ավան-
դություններ, որոնք մոտեցրին 
նրանց Աստծուն:

Փոխենք մեր կյանքը
Մեր նպատակն է նմանվել 

դարձի եկած Լամանացիներին, 
որպեսզի մենք նույնպես ներում 
ստանալու մեծ ցանկություն 
ունենանք ու, հետևաբար, «այլևս 
[չկռվենք] Աստծո դեմ» (Ալմա 23.7):

«Այն ամենը, ինչ մենք կարող 
էինք անել . . .՝ ապաշխարել բոլոր 
մեր մեղքերից . . . և համոզել Աստ-
ծուն վերցնել դրանք մեր սրտերից»,-  
ասացին նրանք, «քանզի այն 
ամենը, ինչ մենք կարող էինք անել՝ 
բավականաչափ ապաշխարել 
Աստծո առաջ, որպեսզի նա վերաց-
նի մեր արատը» (Ալմա 24.11):

Նրանց սրտերը փոխվեցին, որը և 
գործողության մղեց նրանց: Նրանց 
ապաշխարությունը հանգեցրեց նոր 
ավանդությունների կիրառմանը, 
որն ամրացնելու էր իրենց, երբ 
հանդիպեին գայթակղությունների: 
Այս ավանդությունները փոխարի-
նեցին հներին և օգնեցին նրանց 
ամուր մնալ՝ չնայած շարունակա-
կան փորձություններին:

Եկեղեցու և՛ նոր, և՛ հին անդամ-
ների համար ահա հինգ անելիքներ, 
որոնք կարող են փոխել մեր կյան-
քը: Սրանք Աստծո պատվիրաններ 
են և մեզ կօգնեն հավատարիմ 
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 Իմ ամենից շատ սիրած պատ-
մություններից մեկը Մորմոնի 

Գրքում առնչվում է Մոսիայի 
որդիների միսիոներական ջանքերի 
հետ, երբ նրանք գնացին Լամանա-
ցիների մեջ: Ուսուցանելով այնպիսի 
մարդկանց, ում ավանդություններն, 
ըստ երևույթին, չէին նպաստում 
հոգևոր աճին, այս հավատարիմ 
միսիոներներն, այնուամենայնիվ, 
օգնեցին, որպեսզի Լամանացիների 
մեջ տեղի ունենար հզոր փոփոխու-
թյուն: Մենք գիտենք, որ Մոսիայի 
որդիներն «ուսուցանում էին Աստծո 
զորությամբ ու իշխանությամբ» 
(Ալմա 17.3), սակայն այս պատմու-
թյան ամենաուշագրավ իրադարձու-
թյունն այն է, որ «բոլոր նրանք, որ 
հավատացին նրանց քարոզելուն 
և դարձի եկան առ Տերը, երբեք 
չհեռացան» (Ալմա 23.6):

Ես տեսել եմ, թե ինչպես են 
մարդիկ եկել Եկեղեցի միսիոներա-
կան աշխատանքի շնորհիվ կամ 
մեծացել են Եկեղեցում, և տեսել 
եմ, թե ինչպես են նրանցից ոմանք 
հեռացել: Այս երևույթն ինձ ստիպել 
է խորհել, թե ինչ տեղի ունեցավ 
Լամանացիների դարձի գալու հետ, 
որ նրանք «երբեք չհեռացան»:

Արդար ավանդություններ
Այս նորադարձներն ինչպե՞ս 

դարձան խաղաղ ժողովուրդ և բոլո-
րի համար օրինակ: Ալմայի գրքում 
մեզ ասվում է, որ այս Լամանացինե-
րը «բերվեցին՝ հավատալու Նեփիա-
ցիների ավանդություններին» (Ալմա 
23.5): (Մեր ձևով կարող ենք ասել, 
որ նրանք բերվեցին հավատալու 
Վերջին Օրերի Սրբերի ավանդու-
թյուններին): Հաճախ մենք մտածում 
ենք, որ ապաշխարությունը միայն 

մեր կատարած սխալներն այն կողմ 
դնելու գործընթացն է, այնուամենայ-
նիվ, հավասարապես կարևոր է, թե 
ինչ ենք անում վատ սովորություն-
ներն ու ավանդությունները նորով 
ու լավով փոխարինելու համար:

Ապաշխարության գործընթացն 
ավելին է, քան մեր կատարած 
սխալի համար պարզապես ներո-
ղություն խնդրելը: Ապաշխարու-
թյունը մեզանից պահանջում է 
հետագա քայլեր: Երբ լսողները 
համաձայնվում են մկրտվել, նրանք 
զգում են Սուրբ Հոգին և ուզում են 
ապաշխարել: Այնուամենայնիվ, 
երբեմն նրանք չեն կարողանում 
պահպանել իրենց արդարակեցու-
թյունը, քանի որ «վայր [չեն դնում] 
իրենց ապստամբության զենքերը» 
(Ալմա 23.7), ինչ էլ որ այն լինի:

Երբ Լամանացի նորադարձներն 
ընդունեցին, որ իրենց ավանդու-
թյունները սխալ են, նրանք հասկա-
ցան, որ պետք է փոխվեն: Նրանք 
որոշեցին վերցնել իրենց ապստամ-
բության զենքերն ու «[թաղել] դրանք 
հողի խորքում» (Ալմա 24.17):

Այլ կերպ ասած, նրանք հեռաց-
րեցին իրենց գայթակղությունն ու 
դրեցին մի այնպիսի տեղ, որ այն 
չկարողանա հետ գալ նրանց մոտ: 
Ի՞նչ կասեք մեր մասին: Պե՞տք 
է, որ մենք նույնպես հեռացնենք 
«[գայթակղություններն ու մեղքերը] 
. . ., որոնք, իրավ, այնքան հեշտու-
թյամբ նեղում են [մեզ]» (2Նեփի 
4.18): Արդյոք հեռու մնո՞ւմ ենք այն 
մարդկանցից ու վայրերից, որոնք 
կարող են գայթակղել մեզ խախտել 
Իմաստության խոսքը: Մեր համա-
կարգչում տեղադրե՞լ ենք արդյոք 
համացանցային զտիչ: Փոխաբե-
րական իմաստով ասած՝ թաղե՞լ 

Ապաշխարություն,  
որը դարձի է բերում

Նախագահ Մարտինո, 

Արևելյան Եվրոպայի 

տարածաշրջանի նախագահի 

առաջին խորհրդական
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մնալ՝ նույնիսկ փորձությունների 
ու գայթակղությունների հանդի-
պելիս: Եթե մենք հետևենք դրանց, 
այդ գոծողությունները կնպաստեն, 
որպեսզի Սուրբ Հոգին շարունակի 
աշխատել մեզ հետ ու ամրացնի 
մեզ՝ մինչդեռ մեր վկայությունը 
կմեծանա.

