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Ի՞նչ ենք մենք տոնում Զատիկի 
կիրակի օրը, էջ 12

Օգտագործել տեխնոլոգիաները Տիրոջ 
արքայությունը կառուցելու համար, էջ. 18

Աստված աշխատանք ուներ  
Ջոզեֆի համար, էջ 26

Իսլամի պատմությունը և ուսմունքները 
հասկանալը, էջ 32
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32 Հասկանալ Իսլամը
Դանիել Ս․ Պետերսոն
Աշխարհի երկրորդ խոշո-
րագույն կրոնի համառոտ 
պատմությունը և հիմնական 
ուսմունքները։

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
8 Ամբիոնի մոտ. Զամբյուղներ  

և պահածոյատուփեր
Չիեկո Ն․ Օկազակի

10 Ավետարանի դասականները. 
Այդ պայծառ կիրակի 
առավոտը
Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլին

40 Վերջին Օրերի Սրբերի 
ձայները

44 Նկարներ հավատի թեմայով. 
Ռակոտոմալալա Ալֆոնսե

80 Մինչև նոր հանդիպում. 
Հարության իսկությունը
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Լիահոնա, Ապրիլ 2018

ՈՒՂԵՐՁՆԵՐ
4 Առաջին Նախագահության 

Ուղերձ: Միասին առաջ 
ընթանալով
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն

ԸՆՏՐՎԱԾ  
ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
12 Փրկիչի վերջին, միայնակ 

ճամփորդությունը
Չեյքլ Վորդլի
Այս Զատիկին մտածեք,  
թե ինչպես են Փրկիչի քավիչ 
զոհաբերության տարբեր 
կողմերը ազդում ձեր կյանքի 
ճանապարհորդության վրա։

18 Եկեք կիսվենք Փրկիչի 
մասին մեր գիտելիքով
Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն
Վերջին տեխնոլոգիաների 
զարգացումները մեզ ավելի 
շատ եղանակներ են տալիս 
Հիսուս Քրիստոսի մասին 
կիսվելու համար։

26 Սրբեր․ Եկեղեցու 
պատմություն,  Գլուխ 3. 
Աստծո թիթեղները
Նրանից հետո, երբ Ջոզեֆ  
Սմիթին այցելեց Մորոնի  
հրեշտակը, նա տեսավ ոսկե 
թիթեղները առաջին անգամ։

ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ
Նկարները՝ Ջոն Մակնոթընի

4
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46 Ճշմարիտ երջանկության 
ուղիներ
Երեց Ուլիսես Սոարես
Ճշմարիտ և տևական երջան-
կություն կարելի է գտնել միայն 
ապրելով Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի սկզբունքներով։

50 Ամուսնություն,  
փող և հավատք
Սանդի Չիբուիկի 
Օբասի
Հարսնացուս  
և ես փորձեցինք 
մեր հավատը,  
երբ բավական 
փող չունեինք 
հարսանիքի 
համար։

Ե Ր Ի Տ Ա Ս Ա Ր Դ  Չ Ա Փ Ա Հ Ա Ս Ն Ե Ր

52 Հարցեր և պատասխաններ
Ի՞նչ կարող եմ անել իմ  
հավատը վերակագտնելու 
համար: Աստված ինչո՞ւ է 
պատերազմներ թույլ տալիս:

54 Աղոթք․ վկայութան և 
վերականգնման բանալին
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս

58 Ինչ, ինչու և ինչպես․ 
մանրամասներ 
վերականգնման վերաբերյալ
Ֆեյթ Սութերլին Բլաքհուրսթ
Ինչպե՞ս են իրար հետ  
կապվում տնտեսություն-
ները, ուրացությունը և 
վերականգնումը։

62 Ծանոթանալ Փրկիչի հետ
Սառա Հենսոն
Մենք ավելի մեծ խաղաղություն 
ենք զգում և նպատակ գտնում, 
երբ սուրբ գրությունների  
միջոցով սովորում ենք  
Հիսուս Քրիստոսի մասին։

Ե Ր Ի Տ Ա Ս Ա Ր Դ Ն Ե Ր

66 Ի՞նչ է նշանակում 
Վերականգնումն ինձ համար:
Համընկումների խաղի միջոցով 
սովորեք Եկեղեցու պատմու-
թյան այն իրադարձությունների 
մասին, որոնք այսօր ազդում  
են ձեր կյանքի վրա։

68 Առաքյալները վկայում  
են Քրիստոսի մասին
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

69 Հրաշալի դաս
Երեց Վալերի Վ․ Քորդոն

70 Աբուելոյի կոշիկի խանութը
Ռեյ Գոլդրափ
Վատ ընտրության համար 
ապաշխարել սկսելու լավագույն 
ժամանակը հիմա է։

72 Վառեք ձեր լույսը։ 
Համարձակ բարի եղեք։
Կլաուդիան պատմում է, թե  
ինչպես է բարություն ցուցաբե-
րում ուրիշների համդեպ։

74 Կորած և գտնված
Կաել Ս.
Ես մոլորվել էի անտառում, 
սակայն գիտեի, որ կարող էի 
աղոթել, և Աստված կօգներ ինձ։

75 Մեր էջը

76 Սուրբ գրությունների 
պատմությունները. Հովսեփը 
վաճառվում է Եգիպտոս
Քիմ Վեբ Ռայդ

79 Գունավորելու էջ: Հիսուսն 
ասում է․ «Ինձ հետևիր»

Ե Ր Ե Խ Ա Ն Ե Ր

Տեսեք, թե կարող  
եք գտնել այս 

համարում թաքն-
ված Լիահոնան: 

Հուշում․ Ի՞նչ դասեր 
եք դուք սովորել 
ձեր պապերից ու 

տատերից։

46 68

54
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ԱՅՍ ՀԱՄԱՐԻ ԹԵՄԱՆԵՐԸ
Համարները ցույց են տալիս հոդվածի առաջին էջը:

Ազնվություն, 70
Աղոթք, 26, 52, 54, 74
Ամուսնություն, 50
Ապաշխարություն, 70
Բարություն, 72
Եկեղեցու ղեկավար-

ներ, 4
Եկեղեցու պատմու-

թյուն, 26, 54, 66
Երկնային Հայր, 12, 46, 

52, 66, 74, 80
Երջանկությունը, 46
Զատիկ, 10, 12, 80
Զոհաբերություն, 12, 53

Կրոն, 32
Հասարակական 

մեդիա, 18
Հավատք, 46, 50, 52, 68
Հարություն, 10, 12, 80
Հիսուս Քրիստոս, 10, 12, 

18, 62, 66, 68, 79, 80
Մահ, 10, 12, 26, 43, 80
Մկրտություն, 75
Մորմոնի Գիրք, 26,  

54, 66
Ոգեշնչում, 40, 42
Ուխտեր, 4
Ուրացություն, 54, 58

Պատերազմ, 52
Ջոզեֆ Սմիթ, 26, 54, 58, 66
Սուրբ Հոգի, 8, 42, 52,  

66, 89
Սուրբ գրություններ, 41, 

52, 62, 76
Վերականգնում, 26, 54, 

58, 66
Վկայություն, 12, 62
Տաճարներ, 40, 75
Տասանորդ, 66, 69
Տեխնոլոգիաներ, 18
Քավություն, 10, 12, 80
Օրինակ, 72, 76
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Կարդացեք հոդվածները և 
ուղարկեք ձեր սեփական հոդվածը 
liahona .lds .org։

Ուղարկեք ձեր կարծիքը  
liahona@ ldschurch .org։

Կիսվելու համար  
ոգեշնչված ուղերձներ (անգլերեն, 

պորտուգալերեն և իսպաներեն) 
կարող եք գտնել facebook.com/

liahona.magazine կայքում:

Բաժանորդագրվեք store .lds .org- ում
կամ այցելեք բաշխման կենտրոն, 

խնդրեք ծխի ղեկավարներին  
կամ զանգահարեք 1- 800- 537- 5971 

(ԱՄՆ- ում և Կանադայում):

liahona.lds.org

ԱՎԵԼԻՆ ԱՌՑԱՆՑԱՊՐԻԼ 2018 ՀԱՏՈՐ 19 ՀԱՄԱՐ 1
ԼԻԱՀՈՆԱ 14750 201
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 
պաշտոնական միջազգային ամսագիր
Առաջին Նախագահություն. Ռասսել Մ․ Նելսոն, Դալլին Հ․ 
Օուքս, Հենրի Բ. Այրինգ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում. Մ․ Ռասսել Բալլարդ, 
Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդ, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, Դեյվիդ Ա․ Բեդնար, 
Քվենթին Լ․ Քուք, Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն, Նիլ Լ․ Անդերսեն, 
Ռոնալդ Ա․ Ռասբանդ, Գարի Է․ Սթիվենսոն, Դեյլ Գ․ Ռենլանդ
Խմբագիր. Հյուգո Ա․ Մարտինեզ
Խմբագրի օգնականներ․ Ռանդալ Ք․ Բաննեթ,  
Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի
Խորհրդատուներ․ Բրայան Ք․ Էշթոն, Բոննի Հ․ Քորդոն, 
Լեգռան Ռ․ Քըրթիս Կրտս., Շերոն Յուբենկ, Դուգլաս Դ․ Հոլմս, 
Էրիկ Վ․ Կոպիչկե, Լարի Ռ․ Լորենս
Գլխավոր տնօրեն. Ռիչարդ Ի․ Հիթն
Եկեղեցու Ամսագրերի տնօրեն. Ալան Ռ. Լոյբորգ
Գործարար ղեկավար. Գարֆ Քենոն
Գլխավոր խմբագիր. Ադամ Ս․ Օլսոն
Գլխավոր խմբագրի օգնական. Ռայան Քար
Հրապարակման օգնական. Ֆրանսիսկա Օլսոն
Գրողներ և խմբագրողներ. Մարիսա Դեննիս, Դեյվիդ 
Դիքսոն, Դեյվիդ Ա. Էդվարդս, Մեթյու Դ. Ֆլիթոն, Լորի Ֆուլեր, 
Գարեթ Հ. Գարֆ, Լառեն Փորթեր Գանթ, Ջոն Ռայան Ջենսեն, 
Շառլոտ Լարկաբալ, Մայքլ Ռ. Մորիս, Էրիկ Բ․ Մըրդոք,  
Սալի Ջոնսոն Օդեքրիկ, Ջոշուա Ջ. Փերկի, Յան Փինբորո, 
Ռիչարդ Մ. Ռոմնի, Մինդի Սելու, Մարիսա Վիդիսոն
Արվեստի գծով գործադիր տնօրեն. Ջ. Սքոթ Նադսեն
Արվեստի տնօրեն. Թեդ Ռ. Փեթերսոն
Ձևավորում. Ջանեթ Էնդրյուս, Ֆեյ Պ. Անդրուս, Մենդի Բենթլի, 
Ս. Քիմբալ Բոթ, Թոմաս Չայլդ, Դեյվիդ Գրին, Քոլլին Հինքլի, 
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Խմբագրի կողմից․ Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը, ով 2018թ․ հունվա-
րի 14- ին կարգվեց որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու 17- րդ Նախագահ, հանդես եկավ այս ուղերձով 2018թ․ 
հունվարի 16- ին ուղիղ հեռարձակման ժամանակ Սոլթ Լեյք Տաճարին 
կից կառույցից։ Նա խնդրել է, որ իր խոսքերը հրապարակվեն այս 
համարում։

Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, ես խոնարհու-
թյամբ դիմում եմ ձեզ այս առավոտ: Չորս 
օր առաջ մենք հողին հանձնեցինք մի հսկա 

տղամարդու, Աստծո մարգարեին՝ Նախագահ Թոմաս 
Ս․ Մոնսոնին։ Հնարավոր չէ խոսքերով նկարագրել, թե 
որքան լեցուն և հրաշալի էր նրա կյանքը։ Ես ընդմիշտ 
երախտագիտությամբ կփայփայեմ մեր ընկերությունը, 
հիշելով այն, ինչ նա ուսուցանել է ինձ։ Այժմ մենք պետք 
է նայենք դեպի ապագան մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ լիարժեք հավատքով, ում Եկեղեցին է սա։ 