1. Անցկացրեք անձնական ու 
ընտանեկան սուրբ գրություննե-
րի ուսումնասիրություն:

2. Աղոթեք անհատապես և 
ընտանիքով:

3. Անցկացրեք ընտանեկան երեկո:
4. Վճարեք ազնիվ տասանորդ:
5. Ծառայեք ուրիշներին՝ իրակա-

նացնելով Եկեղեցու կոչումները:

Եթե մենք հաստատենք արդա-
րակյաց մարդկանց ավանդություն-
ները, ապա մենք կհաղթահարենք 
մեր թուլությունները, կաճենք 
հավատքով ու չենք հեռանա:

Երկաթե ձողից բռնվելն ու ամեն 
ինչում, որ անում ենք, առ Աստված 
կանչելն ապաշխարության ամենա-
մեծ մասն են կազմում: Այդպիսին է 

նաև վատ սովորությունները հեռաց-
նելն ու դրանք արդար ավանդու-
թյուններով փոխարինելը:

Նորադարձ լինենք, թե Եկեղեցում 
ծնված՝ մեր հոգևոր ամրությունը 
գալիս է պարբերաբար արդար 
գործողություններում ներգրավվե-
լուց, որը մեզ մոտեցնում է Աստծուն: 
Վերջին հաշվով, ապաշխարությունը 
փոխվելու, գործելու և այնպիսին 
դառնալու գործընթաց է, ինչպիսին 
Երկնային Հայրն ուզում է, որ լինենք, 
որպեսզի կարողանանք վերադառ-
նալ Նրա ներկայություն: ◼
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Ուղղված է Եկեղեցու բոլոր  
տեղական անդամներին

Սիրելի եղբայրներ և քույրեր,

Մենք մեր ջերմ ողջույններն ենք հղում ձեզանից յուրաքանչյուրին։
Մենք սիրում ենք ձեզ և երախտապարտ ենք Աստծուն և Քրիս-

տոսին ձեր հավատարմության համար։
Դուք, հավանաբար, ծանոթ եք ստորև տրված «Ինձ հետևիր» 

ծրագրի նպատակներին։ Որպես Ավետարանում ձեր եղբայրներ, 
մենք կցանկանայինք շեշտել, որ այդ նպատակները ամբողջովին 
հոգևոր են և անձնական իրենց էությամբ։ Մենք հրավիրում ենք 
խորհել դրանց շուրջ և ընդունել դրանք, երբ կզգաք, որ պատրաստ 
եք։ Եթե զգում եք, որ չեք կարող ապրել համաձայն բոլոր նպատակ-
ների, ընտրեք մի քանիսը, որոնք առավելագույնս կօգնեն ձեզ և ձեր 
ընտանիքին։ Դուք հաշվետու եք միայն Աստծո առաջ։ Այդ նպա-
տակների իրականացման  առաջընթացը չի զեկուցվում, և ղեկա-
վարները չպետք է հարցնեն անդամներին այդ մասին։ Դրանց միակ 
նպատակը օգնելն է ավելի մոտենալ Աստծուն և Քրիստոսին։

Անցյալ տարի հոկտեմբերին մենք խորհրդի ժողով ունեցանք 
Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Հայաստանի Եկեղեցու ղեկավարների 
հետ՝ և եղբայրների, և քույրերի։ Չորս ժամ տևողությամբ ժողովի 
ընթացքում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է բարձրացնել 
Սրբերին տարածաշրջանի այս և այլ երկրներում: Դա պատմական 
ժողով էր. մենք մեծ առատությամբ զգացինք Սուրբ Հոգու ներկա-
յությունը: Հոգու ազդեցության ներքո մենք սկսեցինք հասկանալ, թե 
ինչպես Տերը կցանկանար մեր միջոցով օրհնել Եկեղեցու անդամնե-
րին: Արդյունքում մենք ունեցանք «Ինձ հետևիր» ծրագիրը:

Թող Աստված լինի ձեզ հետ միշտ և հավերժ։

Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի նախագահություն ◼

Հոգևոր նպատակները պարունակող ցուցանակ



Ալեն Բրայըն Բոսթրոմը, 61 տարե-
կան, և Շերի Լի Լյուիս Բոսթ-

րոմը (չորս զավակ, Ռոուզ Քենյոն 
7- րդ ծուխ, Հերիման Յուտա Ռոուզ 
Քենյոն ցից) կղեկավարեն Հայաս-
տան Երևան միսիան, հաջորդելով 
Նախագահ Ջ. Սթիվեն Քարլսոնին 
և Քույր Դայան Քարլսոնին:

Եղբայր Բոսթրոմը նախկինում 
ծառայել է որպես ցցի նախագահու-
թյան խորհրդական, ցցի գործադիր 
քարտուղար, եպիսկոպոս, քահա-
նայապետ, ցցի Երիտասարդ Տղա-
մարդկանց նախագահ և միսիոներ 
Շվեդիայի Ստոկհոլմի միսիայում: 
Միջազգային հաշվապահական 
կենտրոնի նախագահ է: Ծնվել է 
Լոնգ Բիչում, Կալիֆորնիա, Ալֆ 
Վիկտոր Լաուրիտս Բոսթրոմի և 
Բեթի Ջին Բլոմքիստ Բոսթրոմի 
ընտանիքում:

Քույր Բոսթրոմը ծառայել է որպես 
ծխի Երեխաների խմբի քարտուղար, 
ցցի ու ծխի Սփոփող Միության 
նախագահ, ծխի Երիտասարդ 
Կանանց նախագահության խորհըր-
դական և Երեխաների խմբի ուսուցիչ: 
Ծնվել է Բոուզմենում, Մոնտանա, 
Քենդալ Գարի Լյուիսի և Ջորջիան 
Սվենսեն Լյուիսի ընտանիքում: ◼

Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջա-
նի նախագահության անդամները և 

նրանց կանայք վերջերս հանդես եկան 
Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի 
Երեխաների Միությանը վերաբերող մի 
նախաձեռնությամբ, որը հետապնդում է 
հետևյալ համընդհանուր նպատակը.