Երկու օր առաջ բոլոր ապրող Առաքյալները հավաք-
վեցին Սոլթ Լեյք Տաճարի վերին սենյակում։ Այնտեղ 
նրանք անանուն որոշում կայացրին, նախ՝ Առաջին 
Նախագահությունը վերակազմավորելու վերաբերյալ, 
երկրորդը՝ ինձ, որպես Եկեղեցու Նախագահ կանչելու 
վերաբերյալ։ Խոսքերը չեն կարող հաղորդել այն, ինչ 
զգացի, երբ Եղբայրները, ովքեր կրում են քահանայու-
թյան բոլոր բանալիները, որոնք վերականգնվել են այս 
տնտեսությունում Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, 
դրեցին իրենց ձեռքերը իմ գլխին՝ որպես Եկեղեցու 
Նախագահ ինձ ձեռնադրելու և կարգելու համար։ Դա 
սրբազան և խոնարհեցնող փորձառություն էր։

Այնուհետև, իմ պարտականությունն էր ընտրել, թե 
ում էր Տերը պատրաստել լինել իմ խորհրդականները։ 

Ինչպե՞ս կարող էի ես, խորապես սիրելով Տասներկու 
Առաքյալներից յուրաքանչյուրին, նրանցից միայն  
երկուսին ընտրել։ Ես խորապես երախտապարտ եմ 
Տիրոջը իմ եռանդուն աղոթքներին պատասխանելու 
համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ Նախագահ Դալլին 
Հարրիս Օուքսը և Նախագահ Հենրի Բենյոն Այրինգը 
ցանկանում են ծառայել ինձ հետ, համապատասխա-
նաբար որպես Առաջին և Երկրորդ Խորհրդականներ: 
Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆը վերադարձավ իր 
պարտականություններին Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումում։ Նա արդեն ստացել է շատ հանձնարա-
րություններ, որոնց համար յուրահատուկ որակավո-
րում ունի։

Ես իմ հարգանքի տուրքն եմ մատուցում նրան և 
Նախագահ Այրինգին՝ որպես Նախագահ Մոնսոնի 

Նախագահ  
Ռասսել Մ. Նելսոն

Միասին  
առաջ ընթանալով

Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն  Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ո Ւ Ղ Ե Ր Ձ

Առաջին Նախագահության  
ուղերձներ այլևս չեն հրապարակվի 
ամիսը մեկ անգամ։

Սա վերջին ուղերձն է Առաջին Նախագահության 

ուղերձներից, որոնք հրապարակվում են ամսագ-

րերում ամիսը մեկ անգամ։ Ապագայում Առաջին 

Նախագահությունը կկիսվի կարևոր ուղերձներով ըստ 

անհրաժեշտության՝ Եկեղեցու տարբեր միջոցներով, 

այդ թվում Եկեղեցու ամսագրերի և LDS .org- ի միջոցով։
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խորհրդականներ իրենց հրաշա-
լի ծառայության համար։ Նրանք 
լիովին ունակ, նվիրված և ոգեշնչ-
ված են եղել։ Մենք շատ երախ-
տապարտ ենք նրանց համար: 
Յուրաքանչյուրը պատրաստ է այժմ 
ծառայել այնտեղ, որտեղ իր կարի-
քը առավել մեծ է։

Որպես երկրորդ ավագ Առա-
քյալ, Նախագահ Օուքսը դառնում 
է նաև Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի Նախագահը: Սակայն, 
հաշվի առնելով Առաջին Նախա-
գահությունում իր կոչումը և Եկե-
ղեցու կարգին համապատասխան, 
Նախագահ Մ․ Ռասսել Բալլարդը՝ 
հաջորդ ավագը, կծառայի որպես 

այդ քվորումի Գործող Նախագահ։ 
Առաջին Նախագահությունը սեր-
տորեն կաշխատի Տասներկուսի 
հետ՝ Տիրոջ կամքը հասկանալու և 
Նրա սրբազան աշխատանքը առաջ 
տանելու ուղղությամբ։

Մենք շնորհակալ ենք ձեր 
աղոթքների համար: Մեզ համար 
աղոթքներ են հղվում ամբողջ 
աշխարհով մեկ։ Նախագահ Մոնսո-
նի մահվան առավոտյան այդպիսի 
մի աղոթք ասվեց Բենսոն անունով 
մի չորսամյա տղայի կողմից։ Ես 
մեջբերում եմ նրա մոր նամակից, 
որն ուղարկվել էր կնոջս՝ Վենդիին։ 
Բենսոնի աղոթքից․ «Երկնային Հայր, 
շնորհակալություն, որ Նախագահ 

Թոմաս Ս․ Մոնսոնը կարող է կրկին 
տեսնել իր կնոջը։ Շնորհակալու-
թյուն մեր նոր մարգարեի համար։ 
Օգնիր նրան լինել քաջ և չվախենալ, 
որ ինքը նոր է։ Օգնիր նրան լինել 
առողջ և ամուր: Օգնիր նրան զորու-
թյուն ունենալ, քանի որ նա քահա-
նայություն ունի։ Եվ օգնիր նրան 
միշտ գեղեցիկ լինել»։

Ես շնորհակալ եմ Աստծուն 
այսպիսի երեխաների և ծնողների 
համար, ովքեր լուրջ են վերաբեր-
վում արդարակյաց և նպատա-
կաուղղված ծնող լինելու իրենց 
պարտականությանը։ Ես շնոր-
հակալ եմ յուրաքանչյուր ծնողի, 
ուսուցչի և անդամի համար, ովքեր 

Առաքյալի ծառայության յուրաքանչյուր 
օրը սովորելու և ապագայում ավելի մեծ 
պատասխանատվության պատրաստվելու 
օր է։
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ծանր բեռներ են կրում և, այնուամենայնիվ, պատ-
րաստակամ ծառայում են։ Այլ խոսքերով, ձեզանից 
յուրաքանչյուրի համար ես մեծագույն խոնարհությամբ 
երախտապարտ եմ։ 

Տերն է ղեկի մոտ
Մինչ միասին առաջ կընթանանք, ես հրավիրում եմ 

ձեզ մտածել այն հրաշալի եղանակի մասին, որով Տերը 
ղեկավարում է Իր Եկեղեցին։ Երբ Եկեղեցու Նախագա-
հը մահանում է, խորհրդավորություն չկա այն հարցի 
շուրջ, թե ով է կանչվելու ծառայության այդ պաշտոնում 
հաջորդիվ։ Չկան ընտրություններ, քարոզարշավ, այլ 
միայն հանդարտ գործում է իրավահաջորդության 
աստվածային ծրագիրը, որը Տերն Ինքն է հիմնել։

Առաքյալի ծառայության յուրաքանչյուր օրը սովորե-
լու և ապագայում ավելի մեծ պատասխանատվության 
պատրաստվելու օր է։ Առաքյալից պահանջվում են 

ծառայության տասնյակ տարիներ, որպեսզի շրջանի 
մեջ կրտսեր աթոռից նա տեղափոխվի ավագ աթոռի։ 
Այդ ժամանակահատվածում նա ձեռք է բերում Եկեղե-
ցու բոլոր ուղղություններում աշխատելու անմիջական 
փորձ։ Նա նաև ծանոթանում է Երկրի ժողովուրդներին, 
նրանց պատմությանը, մշակույթին, լեզվին, քանզի 
հանձնարարությունները նրան պարբերաբար տանում 
են երկրագնդի տարբեր մասեր։ Եկեղեցու ղեկավարու-
թյան իրավահաջորդության այս գործընթացը առանձ-
նահատուկ բնույթ է կրում։ Ես չգիտեմ դրան նման որևէ 
գործընթաց։ Դա չպետք է զարմացնի մեզ, քանզի սա 
Տիրոջ Եկեղեցին է։ Նա չի աշխատում մարդկանց ձևով։

Ես ծառայել եմ Տասներկուսի Քվորումում Եկեղեցու 
հինգ նախկին նախագահների ղեկավարության ներքո։ 
Ես տեսել եմ, ինչպես է յուրաքանչյուր Նախագահը 
ստանում հայտնություն և արձագանքում դրան։ Տերը 
միշտ ուսուցանել և ոգեշնչել է Իր մարգարեներին և 

Մնացեք ուխտի ուղու վրա։ Փրկիչին հետևելու ձեր 
պարտավորվածությունը՝ ուխտեր կապելով Նրա հետ և 
պահելով այդ ուխտերը, դուռ կբացի հոգևոր բոլոր օրհնու-
թյունների և արտոնությունների առաջ։
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միշտ կանի դա։ Տերն է ղեկի մոտ Մենք, ովքեր ձեռ-
նադրվել ենք աշխարհում լինելու Նրա սուրբ անվան 
վկաները, կշարունակենք փնտրել և իմանալ Նրա 
կամքը ու հետևել դրան։

Մնացեք ուխտի ուղու վրա
Այսօր Եկեղեցու յուրաքանչյուր անդամի ես ասում 

եմ՝ Մնացեք ուխտի ուղու վրա։ Փրկիչին հետևելու ձեր 
պարտավորվածությունը՝ ուխտեր կապելով Նրա հետ 
և պահելով այդ ուխտերը, դուռ կբացի տղամարդկանց, 
կանանց և երեխաների համար նախատեսված հոգևոր 
բոլոր օրհնությունների և արտոնությունների առաջ։

Նոր Նախագահությունով, մենք ցանկանում ենք 
սկսել՝ մտքում ունենալով վերջնական նպատակը։ Այդ 
իսկ պատճառով մենք այսօր խոսում ենք ձեզ հետ 
տաճարից։ Նպատակը, որին մեզանից յուրաքան-
չյուրը ձգտում է, զորությամբ Տիրոջ տանը օժտվելն է, 

ընտանիքներով կնքվելը, տաճարում կապած ուխտե-
րին հավատարիմ մնալը, ինչը մեզ արժանի կդարձնի 
Աստծո մեծագույն պարգևին, որն է՝ հավերժական 
կյանքը։ Տաճարային արարողությունները և այնտեղ 
կապած ձեր ուխտերը կարևորագույն հիմք են՝ ձեր 
կյանքը, ձեր ամուսնությունը և ընտանիքը ամրացնելու 
ու հակառակորդի հարձակումներին դիմակայելու ձեր 
ունակության համար։ Տաճարում երկրպագությունը 
և ձեր ծառայությունը ձեր նախնիներին կօրհնեն ձեզ 
ավելի մեծ անձնական հայտնություններով և խաղա-
ղությամբ, ու կամրացնեն ուխտի ուղու վրա մնալու ձեր 
վճռականությունը։ 

Եթե դուք դուրս եք եկել այդ ուղուց, թույլ տվեք 
հրավիրել ձեզ իմ սրտում եղած ամբողջ հույսով, որ 
ետ վերադառնաք։ Անկախ ձեր մտահոգություններից, 
անկախ ձեր խնդիրներից, Տիրոջ այս Եկեղեցում ձեզ 
համար տեղ կա։ Դուք և դեռ չծնված սերունդները 
կօրհնվեք, եթե դուք այժմ վերադառնաք ուխտի ուղու 
վրա։ Մեր Երկնային Հայրը փայփայում է Իր զավակնե-
րին և ուզում է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերադառ-
նա Նրա մոտ։ Սա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու մեծ նպատակն է՝ օգնել յուրաքան-
չյուրին վերադառնալ տուն։

Ես արտահայտում եմ իմ խորին սերը ձեր հանդեպ՝ 
սեր, որն աճել է տասնամյակներ շարունակ ձեզ հան-
դիպելու և ձեզ ծառայելու հետևանքով։ Մեր աստվա-
ծային նպատակն է՝ գնալ դեպի ամեն ազգ, տոհմ, լեզու 
և ժողովուրդ, օգնելով պատրաստել աշխարհը Տիրոջ 
Երկրորդ Գալուստին։ Սա մենք կանենք առ Տեր Հիսուս 
Քրիստոս հավատքով, իմանալով, որ Նա է գլխավորում։ 
Սա Նրա աշխատանքն է և Նրա Եկեղեցին: Մենք Նրա 
ծառաներն ենք:

Ես հայտարարում եմ, որ նվիրված եմ Աստծուն՝ 
Հավերժական Հորը, և Նրա Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: 
Ես ճանաչում եմ Նրանց, ես սիրում եմ Նրանց և պար-
տավորվում եմ ծառայել Նրանց և ձեզ՝ իմ կյանքում 
մնացած ողջ շնչով։ Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անու-
նով, ամեն: ◼Յ
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Աստված մեզ շատ պարգևներ է 
տվել, շատ բազմազանություն-

ներ և շատ տարբերություններ, 
սակայն կարևորը, ինչ մենք գիտենք 
միմյանց մասին, այն է, որ մենք 
բոլորս էլ Նրա զավակներն ենք։

Որպես Եկեղեցու անդամներ, մեզ 
բոլորիս մարտահրավեր է ուղղված՝ 
սովորել միմյանցից, սիրել միմյանց 
և աճել միասին։

Ավետարանի վարդապետություն-
ներն անփոխարինելի են։ Դրանք 
կարևոր են, սակայն մոտեցումն 
է ընտրովի։ Թույլ տվեք կիսվել մի 
պարզ օրինակով, որպեսզի ցույց 
տամ Եկեղեցու վարդապետության և 
մշակութային միջոցառումների միջև 
եղած տարբերությունը։ Ահա Յու-
տայի դեղձի պահածոյատուփ, որը 
պատրաստել է Յուտայի մի տնային 
տնտեսուհի, որպեսզի կերակրի իր 
ընտանիքին ցուրտ ձմռանը։ Հավա-
յան կղզիների տնային տնտեսուհի-
ները մրգեր չեն պահածոյացնում։ 
Նրանք բավականաչափ մրգեր են 
քաղում մի քանի օրվա համար և 
պահում նմանատիպ զամբյուղնե-
րում իրենց ընտանիքների համար։ 
Այս զամբյուղում կա մանգո, բանան, 
արքայախնձոր և պապայա . . . որ 
քաղել է պոլինեզացի մի տնային 
տնտեսուհի, որ կերակրի իր ընտա-
նիքին կլիմայական այնպիսի պայ-
մաններում, որտեղ մրգերը հասնում 
են ողջ տարվա ընթացքում։

ԶԱՄԲՅՈՒՂՆԵՐ և 
ՊԱՀԱԾՈՅԱՏՈՒՓԵՐ
Չիեկո Ն․ Օկազակի

Ա Մ Բ Ի Ո Ն Ի  Մ Ո Տ

Զամբյուղը և պահածոյատուփը 
տարբեր տարաներ են, սակայն 
բովանդակությունը նույնն է՝ միրգ 
ընտանիքի համար։ Արդյո՞ք պահա-
ծոյատուփ օգտագործելը ճիշտ է, 
իսկ զամբյուղը սխալ։ Ոչ, դրանց 
երկուսի օգտագործումն էլ ճիշտ 
է։ Դրանք տարաներ են՝ հարմա-
րեցված մշակույթին և մարդկանց 
կարիքներին։ Եվ դրանք երկուսն էլ 
համապատասխանում են բովան-
դակությունը պահելու համար, որը 
միրգն է։

Այսպիսով, որո՞նք են մրգերը 
կամ պտուղները։ Պողոսը գրել է․ 
«Հոգու պտուղն է՝ սէր, ուրախու-
թիւն, խաղաղութիւն, երկայնմտու-
թիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն, 
հաւատք, հեզութիւն [և] ժուժկա-
լութիւն» [Գաղատացիս 5․22–23]։ 
Մինչ Սփոփող Միության քույ-
րերը, քահանայության քվորում-
ների եղբայրները ակնածանքով 
հավաքվում են հաղորդությունից 
ճաշակելու համար, Հոգու պտուղը 
միավորում է մեզ սիրով, ուրախու-
թյամբ և խաղաղությամբ՝ լինի Սփո-
փող Միությունը Թաիփիում կամ 
Տոնգայում, լինի քահանայության 
քվորումը Մոնտանայում կամ Մեխի-
կոյում, լինի հաղորդության ժողովը 
Ֆիջիում կամ Ֆիլիպիններում։

. . . Երբ ես կանչվեցի Սփոփող 
Միության Գերագույն Նախագա-
հություն, Նախագահ [Գորդոն Բ.] 

Այս նոր շարքն ընդգծում է նվիրյալ կանանց կյանքը և նրանց ուղերձները, վերցված է Ամբիոնի 
մոտ․ Վերջին Օրերի Սուրբ Կանանց ելույթները 185 տարիների ընթացքում (2017) գրքից։

ՔՈՒՅՐ ՕԿԱԶԱԿԻԻ 
ՄԱՍԻՆ

Չիեկո Նիշիմուրա 
Օկազակին (1926–2011) 
մեծացել է Հավայան 
կղզիներում (ԱՄՆ), 
ճապոնացի նախնիներ 
ունեցող բուդդիստնե-

րի ընտանիքում։ Նա 
միացել է Եկեղեցուն 15 

տարեկան հասակում:
Մինչ այդ Քույր Օկազակին 

հասցրել էր հասկանալ իր էթնիկա-
կան և մշակութային կարգավիճակի 
բարդությունը։ Անհանգստանալով, թե 
ինչպես ուրիշները կընդունեն իրենց, 
երբ ճապոնական նավատորմը ռմբա-
կոծեց Պերլ Հարբորը (Հավայան կղզի-
ներ), Քույր Օկազակին և նրա մայրը 
հավաքեցին ու այրեցին Ճապոնիան 
հիշեցնող իրենց ունեցած յուրաքան-
չյուր իր։ Սակայն նա նայեց հայելու 
մեջ և մտածեց․ «Ես երբեք չեմ եղել 
Ճապոնիայում։ Ես հոգով ճապոնացի 
չեմ։ Սակայն ես չեմ կարող փախչել 
ինքս ինձնից։ Իմ աչքերը, իմ մաշկը 
և իմ մազերը ճապոնացու են»։ 1

Քույր Օկազակին իր ողջ կյանքի 
ընթացքում դիմակայել է ռասիզմին։ 
Նա սկսեց դասավանդել Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից 
անմիջապես հետո, երբ հակաճապո-
նական տրամադրությունները դեռևս 
առկա էին Միացյալ Նահանգներում։ 
Երեք մայրեր հրաժարվեցին թույլ 
տալ, որ իրենց երեխաները լինեն 
նրա դասարանում։ Սակայն շուտով 
Քույր Օկազակին կարողացավ գրա-
վել նրանց սիրտը։ 2

Քույր Օկազակին առաջին կինն 
էր, ով ծառայեց կանանց օժանդակ 
կազմակերպությունների ղեկավա-
րություններից յուրաքանչյուրում․ 
նախ Երիտասարդ Կանանց մոտ, 
ապա Երեխաների Միությունում, որից 
հետո՝ Սփոփող Միությունում։ 3

Այս ուղերձը վերցված է 1996թ․ 
գերագույն համաժողովի միասնության 
և բազմազանության մասին նրա ելույ-
թից (կետադրական և ուղղագրական 
կանոնները ստանդարտացված են)։
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Հինքլին տվեց ինձ մի խորհուրդ․ 
«Դուք յուրահատուկ որակ եք 
հաղորդում այս նախագահությա-
նը։ Ձեզ կճանաչեն որպես մեկի, 
ով ներկայացնում է Միացյալ 
Նահանգների և Կանադայի սահ-
մաններից այն կողմ գտնվող-
ներին։ . . . Նրանք ձեր միջոցով 
կտեսնեն, որ իրենք Եկեղեցու մի 
մասն են կազմում»։ Նա տվեց ինձ 
օրհնություն, որ լեզուս բացվեր, 
մինչ ես կխոսեի մարդկանց հետ։ 4

. . . [Երբ ես խոսում էի այլ 
երկրներում,] զգում էի, որ Հոգին 
հասցնում էր իմ խոսքերը նրանց 
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սրտերին, և ես կարողանում 
էի զգալ, որ «Հոգու պտուղները» 
փոխանցում էին ինձ նրանց սերը, 
նրանց ուրախությունը և նրանց 
հավատը։ Ես զգում էի, որ Հոգին 
միավորում է մեզ։

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, լինի ձեր 
միրգը դեղձ թե պապայա, բերում 
եք այն պահածոյատուփերով թե 
զամբյուղներով, մենք շնորհակալ 
ենք, որ մատուցում եք այն սիրով։ 
Երկնայի՛ն Հայր, թող որ մենք մեկ 
լինենք և թող որ մենք քոնը լինենք,5 
ես աղոթում եմ մեր Փրկիչի՝ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. Okazaki, Lighten Up!, 48–50; Gregory A. 

Prince, “‘There Is Always a Struggle’: 
An Interview with Chieko N. Okazaki,” 
Dialogue: A Journal of Mormon Thought 45, 
no. 1 (Spring 2012): 114–115.

 3. “Obituary: Okazaki, Chieko,” Deseret News, 
Aug. 7, 2011.

 4. Prince, “There Is Always a Struggle,” 121. 
Գորդոն Բ. Հինքլին Առաջին Նախագա-
հության Առաջին Խորհրդականն էր, երբ 
1990թ․ կանչվեց Քույր Օկազակին։

 5. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 38․27:
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Մենք գիտենք, որ Հարությունը 
հոգու և մարմնի կատարյալ 

վերամիավորումն է։ . . . 
Կարո՞ղ եք պատկերացնել: 

Կյանք ուժերի ծաղկման շրջանո՞ւմ։ 
Այլևս ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի 
ցավ, ոչ մի դժվարություն, որ շատ 
հաճախ անհանգստացրել են մեզ 
մահկանացու կյանքում։

Քավությունը մեր՝ քրիստո-
նյաներիս համոզմունքների 
առանցքն է։ . . .

. . . Երբ Փրկիչը բարձրացավ 
գերեզմանից, . . . Նա արեց մի բան, 
որ ուրիշ ոչ ոք չէր կարող անել։ Նա 
քանդեց մահվան կապանքները 
ոչ միայն Իր համար, այլև բոլորի, 
ովքեր երբևէ ապրել են՝ արդարնե-
րի և անարդարների համար։ . . .

. . . Նա այդ պարգևը մատչելի 
դարձրեց բոլորի համար։ Այդ վեհ 
արարքով Նա մեղմեց սարսափելի, 
սպառող վիշտը, որը կրծում էր այն 
մարդկանց հոգիները, ովքեր կորց-
րել են սիրելիներին։

Ես մտածում եմ, թե ինչ մռայլ էր 
այն ուրբաթ օրը, երբ Քրիստոսը 
բարձրացվեց խաչի վրա: . . .

. . . Երկիրը ցնցվեց և 
խավարեց: . . .

Չար մարդիկ, ովքեր ուզում 
էին զրկել Նրան կյանքից, 
ուրախացան: . . .

Այդ օրը տաճարի վարագույրը 
մեջտեղից պատռվեց:

Վիշտը պատել էր և՛ Մարիամ 
Մագդաղենացուն, և՛ Հիսուսի մորը՝ 
Մարիամին: Հիանալի մարդը, որին 
նրանք սիրում էին ու հարգում, 
անկյանք կախված էր խաչի վրա: . . .

. . . Առաքյալները վախեցան: 
Հիսուսը՝ նրանց Փրկիչը, այն 
մարդը, ով քայլեց ջրի վրայով և 
կենդանացրեց մեռածին, Ինքն 
էր հանձնված չար մարդկանց 
ողորմածությանը:

Դա մի ուրբաթ էր, որը լի էր աղե-
տալի ու սպառող վշտով։ . . . 

Ես կարծում եմ, որ աշխարհի 
պատմության սկզբից ի վեր այդ 

ԱՅԴ ՊԱՅԾԱՌ ԿԻՐԱԿԻ ԱՌԱՎՈՏԸ
Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլին (1917–2008) 

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Այդ օրը հարություն առած Տերը քանդեց մահվան կապանքները: Նա վեր ելավ  
գերեզմանից և հայտնվեց փառքով ու հաղթական որպես ողջ մարդկության Փրկիչ:

Ա Վ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի  Դ Ա Ս Ա Կ Ա Ն Ն Ե Ր

մեկը բոլոր ուրբաթներից ամենամ-
ռայլն էր:

[Սակայն] հուսահատությունը 
երկար չտևեց, քանի որ կիրակի 
օրը հարություն առած Տերը քանդեց 
մահվան կապանքները: Նա վեր 
ելավ գերեզմանից և հայտնվեց 
փառքով ու հաղթական որպես ողջ 
մարդկության Փրկիչ:

«Մի ակնթարթում, աչքերը, որ 
լցված էին մշտահոս արցունքներով, 
ցամաքեցին: Շուրթերը, որ շշնջում 
էին ցավի ու վշտի աղոթքները, այժմ 
օդը լցրեցին հրաշալի փառաբանու-
թյամբ, քանի որ Հիսուս Քրիստոսը, 
կենդանի Աստծո Որդին, կանգնեց 
նրանց առաջ որպես . . . ապացույց, 
որ մահը պարզապես սկիզբն է մի 
նոր ու հրաշալի գոյության։

Մեզանից յուրաքանչյուրը կու-
նենա իր ուրբաթները՝ այնպիսի 
օրեր, երբ կթվա, թե տիեզերքն 
անգամ քանդվում է մասերի, և մեզ 
են շրջապատում մեր աշխարհից 
մնացած բեկորները:
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Սակայն ես վկայում եմ ձեզ այն 
Մեկի անունով, ով հաղթեց մահին, 
Կիրակին կգա: Մեր վշտի մշուշում, 
Կիրակին կգա:

. . . Անկախ կսկիծից, Կիրակին 
կգա: Այս կյանքում, թե՝ հաջորդ, 
Կիրակին կգա:

Ես վկայում եմ ձեզ, որ Հարու-
թյունն առասպել չէ: Մենք ունենք 
այն մարդկանց անձնական վկա-
յությունները, ովքեր տեսել են 
Նրան: Հազարավոր մարդիկ՝ Հին 
և Նոր աշխարհներում, տեսել են 

հարություն առած Փրկիչին: Նրանք 
շոշափել են Նրա ձեռքերի, ոտքերի 
և կողի վերքերը: . . .