Հասկանալով,որ մեր երեխաները 
Եկեղեցու ապագան են, Արևելյան Եվրո-
պայի տարածաշրջանի ղեկավարները 
կաջակցեն ծնողներին նրանց սուրբ 
պարտականության մեջ՝ ուսուցանել 
իրենց երեխաներին, և կօգնեն,որ Երե-
խաների Միությունը դառնա այնպիսի 
վայր,որտեղ երեխաները կուսուցանվեն 
«Տիրոջ կողմից»:

Երեխաների Միությանը վերաբերող 
նախաձեռնությունը կենտրոնանում է 
երեք հիմնական նպատակների վրա.

• Աջակցել Երեխաների Միությանը՝ 
ավետարանը երեխաներին սիրո և 
ուրախության մթնոլորտում ուսուցա-
նելու հարցում:

• Աջակցել ծնողներին՝ ավետարանն 
իրենց երեխաներին տանը ուսուցա-
նելու հարցում:

• Մեծացնել հաղորդության ժողովնե-
րի երկրպագության ոգին, օգնելով 
երեխաներին՝ մեծանալ ակնածան-
քի մթնոլորտում:

1. Աջակցել Երեխաների Միու-
թյանը՝ ավետարանը երեխա-
ներին սիրո և ուրախության 
մթնոլորտում ուսուցանելու 
հարցում

Պատկերացնենք մի դասա-
րան՝ բազում երեխաներով ու 

ղեկավարներով, ովքեր միասին 
վայելում են ավետարանի դասերը: 
Սա կարող է տեղի ունենալ ցանկացած 
Երեխաների Միությունում, անկախ նրա-
նից, թե որքան մեծ կամ փոքր է այն:

Երեխաների Միության դասերը 
հաճելի կարող են լինել, եթե երե-
խաները մասնակցում են սովորելու 
գործընթացին, այլ ոչ թե միայն նստում 
ու լսում են: Տեսնելը, դիտելը, խոսելը, 
շարժվելը, լսելը և ինչ- որ բան անե-
լը կօգնի երեխաներին ավելի լավ 
հասկանալ և հիշել երգերի ու դասերի 
ուղերձները:

Արևելյան Եվրոպայի տարածա-
շըրջանը նոր նյութեր է մշակել, որոնք 
կօգնեն Երեխաների Միությանը դառ-
նալ սովորելու և ուրախության վայր: 
«Բարի գալուստ Երեխաների Միու-
թյուն» գիրք- ուղեցույցը մանրամասնում 
է Երեխաների Միության ժամանակա-
ցույցը և առաջարկում գաղափարներ, 
թե ինչպես օգնել երեխաներին սովորել 
ավետարանը՝ վարժություններ կատա-
րելով: Այն նաև ուղեցույց է բազում 
միջոցների համար, որոնք նվիրված 
են Երեխաների Միությունում և տանը 
երեխաների ուսուցմանը:

Յուրաքանչյուր տարվա նշանա-
կալի իրադարձությունը Երեխաների 
Միության սաների մասնակցությունն 
է երեխաների հաղորդության ժողովի 
հատուկ ծրագրին: Նրանք, թե խոս-
քերով, թե երգերով ներկայացնում 
են այն, ինչ սովորել են Երեխաների 
Միությունում: Որտեղ էլ որ այն տեղի է 
ունենում, իր հետ բերում է Տիրոջ Հոգու 
մեծ զեղումներ:

Նոր կոչումներ

Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջանի  
Երեխաների Միության նախաձեռնություն
Քույր Սյուզան Փորթեր, քույր Յուլիա Քլեբինգաթ, քույր Պաուլին Քեչեր

Ձախից աջ՝ քույր Պ․ Քեչեր, քույր Ս. Փորթեր, քույր Յ. Քլեբինգաթ

Նախագահ Բոսթրոմը կնոջ հետ:
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Պատմվածք. Մենք կարողացանք 
ներկա լինել ճյուղում առաջին անգամ 
անցկացվող մանկական հաղորդու-
թյան ժողովին:Երեխաների Միության 
բոլոր ութ երեխաները մասնակցում 
էին:Նրանք հաճույքով երգեցին 
երգերը:Նրանցից յուրաքանչյուրը բերեց 
իր վկայությունը կամ կիսվեց անձնական 
փորձառությամբ:Մեզանից շատերն 
արտասվում էին:Ժողովի վերջում ճյուղի 
նախագահը հուզվելով վկայություն 
բերեց երեխաների մաքրության մասին 
և այն մասին,թե ինչ են նրանք մեզ 
ուսուցանում¦:

Երեխաների Միության  
միացյալ ժամը և դասաժամը

Միացյալ ժամին Երեխաների Միու-
թյան ղեկավարները օգնում են 

երեխաներին սովորել ավետարանը՝ 
օգտագործելով դասերը Միացյալ Ժամի 
ուղեցույցից: Ժամանակ է հատկացվում 
նաև երեխաների ելույթներին, ինչպես 
նաև ամիսը մեկ անգամ ճյուղի նախա-
գահության որևէ անդամին՝ ուղերձով 
հանդես գալու համար: Եկեղեցին պատ-
րաստել է մի տեսանյութ, որը պատմում 
է միացյալ դասաժամի մասին և կոչվում է 
«Երեխաների Միության Միացյալ ժամ»:

«Բարի գալուստ Երեխաների Միու-
թյուն»  գրքույկը պարունակում է բազմա-
թիվ մտքեր, որոնք կօգնեն Երեխաների 
Միության ղեկավարներին ու ծնողներին 
երեխաներին ուսուցանել ավետարանի 
հիմնական հասկացությունները: Ունե-
նալով մի քանի հուշումներ, երեխաները 
կարող են բեմականացնել պատմու-
թյուններ սուրբ գրքից կամ իրավիճակ-
ներ, որոնց հանդիպում են տանը կամ 
դպրոցում:

Առաջարկվում է նաև դասերն ուսու-
ցանելիս  օգտագործել պարզ առարկա-
ներ՝ նկարներ ավետարանի նկարների 
գրքից և այնպիսի հարցեր ուղղել, որոնք 
կհանգեցնեն քննարկման: Օգնելով երե-
խաներին բարձրաձայն հատվածներ 
կարդալ սուրբ գրություններից, կարող 
ենք կապել նրանց մեր Երկնային Հոր 
Հոգու հետ: Երբ երեխաները մասնակ-
ցում են, նրանք նաև սովորում են:

Պատմվածք. «Մինչ այժմ մեր ճյուղի 
Երեխաների Միության դասը բաղկացած 
էր մի կարճ դասից,հյուրասիրությունից 
և խաղաժամից:Առաջին ժամից հետո 
երեխաներին սովորաբար հանձնում էին 
իրենց ծնողներին,բայց այսօր մեր Երե-
խաների Միությունը գործում է իր ամբողջ 
ժամանակով՝ մի անգին վեցամյա 
աղջկա համար,ում անունը Նատաշա է 
(անունը փոխված է):

Ուսուցիչը նստեց նրա կողքին և 
նրան դաս ուսուցանեց Երեխաների 
Միության ձեռնարկից՝ «Ընտրիր 
ճիշտը» թեմայով:Իսկ մյուս ուսուցի-
չը արտանկարեց «Ընտրիր ճիշտը» 
վահանը:Նատաշան գունավորեց իր 
վահանը,կտրեց այն և ժապավենի օգնու-
թյամբ կախեց իր պարանոցից:Դասն 
այնքան հաճելի էր նրան,որ ուզում էր 
Երեխաների Միության ձեռնարկը իր հետ 
տուն տանել:

Այնուհետև մենք ունեցանք միա-
ցյալ դասաժամ «Սուրբ գրությունները 
Աստծո խոսքն են» թեմայով՝ «Միացյալ 
ժամի ծրագիր» գրքույկից (2016 թ.): 
Դրան հետևեց 20 րոպե տևողությամբ 
երգեցողություն,որի ժամանակ մյուս 
ուսուցիչը Նատաշային սովորեցրեց 
ինչպես կատարել «Եթե լսեմ իմ սրտով» 
երգի առաջին տունը:Հոգու ներկայու-
թյունն այնքան ուժեղ էր այդ դասարա-
նում. դա ակնհայտ էր բոլորի դեմքերից»։

Երգեցողության ժամ
Երգեցողության ժամը հրաշալի առիթ 

է երեխաներին ներգրավել ավետարանի 
ուսումնասիրությանը: Անցյալ աշնանը, 
երբ Ռոզմարի Վիքսոմը՝ Երեխաների 
Միության գերագույն նախագահը այցելել 

էր մեր տարածաշրջան, նա շեշտեց, որ 
Երեխաների Միության երգերը պետք 
է այնպես դիպչեն մանուկների սրտե-
րին, որ նրանք կարողանան իրենց ողջ 
կյանքի ընթացքում հիշել դրանք և այն 
ավետարանական ուղերձները, որոնք 
ուսուցանվում են այդ երգերում:

Երեխաների Միության երաժշտական 
ղեկավարները երեխաներին երգեր են 
ուսուցանում Children’s Songbook- ից և the 
Songbook Supplement- ից: Հատկապես 
ոգևորիչ են մանկական 49 երգերը, որոնք 
ձայնագրվել են Ռուսաստանում և այժմ 
մատչելի են առցանց և CD- ներով: Դրանք 
հետագայում մատչելի կլինեն նաև այլ 
լեզուներով: Կան նաև CD- ներ՝ Երեխա-
ների Միության երաժշտությամբ (առանց 
բառերի), միացյալ ժամերին որպես նվա-
գակցություն օգտագործելու համար:

Պատմվածք. «Միջանցքում կանգնած 
ես լսեցի,թե ինչպես են երեխաները 
երգում ժողովատանը:Ես ներս մտա և 
տեսա ութ երեխաների,որոնցից յուրա-
քանչյուրի ձեռքին փայտե գդալ կար 
և նրանք երգում էին «Ես կհետևեմ 
Աստծո ծրագրին»: Մի քույր միսիոներ 
դաշնամուրի մոտ էր,մյուս քույրը պահել 
էր երգի խոսքերը,իսկ նրանց ուսուցիչը 
խմբավարն էր,որն առաջնորդում էր 
նրանց իր փայտե գդալով:Ես ներս 
մտա և զարմացած կանգնեցի:Հաջորդ 
երգի ժամանակ ուսուցիչը նրանց թղթե 
թիթեղիկներ բաժանեց:Երգելիս նրանք 
տարբեր ձևերով թափահարում էին 
թիթեղիկները:Նույնիսկ մի փոքրիկ 
տղա,ով մտավոր արատ ուներ ու երբեմն 
խանգարում էր,հանգիստ կանգնած իր 
մոր կողքին,երգում էր իր առջև պահված 
բարձրախոսի մեջ:Ես չէի կարողանում 
զսպել ժպիտս:Ավետարանն ուսուցանելու 

«Գիտեմ,  

որ սուրբ 

գրություննե-

րը ճշմարիտ 

են» ձեռնար-

կի նկար

Միացյալ ժամի տեսանյութը տես  
www.hqvose.am կայքում

«Բարի 

գալուստ 

Երեխաների 

Միություն» 

գրքույկի 

նկարը

Երեխաների 

Երգարան

Երեխաների Երգարանը հայերե-

նով տես www.hgvose.am կայքում։
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զորությունը մեկ առ մեկ կյանքեր է 
փոխում»։

2. Աջակցել ծնողներին՝ ավետա-
րանն իրենց երեխաներին տանը 
ուսուցանելու գործում

Ծնողներն իրենց երեխաների 
առաջին և ամենակարևոր ուսուցիչներն 
են: «Եվ բոլոր քո զավակները պիտի 
ուսուցանվեն Տիրոջ կողմից. և մեծ 
պիտի լինի քո զավակների խաղաղու-
թյունը» (3 Նեփի 22.13): Խաղաղությունն 
ու երջանկությունը տանը կավելանա, 
երբ ծնողները ձգտեն ուսուցանել իրենց 
երեխաներին Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանի գեղեցիկ սկզբունքները՝ թե 
խոսքով, թե օրինակով:

Մենք հորդորում ենք ծնողներին 
օգտագործել սուրբ գրությունները, the 
Gospel Art book- ը, “Children’s Songbook”- ը, 
և երաժշտական CD- ներ, երբ տանը 
ուսուցանում են իրենց երեխաներին: 
Երբ ծնողները և երեխաները միասին 
երգում են Երեխաների Միության երգերը, 
նրանք զգում են Տիրոջ Հոգին: Զորավոր 
«Եկ, հետևիր ինձ» առցանց տեսանյու-
թը ցույց է տալիս, որ տարածաշրջանի 
յուրաքանչյուր նպատակը կապված է 
Երեխաների Միության այն երգի հետ, 
որն ուսուցանում է այդ սկզբունքը:

Պատմվածք. «Երկու երեխաների 
մայրը փորձում էր ավանդույթ ձևավորել՝ 
կանոնավոր ընտանեկան երեկոներ 
անցկացնել իր ընտանիքի հետ:Նրա 
ամուսինը թերահավատորեն էր մոտենում 
ամեն շաբաթ կազմակերպվող այդպիսի 
միջոցառման արդյունավետությանը և 
մի քանի շաբաթ շարունակ հետաձգում 
էր ընտանեկան երեկոյի նախաձեռնու
թյունը:Վերջապես,երիտասարդ մայրը 

որոշեց անսպասելիորեն սկսել,հույս 
ունենալով,որ ամուսինը կմիանար:Նա 
հրավիրեց ամբողջ ընտանիքին 
աղոթելու:Այնուհետև վերցրեց Մանկա-
կան Աստվածաշնչի պատմվածքները և 
սկսեց կարդալ մի պատմություն իր դստեր 
համար,մինչ նրա փոքրիկ տղան խաղում 
էր հատակին:Պատմվածքի կեսից հայրը 
որոշեց միանալ:Նա կարդալով ավարտեց 
պատմությունը:Այնուհետև ծնողները թույլ 
տվեցին,որ փոքրիկ աղջիկն ընտրի,թե 
ինչ խաղ է ուզում խաղալ ծնողների հետ 
միասին:Միջոցառման ավարտին ամու-
սինը խոստովանեց,որ զարմացած է,թե 
ինչ հեշտ է կազմակերպել ընտանեկան 
երեկոն»:

3. Մեծացնել հաղորդության 
ժողովների երկրպագության 
ոգին՝ օգնելով երեխանե-
րին մեծանալ ակնածանքի 
մթնոլորտում

Հաղորդության ժողովի ժամանակ 
կմեծանա ակնածանքը, եթե երեխաները 
դրսևորեն համապատասխան պահ-
վածք: Ծնողները պետք է սովորեցնեն 
տարիքով մեծ երեխաներին հաղորդու-
թյան ժողովին ակնածալից նստել և լսել: 
Փոքր երեխաների ծնողները կարող են 
Եկեղեցի բերել ավետարանի թեմաներով 
նյութեր, ինչպիսիք են the Gospel Art Book- 
ը,սուրբ գրություններ երեխաների համար 
և ավետարանի թեմաներով գունավոր-
ման գրքեր,որպեսզի հաղորդության 
ժողովի ընթացքում նրանք զբաղվեն:

Տեղեկացում. գրությունները կարող 
են գնվել  www.store.lds.org կայքից: The 
Gospel Art Book- ը մատչելի է www.lds.org 
- ում և LDS Gospel Library հավելվածում:

Ավելի կարևոր է, որ ծնողներն իրենց 
երեխաներին ակնածանքի մասին ուսու-
ցանեն տանը: Ակնածալից վարքի մասին 
տանն ուսուցանելու հարմար պահեր 
են ընտանեկան աղոթքը, ընտանեկան 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը 
և ընտանեկան երեկոների դասերը: Եթե 
երեխաները տանը սովորեն, որ լինում 
են իրավիճակներ, երբ ակնածանք է 
պահանջվում, նրանց համար հեշտ կլինի 
ակնածալից լինել Եկեղեցում: Հաղոր-
դության ժողովներին ակնածանքին 
նպաստելու լավ միջոց է երեխաներին 
Հաղորդության սուրբ իմաստի մասին 
ուսուցանելը:

Պատմվածք. «Շրջանի համաժողովի 
ժամանակ, երբ ես նստած էի բեմի վրա, 
նկատեցի առաջին շարքում նստած մի 
երիտասարդ տղայի:Նա կոկիկ հագնված 
էր,և նրա դեմքը փայլում էր Քրիստոսի 
լույսով:Նա նստած էր ակնածալից,երբեմն 
թերթելով իր գրկում պահած օրհներգե-
րի գրքի էջերը:Հազվադեպ նրա դեմքին 
չարաճճի մի հայացք էր հայտնվում,ու նա 
սկսում էր մի քիչ ավելի ակտիվ լինել:Նրա 
ավագ քույրը,որը նստած էր նրա 
կողքին,նրբորեն դնում էր իր ձեռքը նրա 
ուսերին:Ակնհայտ էր,որ սա հիշեցնում էր 
նրան ակնածանքի մասին,որ սովորեցրել 
էին նրան տանը»։

Երբ Փրկիչն Իր հարությունից հետո 
այցելեց Բաունթիֆուլի երկիրը, նա հավա-
քեց երեխաներին Իր շուրջը, օրհնեց յու-
րաքանչյուրին և աղոթեց նրանց համար: 
Նա հորդորեց մարդկանց՝ «Նայեք ձեր 
փոքրիկներին»: Եկեք նայենք մեր փոք-
րիկներին և տեսնենք, թե որքան թանկ է 
նրանցից ամեն մեկը մեր Երկնային Հոր և 
Նրա Սիրելի Որդու համար: Թող որ մենք 
խոնարհաբար քայլենք մեր Երկնային 
Հոր առջև աղոթքով և խնդրենք Նրան 
ոգեշնչել մեզ, որ իմանանք, թե ինչպես 
կարող ենք ուսուցանել և օրհնել յուրա-
քանչյուր երեխային: Երբ մենք ուրախալի 
հոգևոր փորձառություններ ենք դրսևո-
րում ավետարանը տանը և Երեխաների 
Միությունում ուսումնասիրելու հարցում, 
մենք օգնում ենք երեխաներին ավելի 
լավ պատրաստվել՝ իրենց ողջ կյանքի 
ընթացքում հավատարիմ մնալ Փրկիչի 
մասին իրենց վկայություններին: ◼