Հարությունից հետո աշակերտ-
ները վերսկսեցին իրենց գործը։ 
Նրանք ճամփորդում էին ողջ 
աշխարհում, . . . համարձակ քարո-
զելով Հիսուս Քրիստոսի՝ կենդանի 
Աստծո Որդու մասին:

Նրանցից շատերը . . . նահա-
տակվեցին՝ հարություն առած 
Քրիստոսի վկայությունն իրենց 
շուրթերին։

Քավությունը փոխեց ականա-
տեսների կյանքը։ Արդյո՞ք այն 
չպիտի փոխի մերը։

Մենք բոլորս վեր կբարձրանանք 
գերեզմանից։ . . .

Աշխարհի Փրկիչի կյանքի և 
հավերժական զոհաբերության 
շնորհիվ մենք կվերամիավորվենք 
նրանց հետ, ովքեր թանկ են եղել 
մեզ համար։

. . . Այդ օրը մենք կուրախա-
նանք, որ Մեսիան հաղթահարեց 
ամեն բան, որ մենք կարողանանք 
հավերժ ապրել։

Սուրբ տաճարներում ստացած 
սրբազան արարողությունների շնոր-
հիվ մեր հեռանալն այս կարճատև 
մահկանացու կյանքից չի կարող 
երկար ժամանակով դադարեցնել 
հարաբերությունները, որոնք ամրաց-
վել են հավերժական կապերով։

Ես հանդիսավոր վկայում եմ, որ 
մահը գոյության վերջը չէ: . . .

Թող որ մենք հասկանանք և 
երախտագիտությամբ ապրենք 
համաձայն անգին պարգևների, 
որոնք տրվում են մեզ՝ որպես 
սիրող Երկային Հոր որդիների և 
դուստրերի և համաձայն այդ պայ-
ծառ օրվա խոստմանը, երբ մենք 
բոլորս էլ հաղթական վեր կբար-
ձրանանք գերեզմանից։

. . . Անկախ այն բանից, թե 
որքան խավար է մեր ուրբաթը, 
Կիրակին կգա: ◼
2006թ. հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի 
ելույթից:
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Փրկիչի վերջին,  
միայնակ 
ճամփորդությունը
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Չեյքլ Վորդլի

Եկեղեցու ամսագրեր

Իր մահկանացու կյանքի ընթացքում 
Փրկիչը շատ ճամփորդություններ 
կատարեց․ մանուկ հասակում Նա 

դուրս եկավ Բեթլեհեմից և ճամփորդեց 
դեպի Եգիպտոս, Նա 40 օր ճամփորդեց 
անապատում, Նա բազում ճամփորդություն-
ներ կատարեց քաղաքներում, գյուղերում և 
տներում ուսուցանելով, բժշկելով և օրհնելով 
Իր ծառայության ընթացքում և այլն։ Սակայն 
կա մի ճամփորդություն, որը Փրկիչը պետք է 
մենակ կատարեր, և դա մի ճամփորդություն 
էր, որը միայն Նա կարող էր տանել։
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«Զատիկի կիրակի օրը մենք տոնում ենք աշխարհի 
պատմության ամենաերկար սպասված փառահեղ իրա-
դարձություններից մեկը:

Դա այն օրն է, որը փոխեց ամեն ինչ:
Այդ օրը փոխեց իմ կյանքը:
Փոխեց ձեր կյանքը:
Աստծո բոլոր զավակների ճակատագիրը փոխվեց»:

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, Առաջին Նախագահության Երկրորդ 
Խորհրդական, «Շնորհի պարգևը», Լիահոնա, մայիս 2015, 107:

Անհամեմատելի տառապանք

«Ոչ մի մահկանացու լիովին չի կարող ըմբռնել այն, ինչ 
Քրիստոսն արեց մեզ համար Գեթսեմանիում:

Մենք գիտենք, որ նրա յուրաքանչյուր ծակոտիից 
արյուն էր հոսում, երբ նա խմում էր այդ դառը բաժակից, 
որը նրան տվել էր իր Հայրը:

Մենք գիտենք, որ նա տառապեց թե՛ մարմնով, թե՛ 
հոգով, ավելի, քան հնարավոր է կենդանի մարդու 
համար:

Մենք գիտենք, որ ինչ- որ կերպ, մեզ համար անըմբռ-
նելի ձևով նրա տառապանքը բավարարեց արդարադա-
տության 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 գետ-
նին, երբ ցավի և տանջանքների անսահման ծանրու-
թյան տակ դողում էր և չէր ցանկանում խմել այդ դառը 
բաժակը»:

Երեց Բրյուս Ռ․ Մակքոնկի՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից,  
«Աշակերտության գինը և օրհնությունները», Ensign, մայիս 1985, 9:

Անձնական փորձառություն․ Թերևս միշտ չէ, 
որ մենք գիտակցում ենք, սակայն Քավության 
ընթացքում Փրկիչը տարավ ամեն տեսակ 
ցավ։ Նա հասկանում է յուրաքանչյուր ֆիզի-
կական ցավ՝ սկսած կոտրված ոսկորից մինչև 
ամենածանր քրոնիկ հիվանդությունը։ Նա 
զգացել է հոգեկան տկարության խավարն ու 
հուսահատությունը, ինչպիսիք են՝ ընկճախտը, 
անհանգստությունը, կախվածությունը, լքվա-
ծությունը և վիշտը։ Եվ Նա զգացել է հոգու 
յուրաքանչյուր ցավ, քանի որ Նա Իր վրա 
վերցրեց ողջ մարդկության մեղքերը։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դեյվիդ Ա․ Բեդնարն ուսուցանել է․ «Տկարու-
թյան պահին հնարավոր է մենք աղաղակենք. 
«Ոչ ոք չգիտի, թե ինչի միջով եմ ես անցնում: 
Ոչ ոք չի հասկանում»: Սակայն Աստծո Որդին 
կատարելապես գիտի և հասկանում է, քանի 
որ Անձամբ զգացել և կրել է մեր անհատա-
կան բեռները» («Իրենց բեռները հեշտությամբ 
տանեին», Լիահոնա, մայիս 2014, 90):
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Նա միակն էր, ով ունակ էր անելու դա

«Այն, ինչ արեց Նա, կարող էր անել միայն Աստված։ Որպես 
Հոր Միածին Որդին մարմնում, Հիսուսը ժառանգել էր 

աստվածային հատկանիշներ: Նա այս մահկանացու կյանքում 
ծնված միակ անձնավորությունն էր, ով կարող էր կատարել 
այս ամենանշանակալից և ամենամեծ գործը։ Որպես միակ 
անմեղ Մարդ, ով երբևէ ապրել էր այս աշխարհում, Նա ազատ 
էր հոգևոր մահից։ Իր աստվածայնության շնորհիվ Նա նաև 
զորություն ուներ ֆիզիկական մահվան վրա: Այսպիսով, Նա 
արեց մեզ համար այն, ինչը մենք չէինք կարող անել ինքներս 
մեզ համար: Նա կոտրեց մահվան սառը կապանքները։ Նա 
նաև հնարավոր դարձրեց մեզ համար ունենալ Սուրբ Հոգու 
պարգևի աստվածային մխիթարությունը»։

Նախագահ Ջեյմս Ի․ Ֆաուստ՝ (1920–2007), Առաջին Նախագահության Երկրորդ 
Խորհրդական, «Քավությունը՝ մեր ամենամեծ հույսը», Լիահոնա, հունվար 
2002, 20։

Անձնական փորձառություն․ Իր Քավու-
թյան միջոցով Փրկիչը քանդեց մահվան 
կապանքները և ազատեց մեզ բոլորիս 
մեր մեղքերից, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք 
հավերժական կյանք ունենա։ Միայն Նա 
էր ունակ կատարելու նման սարսափելի 
և անհնարին առաջադրանք։ Երբ հան-
դիպում ենք լուրջ մարտահրավերների, 
մենք կարող ենք մխիթարություն գտնել, 
իմանալով, որ Փրկիչն իսկապես կարող է 
անհնարինը դարձնել հնարավոր։
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Նա չընկրկեց

«Գողգոթա կոչվող բլրի վրա, մինչ անօգնական հետևորդները 
դիտում էին, Նրա խոցված մարմինը գամեցին խաչին: Անո-

ղորմ ձևով Նրան ծաղրում էին և հայհոյում ու նվաստացնում: . . .
Չարչարանքի ժամերն անցնում էին, մինչ Նրա կյանքը մարում 

էր։ Իր ցամաքած շուրթերով նա ասաց. «Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ 
ավանդում. և այս ասելով, հոգին տվավ»: . . .

Վերջին պահին Վարդապետը կարող էր ընկրկել: Սակայն Նա 
չարեց: Նա անցավ բոլոր բաների միջով, որպեսզի կարողանար 
փրկել բոլոր բաները: Նրա կյանքից զրկված մարմինը արագ, բայց 
հոգատար ձևով դրվեց վարձու գերեզմանում»:

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն (1927–2018), «Նա հարություն է առել» Լիահոնա,  
մայիս 2010, 89։

Անձնական փորձառություն․ Նա 
տարավ անասելի ցավ, մենակություն 
և հուսահատություն, սակայն Փրկիչը 
համբերեց և ավարտին հասցրեց Իր 
մահկանացու ճամփորդությունը ողոր-
մածությամբ, նույնիսկ խնդրելով Իր 
Հորը ներել նրանց, ովքեր խաչեցին 
իրեն։ Իր կատարյալ օրինակի շնոր-
հիվ մենք կարող ենք դիմակայել մեր 
սեփական փորձություներին և դժվա-
րություններին ողորմածությամբ, և Նրա 
օգնությամբ մենք ևս կարող ենք համ-
բերել մինչև վերջ։
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Անձնական փորձառություն․ Չնայած 
մենք անձամբ չենք տեսել Քավիչի 
հարություն առած և կատարելագործ-
ված մարմինը, այսօր մենք կարող ենք 
կանգնել որպես Նրա վկաներ։ Նա միշտ 
կարող է լինել մեր կյանքի կենտրոնում, 
անկախ այն բանից, թե ինչ ժամանակ-
ներում ու վայրերում ենք գտնվում։ Ամեն 
անգամ, երբ առաջարկում ենք մեր 
սրտերը և ձեռքերը ուրիշներին ծառայե-
լու համար, ցուցաբերում բարյացակա-
մություն, բարություն և հարգանք բոլորի 
հանդեպ, պաշտպանում ճշմարտու-
թյունը և կիսվում ավետարանի մասին 
մեր վկայությամբ, մենք կանգնում ենք 
որպես Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
վկաներ։

Նրա Հարության բազմաթիվ վկաները

«Ես հավատում եմ Փրկիչի Հարության բազմաթիվ վկաներին, 
ում փորձառություններն ու վկայությունները գտնվում են Նոր 