«Ինձ 

հետևիր» 

տեսանյութի 

նկարը

Ինձ հետևիր տեսանյութը հայերե-

նով տես www.hqvose.am կայքում։
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The Gospel 
Art Book

Gospel Art Book-ը, ավետարանի 

թեմաներով գունավորման գրքե-

րը և երեխաների համար սուրբ 

գրությունները կարելի է գնել www.
store.lds.org կայքում։ Gospel Art 
Book-ը կարելի է գտնել www.lds.org 
կայքում և LDS Gospel Library-ում։



Հ6 Լ ի ա հ ո ն ա

սուրբ գրություններից: Ամենասի-
րելի հատվածն է «Միշտ աղոթիր, 
որ կարողանաս հաղթող դուրս 
գալ. այո՛, որ կարողանաս հաղթել 
Սատանային, և որ կարողանաս 
խույս տալ Սատանայի ծառաների 
ձեռքից, որոնք նեցուկ են նրա գոր-
ծին» (ՎևՈւ 10.5):

Երեխաներն ունեն իրենց 
սիրելի օրհներգերը՝ «Զավակն եմ 
Աստծո», «Բարին ինձնից պիտ գա», 
«Եթե սրտով եմ լսում»: Փոքրիկ 
Մեթյուն, օրինակ, շատ է սիրում 
«Մանկան աղոթքը», և տանը 
հաճախ մայրիկին խնդրում է 
միասին երգել:

Միջոցառումներն Աջափնյակ 
ճյուղում կազմակերպվում և անց-
կացվում են հրաշալի կերպով, 
քույր Քիրստինեն հոգ է տանում 
յուրաքանչյուր երեխայի համար 
անհատապես՝ ոչ մի երեխա դուրս 
չի մնում ուշադրությունից: Նա շատ 
պատասխանատվությամբ է վերա-
բերվում այն մտքին, որ այսօրվա 
երեխաները՝ մեր Եկեղեցու վաղվա 
ղեկավարներն են: Նրա շնորհիվ 
երեխաները սիրով են գալիս Եկե-
ղեցի ամեն կիրակի: ◼

Որպես Երեխաների Միու-
թյան նախագահ ես նաև 

կատարում եմ ուսուցչի և երա-
ժըշտության ղեկավարի պար-
տականությունները: Փորձում 
եմ շատ ժամանակ տրամադրել 
Եկեղեցու օրհներգերը երեխա-
ներին ուսուցանելուն: Նկատել 
եմ, որ նրանք ավելի հեշտ ու 
արագ են մտապահում երգերը 
և որպեսզի նրանց ուսուցանեմ 
կարևոր վարդապետություններ, 
հաճախ սովորեցնում եմ այն 
երգերը, որոնք պարունակում 
են այդ վարդապետությունները: 
Երբ երեխաները մեծանան, 
նրանք հնարավոր է չհիշեն բոլոր 
դասերը, բայց երգերը մնում են 
հիշողության մեջ:

Նրանք գիտեն նաև, որ երգե-
րը աղոթք են, ինչպես գրված 
է ՎևՈւ 25.12 հատվածում. 
«Արդարների երգն աղոթք է ինձ 
համար և այն կպատասխանվի 
օրհնությամբ նրանց գլխին»։ 
Ուստի երգելիս երեխաները շատ 
ակնածալից են և այդ տրամադ-
րությունը շարունակվում է դասի 
ողջ ընթացքում: ◼

Տ Ե Ղ Ա Կ Ա Ն  Վ Ե Ր Ջ Ի Ն  Օ Ր Ե Ր Ի  Ս Ր Բ Ե Ր Ի  Ձ Ա Յ Ն Ե Ր Ը

Փոքրիկ նավակներն աճում են՝ դառնալով  
նավագնացության հզոր նավեր
Արմանուշ Մարգարյան, շրջանի Երեխաների  
Միության նախագահ, Աջափնյակ ճյուղ

 Մեր երեխաները սիրում են սուրբ 
գրությունները, հատկապես 

Մորմոնի գիրքը: Շատ ակտիվ մաս-
նակցում են կիրակնօրյա դասերին՝ 
կարդում ու քննարկում են: Դասերի 
ժամանակ նրանք փորձում են Մոր-
մոնի գրքի պատմությունները բեմա-
կանացնել, ինչը շատ հրաշալի է: 
Նրանք ուզում են լինել Նեփիի նման 
հավատքով, ոմանք՝ Հելամանի երկու 
հազար զինվորների պես խիզախ, 
ոմանք էլ Սամուել Լամանացու պես 
ուժեղ և հաստատակամ: Նրանք մեծ 
սիրով օգնում են միմյանց, երբ քույր 
Քրիստինե Սիրադեղյանը՝ Աջափ-
նյակ ճյուղի Երեխաների Միության 
նախագահը, հանձնարարում է դասի 
թեմայով ինչ- որ բան պատրաստել 
ստվարաթղթից կամ նկարել համա-
պատասխան որևէ բան: Քույր 
Քրիստինեն շատ ջանասիրաբար, 
համբերատար ու սիրով է ծառայում 
Երեխաների Միությունում և շատ 
մեծ փորձ ունի: Նա յուրաքանչյուր 
երեխայի համար պատրաստել է 
ալբոմ, որպեսզի նրանք տվյալ օրվա 
դասն իրենց ըմբռնումով նկարեն:

Նրանք սիրում են աղոթել և 
ունեն իրենց սիրելի հատվածները 

Աջափնյակ 

ճյուղի  

Երեխաների 

Միությունը

Անահիտ 
Քոչարյան, Երևան 
ճյուղի Երեխաների 
Միության 
նախագահ
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 Գյումրի ճյուղի երեխաները երգում 
են Երեխաների Միության այս 