Կտակարանում՝ ի թիվս այլոց, Պետրոսի ու Տասներկուսի մյուս 
աշակերտների, թանկագին ու ջինջ Մարիամ Մագդաղենացու 
վկայություններին: Ես հավատում եմ Մորմոնի Գրքում զետեղված 
վկայություններին՝ ի թիվս այլոց, Առաքյալ Նեփիի ու Լիառատ 
երկրում նրա հետ գտնվող բազմության վկայություններին: Եվ ես 
հավատում եմ Ջոզեֆ Սմիթի ու Սիդնի Ռիգդոնի վկայություններին, 
ովքեր շատ ուրիշ վկայություններից հետո հայտարարեցին այս 
տնտեսության մեծագույն վկայությունը, «որ նա ապրո՛ւմ է: Քանզի 
մենք տեսանք նրան»: Նրա ամենատես աչքի հայացքի ներքո ես 
կանգնում եմ որպես վկա, որ Նազովրեցի Հիսուսը հարություն 
առած Քավիչն է, և ես վկայում եմ այն ամենի մասին, ինչը հետևում 
է Նրա Հարության իրողությանը: Թող որ դուք ստանաք այդ ամուր 
վկայությունն ու այդ նույն վկայության բերած հանգստությունը»։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն, «Հիսուս Քրիստոսի 
Հարությունը», Լիահոնա, մայիս 2014, 114։
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Կարիք չկա մենակ քայլել

«Զատկի այս տոների մեծ սփոփանքն այն է, որ քանի 
որ Հիսուսը կատարելապես միայնակ անցավ այդ 

երկար, մենավոր ճանապարհը, կարիք չկա, որ մենք 
նույնպես անցնենք այն։ Նրա մենավոր ճամփորդությու-
նը մեզ համար մեծ ընկերակցություն բերեց այդ ճանա-
պարհի մեր փոքր տարբերակի համար՝ մեր ողորմած 
Երկնային Հոր հոգածությունը, Նրա Սիրելի Որդու 
անխափան ընկերակցությունը, Սուրբ Հոգու անսպառ 
պարգևը, երկնքի հրեշտակներին, վարագույրի երկու 
կողմում գտնվող ընտանիքի անդամներին, մարգարենե-
րին ու առաքյալներին, ուսուցիչներին, ղեկավարներին 
ու ընկերներին։ Այս բոլորը և դրանցից ավելին է տրված 
մեզ՝ որպես ընկերներ մեր մահկանացու ճամփորդու-
թյան համար Հիսուս Քրիստոսի Քավության և Նրա 
ավետարանի Վերականգնման շնորհիվ։ Գողգոթայի 
գագաթից հնչող փողն այն ճշմարտությունն է, որ մենք 
երբեք չենք լինի մենակ, ոչ էլ անօգնական, նույնիսկ, եթե 
երբեմն կարող է մենակություն զգանք։ . . .

. . . Թող որ մենք կանգնենք Հիսուս Քրիստոսի կող-
քին «բոլոր ժամանակներում, և բոլոր բաներում, և բոլոր 
տեղերում, որ [մենք] կարող է լինենք, նույնիսկ մինչև 
մահ», քանի որ անկասկած, Նա այսպես կանգնած էր մեր 
կողքին, մինչև մահ, և այն ժամանակ, երբ Նա ստիպված 
էր մենակ դիմակայել»։

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդ, «Ոչ ոք չկար 
Նրա կողքին», Լիահոնա, մայիս 2009, 88։

Անձնական փորձառություն․ Այս Զատիկի տոնին  
հիշեք Փրկիչի վերջին, միայնակ ճամփորդությունը։  
Նա զոհաբերեց ամեն բան, որ ուներ, որպեսզի դուք  
և յուրաքանչյուր ոք աշխարհում կարողանաք մաքրվել  
և հավերժական կյանք ունենալ։ Սովորեք Նրա կատա-
րյալ օրինակից։ Պահեք Նրան ձեր մտքերում և ձեր 
սրտում։ Եվ միշտ հիշեք, որ դուք երբեք մենակ չեք: Քանի 
որ Նա անցավ Իր վերջին ճամփորդությունը լիակա-
տար մենակության մեջ, Նա ձեզ չի լքի։ Նրա սերը ձեր 
հանդեպ անսահման է և անփոփոխ, և Նա պատրաստ 
կանգնած է, տալու ձեզ խաղաղություն, մխիթարություն 
և հույս՝ մինչ դուք շարունակում եք ձեր սեփական ճամ-
փորդությունը։ Նրա Քավության պարգևը հարատև է, և 
այն տրվել է ձեզ։ ◼

Կ
Ի

Ն
, 

Ի
Ն

Չ
Ո

՞Ւ
 Ե

Ս
 Լ

Ա
Ց

 Լ
Ի

Ն
Ո

ՒՄ
, 

Մ
Ա

Ր
Կ

 Ռ
․ 

Փ
Ո

ՒԳ
ՀԱ

ՏՎ
Ա

Ծ
 Ք

Ա
Յ

ԼԻ
Ր

 Ի
Ն

Ձ
 Հ

Ե
Տ 

Կ
ՏԱ

Վ
Ի

Ց
, Գ

Ր
Ե

Գ
 Օ

ԼՍ
Ե

Ն
, Չ

Բ
Ա

Զ
Մ

Ա
Ց

Ն
Ե

Լ
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Երեց Գարի Ի. 
Սթիվենսոն

Տասներկու 
Առաքյալների 
Քվորումից
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ենք Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին ենք՝ վերա-
կանգնված վերջին օրերին։ Ինչպես Տերը 
հրահանգեց Իր հնօրյա աշակերտներին, 

մեզ ևս պատվիրված է վերջին օրերում՝ «Գնացեք 
աշխարհով մեկ և ավետարանը քարոզեք ամեն 
արարածի» (Մարկոս 16․15)։

Հնադարյան մարգարե Նեփին հակիրճ ամփոփել 
է այս առաքելությունը, ուղերձը և դրա հետևանք-
ները. «Մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, մենք 
հրճվում ենք Քրիստոսով, մենք քարոզում ենք Քրիս-
տոսի մասին, մենք մարգարեանում ենք Քրիստոսի 
մասին, և մենք գրում ենք մեր մարգարեությունների 
համաձայն, որ մեր զավակները կարողանան իմա-
նալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք կարող են ապավինել 
իրենց մեղքերի թողության համար» (2 Նեփի 25․26)։

Մոսիայի գրքում մենք կարդում ենք, թե ինչպես 
Մորմոնի Գրքի հնադարյան մարգարե Բենիամին 
թագավորը հավաքեց իր ողջ երկրի ժողովրդին 
տաճարի մոտ, կառուցել տվեց մի աշտարակ և ուսու-
ցանեց նրանց։ Մինչ ուսուցանում էր, նա նաև վկայեց 
նրանց մեր օրերի մասին․ «Եվ դեռ ավելին, ես ասում 
եմ ձեզ, որ պիտի գա ժամանակը, երբ մի Փրկչի 
մասին գիտելիքը պիտի տարածվի ամենուր՝ ամեն 
ազգի, ցեղի, լեզվի և ժողովրդի մեջ» (Մոսիա 3․20)։

ԵԿԵՔ  

Մենք ունենք 

խաղաղության 

ուղերձ, և դուք եք 

սուրհանդակները, 

ովքեր քարոզում 

են այն։ Դուք 

կարող եք անել դա 

տեխնոլոգիաների 

նոր և զվարճալի 

միջոցներով։

կիսվենք  

ՓՐԿԻՉԻ ՄԱՍԻՆ  
ՄԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՈՎ
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դուք կարող եք լսել կամ դիտել Երաժշ-
տություն և հոգևոր խոսք հեռարձակումը, 
որը մոտենում է իր 5000- րդ թողարկմանը։ 
Առաջին կենդանի հեռարձակումը տեղի է 
ունեցել ռադիոյով 1929 թվականին։ Գերա-
գույն համաժողովի առաջին հեռարձակու-
մը հեռուստատեսությամբ տեղի է ունեցել 
1949 թվականին։

 Հետաքրքիր է, որ 1966թ․ Նախագահ 
Դեյվիդ Օ. Մակքեյը (1873–1970) սկսեց 
խոսել գալիք բաների մասին․ «Հայտնա-
գործությունները, որոնք ծածուկ էին պահ-
վում զորեղ ուժի կողմից, կամ օրհնություն 
կբերեն, կամ էլ կկործանեն մարդկությանը, 
ստիպելով մարդուն պատասխանատվու-
թյուն կրել դրանց վերահսկման համար, 
որը գրեթե լիովին կհանձնվի մարդկության 
ձեռքը։ . . . Այս դարաշրջանը լի է անսահ-
ման վտանգներով, ինչպես նաև աներևա-
կայելի հնարավորություններով»։ 1

1974թ․- ին Նախագահ Սպենսեր Վ․ 
Քիմբալը (1895–1985) նկարագրել է գալիք 
օրվա իր տեսլականը․ «Տերն օրհնել է 
աշխարհը բազմաթիվ . . . արբանյակ-
ներով։ Դրանք տեղակայված են բարձր 
երկնքում, հեռարձակման ազդանշաններ 
վերադարձնելով երկրի մակերևույթի 
գրեթե բոլոր անկյուններին։ . . . Անշուշտ 
այդ արբանյակներն աղբյուրն են հետա-
գա համաշխարհային հեռարձակման։ . . . 
Ես գիտեմ, որ Տերը ցանկանում է մեր 
ձեռքը տալ այնպիսի հայտնագործություն-
ներ, որ նույնիսկ մասնագետները դժվար 
կպատկերացնեին»։ 2

Կապի և լրատվամիջոցների ոլորտում 
տեխնոլոգիական նվաճումներն այժմ 
ավելի են ընդարձակվում համացանցի 
շնորհիվ, և կարծես մեր կյանքում մենք 
ականատես ենք դառնում Բենիամին 
թագավորի, Նախագահ Մակքեյի և 
Նախագահ Քիմբալի մարգարեությունների 
լիարժեք իրականացմանը։

Այս տեխնոլոգիաների կիրառման 
ճշգրիտ օրինաչափությունն ապահովում է 
Տիրոջ թագավորության կառուցումը երկրի 
վրա։ Ես ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ նման 
մի օրինակով։

LDS.org և Mormon.org
1996թ․ Եկեղեցին պաշտոնապես սկսեց 

օգտագործել վեբ կայքերը որպես հաղոր-
դակցման և կապի միջոց։ Այդ ժամանակից 

«Գիտելիք Փրկիչի մասին»
Ամենաթանկագին պարգևներից մեկը, 

որ պիտի փայփայենք մեր ընտանիքնե-
րում և տանք ուրիշներին, Հիսուս Քրիստո-
սի՝ «Փրկիչի մասին գիտելիքն է»։

Ժամանակների լրության տնտեսու-
թյունը լուսավորեց ողջ մարդկությանը 
և տեխնոլոգիական մեծ առաջընթաց 
սկսվեց։ Զարգացան արդյունաբերությու-
նը և հաղորդակցման գործիքները, որի 
արդյունքում իրականացավ Բենիամին 
թագավորի մարգարեությունը։

Որպես Տասներկու Առաքյալների Քվո-
րումի անդամ, կանչված որպես «Քրիստո-
սի անվան հատուկ վկա» (ՎևՈւ 107․23), 
հատուկ հանձնարարություններ ստանձնե-
լով Հանրային կապերի և Հաղորդակցման 
ծառայությունների կոմիտեում, ես կարո-
ղանում եմ կենտրոնանալ այս մարգա-
րեության իրականացման վրա, որ «Փրկիչի 
մասին գիտելիքը» տարածվի ողջ աշխար-
հում, օգտագործելով մեզ հասանելի արդի 
տեխնոլոգիաները։ 

«Ամեն ազգի, ցեղի,  
լեզվի և ժողովրդի մեջ»

Պատմության մեջ տպագրության առա-
ջընթացը և ռադիոյի ու հեռուստատեսու-
թյան գյուտը հնարավորություն տվեցին, 
որ Վերականգնման ուղերձը տարածվի 
ողջ աշխարհում։ Մեզ հայտնի են բազմա-
թիվ նմանատիպ օրինակներ, որոնցից մի 

քանիսն առկա 
են մեր հիշողու-
թյան մեջ։

Առաջին 
Տեսիլքից հետո 
10 տարիների 
ընթացքում 
և Եկեղեցու 
հիմնադրու-
մից մեկ ամիս 
առաջ հրա-
տարակվել էր 
Մորմոնի Գրքի 
5000 օրինակ։ 
Դրանից հետո 
տպագրվել է 
175 միլիոնից 
ավելի օրինակ։

Ամեն կիրա-
կի առավոտ 

1830

Մորմոնի 
Գրքի 
տպագրու-
թյան 5000 
օրինակ

1850

1870

1890

Երաժշ-
տություն 
և հոգևոր 
խոսք․ 
սկսվել է 
1929Թ․՝ 
այժմ 
հասնում է 
5000- րդ 
հեռարձակ-
մանը։