տարվա երգը, որն ասում է. «Ես զգում 
եմ Սուրբ Հոգին, երբ նա ուսուցանում 
է ինձ. նա ինձ սփոփում է և վկայում 
Քրիստոսի մասին, խոսում է մեղմ և 
խաղաղությամբ է հոգիս լցնում. և 
եթե սրտով եմ լսում, Փրկչի ձայնն է 
հնչում»: Այս երգը օգնում է երեխա-
ներին ակնածալից լինել, որ կարո-
ղանան լսել Հոգու ձայնը: Նրանք 
խաղում են այնպիսի խաղեր, որոնք 
զորացնում են նրանց: Երեխաների 
ծնողները մեծ դեր ունեն այս գոր-
ծում, առանց նրանց աջակցության 
չէինք կարողանա ունենալ այսպիսի 
հիանալի Երեխաների Միություն:

Մի քանի շաբաթ առաջ միջո-
ցառում եղավ և բոլորս տեսանք 
երեխաների աճը Եկեղեցում: 
Ղեկավարների սերը ավելի շատ է 
օգնում երեխաներին, որ վստահեն 
Երկնային Հորը: Նրանք փորձում 
են նմանվել մեծերին: Դա լավ է 
նկատվում հաղորդության ժամա-
նակ, երբ դահլիճում նստած մյուս 
անդամների լավ վարքը օգնում 
է երեխաներին ևս ակնածալից 
լինել: Նրանք բոլորը շատ լավն են. 
իրենց փոքրիկ լինելով շատ մեծ 
օրինակ են Եկեղեցու մյուս անդամ-
ների համար: Նրանց ելույթները, 

վկայություններն այնքան լավն ու 
ամուր են, որ բոլորը զարմացած 
են: Նրանք սիրում են երգել, ունեն 
միսիայում ծառայելու ցանկություն:

Արդեն 3 տարի է Գյումրի ճյուղի 
Երեխաների Միության նախա-
գահությունը ծառայում է միասին: 
Աստծո սերն ու օգնությունը միշտ 
ունեցել ենք, բայց այս վերջին 
ժամանակներում ավելի շատ ենք 
այն զգում: Երեխաների Միության 
նախագահությամբ միշտ խորհր-
դակցում ենք, թե ինչ կարիքներ 
ունեն երեխաները, աղոթում ու 
ծոմ ենք պահում նրանց համար: 
Մենք սիրում ու օգնում ենք երե-
խաներին ու փորձում ենք ճանաչել 
բոլորին: Մենք սովորեցնում ենք 

երեխաներին, որ իմանան, թե ինչ 
մեծ նշանակություն ունեն իրենք 
Եկեղեցում: Նրանց օգնում ենք, 
որ կարողանան աղոթել, երգել, ու 
կիսվել իրենց փոքրիկ վկայություն-
ներով: Նրանք ապագա ղեկավար-
ներ են, ճյուղերի, ծխերի ու ցցերի 
նախագահներ:

Երբեմն մեր Եկեղեցու նավա-
հանգստում մենք չենք կարողանում 
տեսնել, որ այս փոքրիկ, կրկնվող 
գործերով՝ աղոթքով, սուրբ գրքերի 
ուսումնասիրությամբ և միջոցա-
ռումներով, իրականանում են մեծ 
բաներ: Բայց մենք վկայում ենք, 
որ հենց այս գործերն են, որ ունեն 
հավերժական նշանակություն: Մեծ 
ուրախություն է, երբ այդ փոքրիկ 
նավակները աճում են՝ դառնալով 
նավագնացության հզոր նավեր, 
լցված ավետարանի լույսով և 
պատրաստ՝ «մտնելու Աստծո 
ծառայության մեջ»: ◼

Գյումրի ճյուղի Երեխաների Միությունը

Գյումրի ճյուղի Երեխաների  
Միության նախագահություն
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Զավակն եմ Աստծո
Արամե Հ․, 9 տարեկան,  
Աջափնյակ ճյուղ 

Ես ամենաշատը սիրում եմ 
երգել: Իմ սիրած երգը «Սեր տան 
մեջ» երգն է: Այն ինձ դուր է գալիս, 
քանի որ լավ է, երբ տանը խաղա-
ղություն կա, սեր կա, տանը չպիտի 
կռվեն, պիտի խաղաղություն լինի: 
Երեկոյան հաճախ մենք տանը 
ընտանիքով կարդում ենք սուրբ 
գրություններից պատմություններ, 
ինչպես նաև Եկեղեցում Երեխանե-
րի Միության դասերի ժամանակ: 
Երեխաների Միության դասերին 
նաև խաղեր ենք խաղում: Սիրում 
եմ, երբ խաղում ենք և երբ ինչ- որ 
մեկը պարտվում է, պետք է որևէ 
պատմվածք պատմի սուրբ գրու-
թյուններից կամ ինչ- որ հատված 
անգիր ասի: Երբեմն, երբ այնպիսի 

թեմա է լինում, որ կարելի է նկարել 
այդ թեմայով, մենք յուրաքանչյուրս 
մեր ալբոմն ունենք և այնտեղ նկա-
րում ենք դասի թեման, իսկ ով չի 
կարողանում նկարել, նա իր խոսքե-
րով պատմում է սովորածը:

Ես սիրում եմ Ջոզեֆ Սմի-
թին, քանի որ նա քաջ էր՝ լսեց 
Աստծուն և կատարեց Աստծո 

Արամե Հ․
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առաջադրանքները: Ջոզեֆ Սմիթը 
ցանկանում էր իմանալ, թե որ Եկե-
ղեցին էր ճշմարիտը և Աստված նրա 
հետ խոսեց: Նա հավատք ուներ և 
ուզում էր, որ մարդիկ էլ հավատային: 
Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն էր:

Երբ մեծանամ, մտածում եմ, որ 
միանշանակ գնալու եմ միսիայի: 
Մայրիկս էլ է ծառայել միսիայում, 
հայրիկս էլ ու ես էլ պիտի ծառայեմ: 
Ցանկանում եմ իմ հասակակիցնե-
րին, որ հաճախեն Եկեղեցի, լսեն 
Աստծո խոսքը, աղոթեն: Եթե մայ-
րիկն ու հայրիկը դեմ են, որ նրանք 
հաճախեն Եկեղեցի, նրանք կարող 
են աղոթել և Աստված նրանց 
անպայման կօգնի:

Հովել Ա․, 11 տարեկան,  
Երևան ճյուղ 

Ես հաճախում եմ Երեխաների 
Միություն հաճույքով: Ես սիրում եմ 
երգել «Զավակն եմ Աստծո» երգը: 
Այս երգը միշտ հիշեցնում է ինձ 
մի կարևոր ճշմարտություն՝ որ ես 
Աստծո զավակն եմ:

Ուզում եմ խոսել հավատքի 
մասին: Այն նման է մանանեխի 
սերմի՝ երբ այն ցանում ենք, պետք 
է խնամենք, ջրենք ու մշակենք: 
Արդյունքում այն կաճի ու մի մեծ ծառ 
կդառնա: Այդպես էլ մեր հավատքն է. 
եթե կարդանք սուրբ գրությունները, 
պահենք Աստծո պատվիրանները և 
շարունակ ամրապնդենք մեր վկա-
յությունները, ապա մեր հավատքը 
կմեծանա:

Ես հատկապես սիրում եմ Երե-
խաների Միության այն մասը, երբ 
իմ ուսուցչուհին՝ քույր Անահիտը 
դաս է պատմում, որը միշտ հետաքր-
քիր է մեզ համար: Այս կիրակի քույր 
Անահիտը մեզ պատմեց Ալմայի 
32 գլխից: Մենք իմացանք մարդ-
կանց մի մեծ բազմության մասին, 
ովքեր եկել էին Ալմայի մոտ և ասել, 
որ աղքատ լինելու պատճառով 
դուրս էին գցվել իրենց իսկ ձեռքե-
րով կառուցած ժողովարաններից 
և իրենք արհամարհված էին: Եվ 
նրանք հարցնում էին Ալմային, թե 

ի՞նչ անեն: Ալման տեսավ, որ իրենց 
չարչարանքների պատճառով այդ 
մարդիկ խոնարհվել էին արդեն և 
պատրաստ էին լսելու Աստծո խոսքը: 
Այդ բազմության մեջ կային մի խումբ 
մարդիկ, ովքեր իսկապես խոնարհ-
վել էին և Ալման նրանց ասաց. 
«Օրհնված եք դուք»: Այդ պատմությու-
նը ինձ դուր եկավ, և ես մտածում եմ, 
որ կարևոր չէ, թե որտեղ ես՝ դրսում, 
թե տանը, կարևորը խոնարհ լինելն է 
և ընդունելը Աստծո խոսքը:

Իննա Պ․, 10 տարեկան,  
Մալաթիա ճյուղ 

Ես կխոսեմ Հիսուս Քրիստոսի 
մասին: Հիսուսը մեզ համար օրի-
նակ է, թե ինչպես պետք է ապրենք, 
և Նա շատ մեծ ու կարևոր բան է 
արել բոլոր մարդկանց համար: 
Նա չարչարվել է խաչի վրա ու ցավ 
տարել, որպեսզի Իր վրա վերցնի 
մեր մեղքերը: Երբ երգում եմ «Կա մի 
հեռու քաղաքից դուրս կանաչագեղ 
մի սար» երգի խոսքերը, դրանք ինձ 
հիշեցնում են, թե ինչպես Հիսուսը 
խաչվեց մեզ համար: Դա մեծ օրհ-
նություն է բոլորի համար, որ եթե 
մենք ապաշխարենք, մեր մեղքերը 
կմաքրվեն: Ես գիտեմ, որ Հիսուս 
Քրիստոսը գալու է երկրորդ անգամ 
և ես շատ եմ ուզում, որ Նա շուտ 
գա: Ես սպասում եմ Նրա երկրորդ 
գալստին և ուզում եմ տեսնել Նրան:

Երեխաների Միությունում մենք 
այժմ ուսումնասիրում ենք Մոր-
մոնի գիրքը: Մեր նախագահը՝ 
քույր Մարինեն, մեզ պատմում է 
պատմություններ Մորմոնի գրքից: 
Ես սիրում եմ կարդալ Մորմոնի 
գիրքը: Ինձ դուր է գալիս Հակոբի 
5- րդ գլուխը, որտեղ խոսում է բարի 
պտուղների մասին: Այգու տերը 
էտում էր իր ձիթենին և մտադրված 
էր ձիթենու պոկած ճյուղերը այրել AR
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(հատված 9): Սակայն, նա որոշեց 
թաքցնել ընտանի ձիթենու բնական 
ճյուղերն այգու ամենաստորին 
մասերում (հատված 14): Անցավ 
երկար ժամանակ և այգու Տիրոջ 
երկար ջանքերի շնորհիվ այդ ճյու-
ղերը շատ պտուղ տվեցին, որոնք 
բարի էին (19–20 հատվածները): Այս 
հատվածներից ես հասկանում եմ, 
որ երբ ավետարանով կիսվում ենք 
ու պտուղներ չենք ստանում, չպետք 
է ընկճվենք, քանի որ երկար ջանքե-
րը կարող են բարի պտուղ բերել:

Գիտեմ, որ պետք է միշտ աղո-
թենք Աստծուն մեր բոլոր գործերի 
համար: Օրինակ, ես սիրում եմ 
շախմատ խաղալ և պարապում եմ, 
ձգտում եմ առաջընթացի ու որ առա-
ջին կարգ ունենամ և մի օր չեմպիոն 
լինեմ: Այդ նպատակով ես միշտ 
աղոթում եմ, որ Աստված ինձ օրհնի, 
որ ես հաջողություն ունենամ:

Իմ հասակակիցներին ու ինձ 
մաղթում եմ, որ միշտ աղոթենք ու 
կարդանք սուրբ գրությունները, որ 
Աստծո համար լավ զավակ լինենք 
ու Աստված գոհ լինի մեզանից: 
Որպեսզի Նա գոհ լինի մեզանից 
պետք է պատվիրանները կատա-
րենք և Նրա ասած ճանապարհով 
գնանք: Իսկ երբ մեծանանք պետք 
է ծառայենք Աստծուն ու շատ բարի 
գործեր անենք: ◼

Իննա Պ․

Հովել Ա․