1950

1974

2010

2030

Այսօր․  
տպագրվել 
է Մորմոնի 
Գրքի175 
ՄԻԼԻՈՆ 
օրինակ

«Անշուշտ այդ 
արբանյակներն 
հետագա համաշ-
խարհային հեռար-
ձակման աղբյուրն 
են։ . . . Ես գիտեմ, 
որ Տերը ցանկանում 
է մեր ձեռքը տալ 
այնպիսի հայտնա-
գործություններ, որ 
նույնիսկ մասնա-
գետները դժվար 
կպատկերացնեին»։ 
Նախագահ  
Սպենսեր Վ․ 
Քիմբալ
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սկսած Եկեղեցին հովանավորել է մոտ 260 
կայք, ներառելով կայքեր, որոնք մատչելի են 
գրեթե բոլոր երկրներում, որտեղ ապրում են 
Եկեղեցու անդամներ, իրենց մայրենի լեզվով։

Ես կկիսվեմ այդ վեբ կայքերի երկու հայտնի 
օրինակներով։ Առաջինը LDS .org- ն է, հիմնադր-
ված 1996թ․, որն այսօր ունի 24 միլիոնից ավելի 
նոր այցելուներ ամեն տարի և մոտավորա-
պես 1 միլիոն այցելուներ ամեն շաբաթ։ Շատ 
անդամներ այստեղ գտնում են ուսումնական 
ծրագրեր և անցած գերագույն համաժողովի 
ելույթներ։ Երկրորդը Mormon .org- ն է, վեբ 
կայք, որը նախատեսված է մեր հարևաննե-
րին և ընկերներին ավետարանը ներկայացնե-
լու համար, ովքեր եկեղեցու անդամ չեն։ Այս 
կայքը տարեկան ունենում է 16 միլիոնից ավելի 
հրաշալի այցելուներ։

Շարժական հավելվածներ
Իհարկե տեխնոլոգիաները զարգանում են 

արագ տեմպերով, պահանջելով մեծ ջանքեր 
և ռեսուրսներ, որպեսզի պահպանվեն։ Սմարթ 
հեռախոսների գյուտի շնորհիվ հնարավորու-
թյուն տրվեց ձեռքի տակ ունենալ, օգտագործել 
և մուտք գործել տվյալների հսկայական բազա։ 
Այդ տվյալների մեծ մասը տրվում են բջջային 
ծրագրերի կամ հավելվածների տեսքով։ Եկե-
ղեցու կողմից հովանավորված առաջին հավել-
վածը թողարկվել է 2007 թվականին։

Կան բջջային հավելվածների օգտակար 
կիրառման բազմաթիվ օրինակներ մեր «Փրկի-
չի մասին գիտելիքը» տարածելու համար։ Ես 
չեմ նկարագրի բազմաթիվ հավելվածների 
բովանդակությունը, որոնք մատչելի են ձեր 
մատների հպումին, բայց ահա որոշ հավել-
վածների օրինակներ, որոնք հավանաբար 
ծանոթ են ձեզ․

• Ավետարանի 
գրադարան

• Մորմոնական  
ալիք

• ՎՕՍ գործիքներ

• ՎՕՍ 
երաժշտություն

• Ընտանեկան 
տոհմածառ

Շաբաթական միլիոնավոր անգամներ 
միլիոնավոր օգտատերեր այցելում են այդ 
կայքերը։

Սոցիալական լրատվամիջոցներ
Ըստ սահմանման, սոցիալական լրատվամի-

ջոցները համակարգչային միջնորդավորված 
տեխնոլոգիաներ են, որոնք անհատներին 
և կազմակերպություններին թույլ են տալիս 

տեսնել, ստեղծել և կիսվել տեղեկություններով, 
մտքերով և արտահայտման այլ ձևերով վիր-
տուալ համայնքների և ցանցերի միջոցով։

Սկսած մոտ 2010թ․- ից Եկեղեցին սկսեց 
մեծացնել սոցիալական լրատվամիջոցների 
օգտագործումը, որպեսզի տարածի «Փրկիչի 
մասին գիտելիքը»։ Սա արագ շարժվող և դինա-
միկ թվայնացված միջոց է։ Այն գրեթե անհամե-
մատելի է փոփոխության արագության առումով։

Սոցիալական լրատվամիջոցների նկատելի 
հատկանիշներից մեկն այն է, որ հենց մարդուն 
թվում է, թե ծանոթացել է կամ հարմարվել է մի 
ցանցային միջավայրի, ավելի նոր, ավելի մեծ 
կամ ավելի դյուրըմբռնելի մեկն է հայտնվում։ 

Ես հակիրճ կնկարագրեմ հինգ սոցիալա-
կանլրատվամիջոցների ցանցային միջավայ-
րեր, որոնք Եկեղեցին օգտագործում է որպես 
կապուղի։

1. Facebook- ն աշխարհում ունի ավելի քան 
2 միլիարդ օգտատեր։ Այստեղ օգտատերերը 
ստեղծում են առցանց ընկերների իրենց սեփա-
կան սոցիալական ցանցը։

2. Instagram- ը սոցիալական կայք է, որը կենտ-
րոնանում է նկարների և տեսանյութեի վրա։

3. Pinterest- ը նման է վիրտուալ տեղեկատուի։ 
Այստեղ pins կոչվող պատկերները փակցվում 
են պաստառին։ Դրանք կարող են լինել ոգեշն-
չող արտահայտություններ կամ ուշագրավ 
պատկերներ։

4. Twitter- ը սոցիալական ցանց է, որն օգտա-
տերերին թույլ է տալիս ուղարկել և կարդալ 
280 գրանշան պարունակող կարճ ուղերձներ, 
որոնք կոչվում են tweets։

5. Snapchat- ն առաջարկում է նկարներ և 
կարճ տեսանյութեր, որոնք անհետանում են 
անմիջապես կամ 24 ժամվա ընթացքում։Ն
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Սմարթֆոն-

ների գյուտի 

շնորհիվ 

հնարավո-

րություն 

տրվեց 

ձեռքի տակ 

ունենալ, 

օգտագոր-

ծել և մուտք 

գործել 

տվյալների 

հսկայական 

բազա։
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Հիմնականում մենք օգտագործում ենք 
այս սոցիալական լրատվամիջոցների 
կայքերը արդյունավետ եղանակով։ 

FACEBOOK
Դուք կարող եք վերանայել Տասներկու 

Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջեֆրի Ռ․ 
Հոլլանդի համաժողովի հրաշալի ուղեր-
ձը ընկճախտի մասին, որով նա կիսվել է 
մի քանի տարի առաջ։ 3 Նրա ելույթից մի 
տեսանյութ ստեղծվեց, որը երկու միլիոնից 
ավելի դիտում ունեցավ միայն Facebook- 
ում՝ արժանանալով հազարավորների 
հավանությանը, դրական ակնարկների 
և դրանով կիսվեցին։ 4

INSTAGRAM
2016թ․ օգոստոսին Նախագահ  

Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆը մի տեսանյութ 
տեղադրեց Instagram- ում, ուսուցանելով 
ավետարանի սկզբունքներն իր թոռնիկին՝ 
Էրիկին, ենթադրվում է օդաչուի խցիկից։ 5 
Նախագահ Ուխդորֆի Instagram- ում 
տեղադրած նյութը վայելեցին հազարա-
վոր մարդիկ և ուղարկեցին անհամար 
դրական մեկնաբանություններ։

2017 թվականի նոյեմբերին Եկեղեցին 
նույնպես իր Instagram-ում տեղադրեց 
տեսանյութ, որում Երեց Դալլին Հ․ Օուքսը 
և Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդը պատասխա-
նում էին միսիայում քույրերի ծառայության 
մասին երիտասարդ կնոջ հարցին։ Այդ 
նյութը դիտվել էր ավելի քան 112000 անգամ։

PINTEREST
Pinterest- ում կարելի է գտնել մարդկանց 

ոգեշնչող հարյուրավոր pins- եր LDS.org- ի 

կողմից, և նույնիսկ ավելին՝ անձամբ 
անդամներից։ 

Օրինակ, շատերը կիսվում են հին 
օրերի և ներկայիս մարգարեների խոս-
քերով։ Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի 
ուսմունքներից վերցված pin- ում կարդում 
ենք․ «Կյանքում շատ բան կախված է մեր 
վերաբերմունքից»։ 6

TWITTER
Անցած տարի Զատիկի տոնի առավո-

տյան Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարի կիսված tweet- ը 
դիտել են 210000 անգամ։ Երեց Բեդնարը 
ցույց տվեց, որ կարճ, պարզ ուղերձը՝ 
«Այստեղ չէ. որովհետև հարություն առավ» 
(Մատթեոս 28.6), կարող է ունենալ հզոր և 
տևական ազդեցություն:

SNAPCHAT
Ի վերջո, վերջերս նկարներ և խոսքեր 

հայտնվեցին Snapchat- ում, որոնք կիսում 
էին Նախագահ Մոնսոնի Առաջին Նախա-
գահության ուղերձներից մեկը։

Համատեղ ռիսկեր
Այժմ, այս նոր տեխնոլոգիաների  

բոլոր արժանիքներն ընդգծելուց և դրանց 
համապատասխան օգտագործումը ցույց 
տալուց հետո, կարծում եմ, որ օգտակար է 
նաև դրանց հետ կապված որոշակի ռիս-
կերը քննարկել:

Մենք բոլորս պետք է վերահսկենք 
այն ժամանակը, որը կարելի է ծախսել 
սոցիալական լրատվամիջոցներում կամ 
բջջային հավելվածներում: Սոցիալական 
լրատվամիջոցների օգտագործումը նաև 
կրում է դեմ առ դեմ փոխգործակցության 
նվազեցման ռիսկ, որը կարող է խոչընդո-
տել մեր երիտասարդների սոցիալական 
հմտությունների զարգացմանը:

Անպարկեշտ բովանդակությամբ նյու-
թերի հետ կապված վտանգները չպետք 
է թերագնահատել։ Հասարակության մեջ 
նկատվում է պոռնոգրաֆիայից կախվա-
ծության աճող համաճարակ, որը բացա-
սաբար է անդրադառնում և զոհ դարձնում 
նույնիսկ Եկեղեցու անդամներին և 
ընտանիքներին։

Ի վերջո, ես կնշեմ ևս երկու վտանգներ, 
որոնց ցանցերը հասնում են գրեթե բոլո-
րին, այդ թվում երիտասարդ կանանց և 

2016թ․ օգոստո-

սին Նախագահ 

Դիտեր Ֆ․  

Ուխդորֆը մի 

տեսանյութ 

տեղադրեց 

Instagram- ում, 

ուսուցանելով 

ավետարանի 

սկզբունքներն իր 

թոռնիկին՝ Էրի-

կին (կարո՞ղ եք 

գուշակել) օդա-

չուի խցիկից։
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միլիոնավոր մայրերի ու կանանց։ Այս երկու 
վտանգները ես անվանում եմ «իդեալականաց-
ված իրականություն» և «անզորություն ներշնչող 
համեմատություններ»։ Այս երկու վտանգները 
նկարագրելու լավագույն միջոցը կարծում եմ 
օրինակներ բերելն է։

Ընդհանուր առմամբ սոցիալական ցանցե-
րում տեղադրված լուսանկարները հակված են 
կյանքը լավագույնս ներկայացնել և հաճախ 
նույնիսկ անիրատեսական կերպով։ Դրանք 
հաճախ լի են տան կահավորանքի գեղեցիկ 
պատկերներով, հիասքանչ հանգստավայրերով 
և ընտիր ճաշատեսակների պատրաստումով։ 
Վտանգը, իհարկե, կայանում է նրանում, որ 
շատերը հուսահատվում են, որ կարծես թե չեն 
համապատասխանում այս իդեալականացված 
վիրտուալ իրականությանը:

Ոգեշնչվելով «նրբաբլիթ» ծննդյան տորթի մի 
նկարով, զարմուհիս վերջերս տեղադրեց նման 
մի նկար։ Խուսափելով անհարկի ճնշումից, նա 
որոշեց ոգեշնչել ուրիշներին, փակցնելով իր 
«Pinterest fail»- ը տես նրբաբլիթի լուսանկարը:

Հուսով եմ, կարող ենք սովորել ավելի շատ 
հումորով մոտենալ և ավելի քիչ հուսահատվել, 
երբ հանդիպում ենք նկարների, որոնք իրա-
կանությունը իդեալականացնում են և շատ 
հաճախ հուսահատեցնող համեմատություննե-
րի են մղում:

 Ըստ երևույթին, այս խնդիրը չի 
վերաբերում միայն մեր ժամանակնե-
րին, այլ, դատելով Պողոսի խոսքերից, 
այն գոյություն է ունեցել նաև անցյա-
լում․ «Այլ նորանք . . . իրանց անձերը 
չափելով, եւ իրանց անձերը իրանց հետ 
բաղդատելով, չեն հասկանում» (Բ Կորն-
թացիս 10․12)։

Յոթանասունից Երեց Ջ․ Դեվն Քոր-
նիշը վերջերս նույնպես մի խորհուրդ 
տվեց, որը շատ ժամանակին էր․ 
«Մրցակցելով և համեմատվելով՝ մենք 
մեզ զուր տանջում ենք։ Մենք սխալ-
մամբ մեր ինքնարժեքը որոշում ենք մեր 
ունեցած և չունեցած բաներով, ինչպես 
նաև ուրիշների կարծիքներով։ Եթե 
համեմատվելու կարիք ենք զգում, եկեք 
համեմատենք մեր անցյալը մեր ներկա-
յի հետ և, նույնիսկ նրա հետ, թե ինչպի-
սին ենք ուզում լինել ապագայում»: 7

Թույլ տվեք կիսվել իմ ընտանիքի մի 
գաղտնիքով, կապված ընտանեկան 
այս լուսանկարի հետ (տես հաջորդ էջը) 
որն արվել է տարիներ առաջ, նախքան 

սոցիալական լրատվամիջոցների ի հայտ գալը։ 
Եթե այն այսօր լուսանկարված լիներ, հավա-
նաբար կտեղադրվեր համացանցում, ներկա-
յացնելով չորս գեղեցկատես, դաստիարակված 
տղաների՝ ովքեր վայելում էին համերաշխ 
ընտանիքով միասին նկարվելու հնարավո-
րությունը։ Կցանկանայի՞ք իմանալ իրական 
պատմությունը։

Ես դեռ հիշում եմ կնոջս հեռախոսազան-
գը։ «Գարի, որտե՞ղ ես։ Մենք լուսանկարչի 
ստուդիայում ենք։ Մենք արդեն պատրաստ 
ենք նկարվելու։ Հեշտ չէր տղաներին բոլորին 
պատշաճ հագցնելը և պատրաստելը։ Դու 
արդեն այստե՞ղ ես»:

Իրականում ես մոռացել էի և դեռ դուրս չէի 
եկել գրասենյակից։ Ես կես ժամ ուշացա, և իմ 
բացակայության ժամանակ ամեն բան չէ, որ 
լավ էր անցել, գրեթե քաոսային իրավիճակ էր 
ստեղծվել։

Ի՞նչ էր պատահել: Այսպիսով, իմ ավագ 
որդին վազել էր պարտեզում և մի խնձորենի 
գտել, քաղել մի քանիսը և սկսել նետել մյուս 
տղաներին։ Նա խնձորով հարվածել էր մեր 
երրորդ որդու մեջքին ու վայր գցել նրան, ուս-
տի նա սկսել էր լաց լինել։

Նույն պահին, մինչ տեղի էր ունենում այդ 
ամենը, իմ երկրորդ որդին նստել էր, և նրա 

Շատերը հու-

սահատվում 

են, որ կար-

ծես թե չեն 

համապա-

տասխանում 

իդեալա-

կանացված 

վիրտուալ 

իրականու-

թյանը:

Իդեալացված իրականություն Հիմարեցնող համեմատություններ
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տաբատը մի փոքր բարձրա-
ցել էր։ Մյուս երեխաները 
նկատել էին, որ նա կրում էր սպիտակ սպոր-
տային գուլպաներ, այլ ոչ թե եկեղեցու գուլպա-
ները, որոնք նրա մայրը պատրաստել էր, որ 
նա հագներ։ Կինս հարցրել էր նրան․ «Ինչո՞ւ 
չես հագել քո եկեղեցու գուլպաները»։

Նա ասել էր․ «Դրանք ինձ դուր չեն գալիս, 
որովհետև կոշտ են»։

Եվ մինչ կինս խոսում է նրա հետ, մեր երկու 
տարեկան որդին վազում է պարտեզում, ոտքը 
հարվածում ինչ- որ բանի, ընկնում, և նրա քթից 
արյուն է գալիս։ Այժմ արյուն է կաթում նրա 
սպիտակ վերնաշապիկին և կեղտոտում այն։ 
Ահա այդ պահին էր, որ ես հայտնվեցի։ Նկարը 
հաջողելու միակ եղանակը վերնաշապիկը 
շրջելը և թարս հագնելն էր՝ խցիկից թաքցնելով 
արյան հետքերը։

Հետո պարզվեց, որ մինչ մեր ավագ որդին 
վազում և խնձորներ էր նետում, նա ընկել էր 
խոտերի մեջ և ծունկը կեղտոտել։ Ուստի, նկա-
րի մեջ նրա ձեռքը նպատակային է դրված 
ոտքին, որպեսզի ծածկի խոտաբծերը։

Ինչ վերաբերում է մեր երրորդ որդուն, մենք 
սպասեցինք 20 րոպե, որպեսզի լացելուց հետո 
նրա աչքերի կարմրությունն անցներ։

Եվ իհարկե արյան բծերն այժմ գտնվում 
են մեր կրտսեր որդու վերնաշապիկի հետևի 
կողմում։

Մեր երկրորդ որդին ձեռքերը նպատակային 
դրել է իր սպորտային սպիտակ գուլպաների 
վրա, որպեսզի ամեն բան համահունչ ստացվի։

Ինչ վերաբերում է ինձ՝ Գարին զայրացած է, 
որովհետև իմ ուշանալու պատճառով պատա-
հեց այդ ամենը։

Ուստի, 
երբ դուք 
տեսնում 
եք մեր 

ընտա-
նիքի այս 

գեղեցիկ 
նկարը և գանգատ-

վում՝ «Ինչո՞ւ մենք չենք 
կարողանում ամեն 
բան կազմակերպել և 
այս ընտանիքի նման 
կատարյալ նկարներ 
ունենալ», այժմ դուք 
ամեն բան ավելի լավ 
գիտեք։

Սոցիալական  
լրատվամիջոցներ  

և միսիոներական աշխատանք

Ինչպես տեսնում եք, մենք պետք է զգուշա-
նանք վտանգներից, ինչպես նաև իդեալակա-
նացված իրականությունից և անզորություն 
ներշնչող համեմատություններից։ Աշխարհը 
սովորաբար պարզապես այնքան պայծառ 
չէ, որքան երևում է սոցիալականլրատվամի-
ջոցներում։ Այնուամենայնիվ, կան շատ լավ 
բաներ, որոնք եկել են և կգան շփման այս 
ցանցերից։

2017 թվականին Միսիոներական բաժան-
մունքը նոր հրահանգ տվեց գործնական 
եղանակների վերաբերյալ, թե ինչպես կարող 
է սոցիալական լրատվամիջոցն օգտագործվել 
միսիոներական աշխատանքում։ Մեզ հասա-
նելի բազմաթիվ թվային աղբյուրներ կարող են 
օգտագործվել զորեղ, հեշտ, պարզ և բացառա-
պես արդյունավետ եղանակներով։

Գոյություն ունեն տեխնոլոգիաների օգտա-
գործման բազմաթիվ պատշաճ և ոգեշնչված 
եղանակներ։ Մենք պիտի անենք ամեն բան, 
որ աճող սերնդին ուսուցանենք օգտագործել 
տեխնոլոգիաներն արդար նպատակի համար 
և նախազգուշացնենք ու կանխենք անարդար 
նպատակներով օգտագործումը, ինչպես նաև 
դրա հետ կապված վտանգները: Սա կօգնի մեզ 
հավաստիանալ, որ տեխնոլոգիաների տված 
օգուտը կգերազանցի դրանց հետ կապված 
վտանգներին։

«Ինչ հաճելի են սուրհանդակները»
Մինչ խորհում և սրտանց աղոթում էի 

այս ուղերձի համար, մի առավոտ ես վաղ 
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արթնացա՝ մտքում ունենալով մի երգ և 
դրա բառերը․ «Ինչ հաճելի են սուրհանդակ-
ները, որ քարոզում են մեզ խաղաղության 
ավետարանը»։ 8

Մենք ունենք խաղաղության ուղերձ, և դուք 
եք հաճելի սուրհանդակները, ովքեր քարոզում 
են այն։ Դուք կարող եք անել դա տեխնոլո-
գիաների նոր և զվարճալի ուղիներով։ Մենք 
ապրում ենք եզակի աշխարհում ժամանակնե-
րի լրության օրերում՝ հնարավորություն ունե-
նալով քարոզելու խաղաղության ավետարանը 
պարզապես մեր մատներով։

Մենք ունենք հնօրյա մարգարեների մար-
գարեական խոսքերը, որոնք կատարելապես 
նկարագրում են մեր օրերը և առաջնորդություն 
տալիս մեր օրերում․ «Եվ դեռ ավելին, ես ասում 
եմ ձեզ, որ պիտի գա ժամանակը, երբ մի Փրկչի 
մասին գիտելիքը պիտի տարածվի ամենուր՝ 
ամեն ազգի, ցեղի, լեզվի և ժողովրդի մեջ» 
(Մոսիա 3․20)։

Մենք նաև ունենք խոսքեր, որոնք տրվում 
են մեզ մեր ժամանակների հայտնություն-
ներով, խոսելով և առաջնորդություն տալով 
մեր ժամանակերի և իրավիճակների համար։ 
Մեջբերում եմ Երեց Բեդնարի խոսքերը․ «Ես 
կարծում եմ, որ ժամանակը եկել է, երբ մենք՝ 
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ, պետք 
է պատշաճ ձևով օգտվենք այդ ոգեշնչված 
գործիքներից և ավելի արդյունավետ վկայենք 
Աստծո` Հավերժական Հոր, Իր զավակների 
հանդեպ Նրա երջանկության ծրագրի և որպես 
աշխարհի Փրկիչ Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
մասին, հռչակենք այս վերջին օրերում ավե-
տարանի վերականգնման մասին և իրակա-
նացնենք Տիրոջ աշխատանքը»։ 9

Ես հրավիրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին 
լիարժեք գիտակցել ձեր դերը, որպես հաճելի 
սուրհանդակներ՝ քարոզել խաղաղության 
ավետարանը։ Թող մեզանից յուրաքանչյուրն 
անի իր բաժինը, կիսելով «Փրկիչի մասին 
գիտելիքը» բոլոր ազգերի, ցեղերի, լեզուների և 
մարդկանց հետ։ Լավագույն եղանակը քայլ առ 
քայլ այն կատարելն է առանձնահատուկ ձևով, 
որը լավագույնն է ձեր և ձեր ընտանիքի համար։ 
Թող ձեզանից յուրաքանչյուրը քաջություն ունե-
նա blog, pin, like, share, post, friend, tweet, snap 
և swipe up- ի միջոցով փառաբանել, պատվել 
և ակնածանք ցուցաբերել մեր սիրառատ Երկ-
նային Հոր կամքի նկատմամբ և Փրկիչի մասին 
գիտելիք բերել ձեր ընտանիքին, սիրելիներին և 
ընկերներին՝ ներառյալ ձեր սոցիալական կայ-
քերի ընկերներին։ ◼
2017թ. մայիսի 5- ին Բրիգամ Յանգ Համալսարանում կայա-
ցած Կանանց համաժողովի ելույթից:
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 3. Տես Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, «Ինչպես կոտրված անոթ»,  

Լիահոնա, նոյեմբեր 2013, 40–42:
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հունվար 2012, 4։
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Մենք ապրում ենք եզակի 

աշխարհում ժամանակ-

ների լրության օրերում՝ 

հնարավորություն 

ունենալով քարոզելու 

խաղաղության ավետա-

րանը պարզապես մեր 

մատներով։

Թող մեզանից 

յուրաքան-

չյուրն անի իր 

բաժինը, կիսե-

լով «Փրկիչի 

մասին գիտե-

լիքը» բոլոր 

ազգերի, 

ցեղերի, լեզու-

ների և մարդ-

կանց հետ։
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Ա
նցավ երեք տարի ու երեք բերք: Ջոզեֆը օրե-
րի մեծ մասն անցկացնում էր հողատարածք 
մաքրելով, հող փորելով և վարձու աշխատանք 

կատարելով, որպեսզի կանխիկ գումար վաստակի 
ընտանեկան հողատարածքի պարտքը մարելու համար։ 
Աշխատանքը խանգարում էր, որ նա հաճախ դպրոց 
գնա և ազատ ժամանակի մեծ մասը նա անցկացնում 
էր ընտանիքի անդամների և մյուս աշխատողների հետ։

Ջոզեֆն ու իր ընկերները երիտասարդ ու թեթևասիրտ 
էին: Երբեմն նրանք անմիտ սխալներ էին գործում և 
Ջոզեֆը սովորեց, որ մի անգամ ներվել՝ չի նշանակում, 
որ երբեք այլևս ապաշխարության կարիք չես ունենա։ 
Ոչ էլ իր փառահեղ տեսիլքն էր պատասխանում բոլոր 
հարցերին կամ վերջնականապես վերացնում իր շփո-
թությանը: 1 Այնպես որ նա փորձում էր մոտ մնալ Աստ-
ծուն։ Նա կարդում էր աստվածաշունչը, ապավինում էր 
Հիսուս Քրիստոսի փրկիչ զորությանը և հնազանդվում 
էր որևէ եկեղեցու չմիանալու Տիրոջ պատվերին։

Շրջապատի շատ մարդկանց նման, որոնց թվում 
իր նաև իր հայրը, Ջոզեֆը հավատում էր, որ Աստված 
կարող է գիտելիք տալ ձողերի ու քարերի պես առար-
կաների միջոցով, ինչպես Նա արել էր Աստվածաշն-
չյան ժամանակներում Մովսեսի, Ահարոնի և ուրիշների 
հետ։ 2 Մի օր, երբ հարևանին օգնում էր ջրհոր փորե-
լիս, Ջոզեֆը հողի խորքում թաղված մի փոքրիկ քար 

տեսավ: Տեղյակ լինելով, որ երբեմն մարդիկ հատուկ 
քարեր են օգտագործում կորցրած իրերի կամ թաքն-
ված գանձերի որոնման համար, Ջոզեֆը մտածեց, որ 
նման մի քար է գտել: Քարի մեջ նայելով, նա սկսեց 
տեսնել բաներ, որոնք սովորական աչքին անտեսանե-
լի էին։ 3

Քարի օգտագործման Ջոզեֆի պարգևը տպավորեց 
ընտանիքի անդամներին, որոնք դա աստվածային 
պարգևի նշան համարեցին: 4 Չնայած տեսանողի պար-
գև էր ստացել, Ջոզեֆը դեռ չգիտեր, թե արդյոք նա հաճո 
է Աստծուն: Նա այլևս չէր զգում այն ներումն ու խաղա-
ղությունը, որը զգացել էր Հոր և Որդու տեսիլքից հետո: 
Փոխարենը, նա հաճախ դատապարտված էր զգում իր 
թուլությունների ու անկատարությունների համար։ 5

1823թ․ սեպտեմբերի 21- ին, 17- ամյա Ջոզեֆը արթուն 
պառկած էր ձեղնահարկի ննջասենյակում, որը կիսում 
էր իր եղբայրների հետ: Այդ երեկո նա ուշ էր պառկել, 
լսելով իր ընտանիքի խոսակցությունը տարբեր եկեղե-
ցիների ու նրանց ուսուցանած վարդապետությունների 
մասին: Այժմ բոլորը քնած էին և տանը լռություն էր 
տիրում։ 6

Իր մութ սենյակում Ջոզեֆը սկսեց աղոթել, ջերմե-
ռանդ խնդրելով, որ Աստված ների իր մեղքերը։ Նա 
փափագում էր հաղորդակցվել որևէ երկնային սուր-
հանդակի հետ, ով կարող էր հավաստիացնել նրան 
Տիրոջ առաջ իր դիրքի մասին և պուրակում իրեն 
խոստացված գիտելիքը կտար ավետարանի մասին։ 
Ջոզեֆը գիտեր, որ Աստված նախկինում պատասխա-
նել է իր աղոթքներին և լիովին վստահում էր, որ Նա 
կրկին կպատասխանի։

Երբ Ջոզեֆը աղոթում էր, իր մահճակալի մոտ լույս 
հայտնվեց և սկսեց շատանալ, մինչև ամբողջությամբ 
լցրեց ձեղնահարկը։ Ջոզեֆը բարձրացրեց գլուխը և 

Գ լ ո ւ խ  3

Ոսկե թիթեղները
Սա չորս հատորից բաղկացած Սրբեր. Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու պատ-
մությունը վերջին օրերում վերնագրով Եկեղեցու պատմության նոր գրքի 
3- րդ գլուխն է։ Գիրքը մատչելի կլինի հրատարակված 14 լեզուներով, 
Ավետարանի գրադարան հավելվածի Եկեղեցու պատմություն բաժնում 
և առցանց սրբեր .lds .org- ում։ Առաջին հատորը կհրատարակվի մինչև 
այս տարվա վերջը, իսկ հաջորդ մի քանի գլուխները կհրատարակվեն 
ամսագրերի առաջիկա համարներում: Այդ գլուխները մատչելի կլինեն 47 
լեզուներով Ավետարանի գրադարան հավելվածում և սրբեր .lds .org- ում։ 
Գլուխ 2- ը նկարագրում է Ջոզեֆի առաջին տեսիլքը՝ երբ նա տեսավ 
Հորը և Որդուն 1820թ․ գարնանը:
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«Արդ, Ջոզեֆ, զգուշացիր», ասաց նա։ «Երբ գնաս 
թիթեղները վերցնելու, խավարը կպատի քո միտքը և 
ամեն տեսակի չարիք կանցնի մտքովդ, որպեսզի խան-
գարի քեզ պահել Աստծո պատվիրանները»։ Ջոզեֆին 
ուղղելով մեկի մոտ, ով կաջակցի իրեն, Մորոնին հոր-
դորեց նրան տեսիլքի մասին պատմել իր հորը։

«Նա կհավատա քո ամեն մի խոսքին», խոստացավ 
հրեշտակը։ 13

Հաջորդ առավոտյան Ջոզեֆը ոչինչ չասաց Մորոնիի 
մասին, չնայած գիտեր, որ հայրը նույնպես հավատում 
է տեսիլքների ու հրեշտակների։ Փոխարենը, առավո-
տյան նրանք Ալվինի հետ գնացին մոտակա դաշտում 
հացահատիկ հնձելու։

Աշխատանքը ծանր էր: Ջոզեֆը փորձում էր ետ 
չմնալ եղբորից` ետ ու առաջ քաշելով գերանդին 
բարձր հացահատիկի մեջ։ Սակայն, Մորոնիի այցը 
նրան արթուն էր պահել ողջ գիշեր, և նրա մտքերը 
շարունակ վերադառնում էին դեպի հին հիշատակա-
րանը և դեպի բլուրը, որտեղ այն թաղված էր։

Շուտով նա դադարեց աշխատել և 
Ալվինը նկատեց այդ։ «Պետք է շարու-
նակենք գործը, — նա ձայն տվեց 
Ջոզեֆին, — թե չէ չենք կարող մեր 
հանձնարարությունը ավարտել»։ 14

Ջոզեֆը փորձում էր ավելի տքնաջան 
ու արագ աշխատել, սակայն անկախ 
իր ջանքերից, չէր կարողանում հաս-
նել Ալվինին։ Որոշ ժամանակ անց 
Ջոզեֆ Ավագը նկատեց, որ Ջոզեֆը 
գունատ է ու կրկին կանգ է առել: «Գնա 
տուն», ասաց նա, համոզված լինելով, 
որ որդին հիվանդացել է։

Ջոզեֆը հնազանդվեց ու դժվարու-
թյամբ քայլեց դեպի տուն։ Սակայն, 
փորձելով անցնել ցանկապատի վրա-
յով, նա ուժասպառ ընկավ գետնին։

Գետնին պառկած, որպեսզի ուժ 
հավաքի, նա մի անգամ ևս տեսավ Մորոնիին իր գլխա-
վերևում՝ լույսով պարուրված։ «Ինչո՞ւ չես ասում քո հորը 
այն, ինչ ասել եմ քեզ», հարցրեց նա։

Ջոզեֆն ասաց, որ վախենում է, որ հայրն իրեն 
չհավատա։

«Նա կհավատա», հավաստիացրեց Մորոնին, ապա 
կրկնեց նախորդ գիշերվա իր ուղերձը: 15

Ջոզեֆ Ավագը արտասվեց, երբ որդին նրան պատմեց 
հրեշտակի ու նրա պատգամի մասին: «Այդ տեսիլքը Աստ-
ծուց է եղել», ասաց հայրը։ «Արա այն, ինչ քեզ ասվել է»։ 16

Ջոզեֆը անմիջապես գնաց դեպի բլուրը։ Գիշերը 
Մորոնին նրան տեսիլքում ցույց էր տվել, թե որտեղ 
էին թաքնված թիթեղները, այնպես որ նա գիտեր՝ ուր 

տեսավ օդում կանգնած մի հրեշտակի: Հրեշտակը ճեր-
մակ անկար պարեգոտ էր կրում, որը հասնում էր նրա 
դաստակներին ու կոճերին։ Նրանից լույս էր ճառագում, 
իսկ դեմքը կայծակի պես փայլում էր։

Սկզբում Ջոզեֆը վախ զգաց, սակայն շուտով լցվեց 
խաղաղությամբ։ Հրեշտակը դիմեց նրան անունով ու 
ասաց, որ իր անունը Մորոնի է։ Նա ասաց, որ Աստված 
ներել է Ջոզեֆի մեղքերը, իսկ այժմ աշխատանք ունի, 
որ նա պետք է կատարի։ Նա հայտարարեց, որ Ջոզեֆի 
անունը՝ որպես բարի և չար, կիմացվի բոլոր մարդ-
կանց մեջ։ 7

Մորոնին խոսեց մոտակա բլուրում թաղված ոսկե 
թիթեղների մասին: Թիթեղների վրա մի հիշատակարան 
էր փորագրված Ամերիկյան մայրցամաքում ապրած 
հին ժողովրդի մասին։ Հիշատակարանը պատմում էր 
նրանց ծագման մասին և նկարագրում էր, թե ինչպես 
է Հիսուս Քրիստոսը այցելել նրանց և ուսուցանել Իր 
ավետարանի լրիվությունը: 8 Մորոնին ասաց, որ թիթեղ-
ների հետ տեսանողի երկու քար կար, որը Ջոզեֆը 
հետագայում անվանում էր Ուրիմ ու Թումիմ կամ 
մեկնիչներ։ Այդ քարերը Տերը նախա-
պատրաստել էր Ջոզեֆին օգնելու 
համար, որպեսզի թարգմանի հիշա-
տակարանը։ Այդ թափանցիկ քարերը 
միացված էին իրար ու կցված էին մի 
լանջապանակի։ 9

Այցի մնացած ընթացքում Մորոնին 
մարգարեություններ էր մեջբերում 
աստվածաշնչյան Եսայիայի, Հովելի, 
Մաղաքիայի և Գործք գրքերից: Տիրոջ 
գալուստը մոտենում է, բացատրեց 
նա, և մարդկային ընտանիքը չի իրա-
կանացնի իր ստեղծման նպատակը, 
եթե նախքան այդ չվերականգնվի 
Աստծո հնագույն ուխտը։ 10 Մորո-
նին ասաց, որ Աստված ընտրել է 
Ջոզեֆին, որպեսզի վերականգնի 
այդ ուխտը, և եթե նա հավատա-
րիմ լինի Աստծո պատվիրաններին, ապա կդառնա 
այն մարդը, ում միջոցով կբացահայտվի թիթեղների 
արձանագրությունը։ 11

Հեռանալուց առաջ հրեշտակը Ջոզեֆին պատվիրեց 
խնամել թիթեղները և ոչ ոքի ցույց չտալ դրանք, քանի 
դեռ այլ հրահանգներ չի ստացել, զգուշացնելով, որ 
չհնազանդվելու դեպքում նա կկործանվի։ Ապա սենյա-
կի լույսը հավաքվեց Մորոնիի շուրջ, և նա երկինք 
համբարձվեց։ 12

Մինչ Ջոզեֆը պառկած մտորում էր տեսիլքի շուրջ, 
սենյակը կրկին լցվեց լույսով և Մորոնին կրկին հայտն-
վեց, կիսվելով մինչ այդ կիսված նույն պատգամով։ 
Ապա նա հեռացավ, որպեսզի մի անգամ ևս հայտնվի 
ու երրորդ անգամ հանձնի իր ուղերձը։

Մորոնին ասաց Ջոզեֆին, 
որ Աստված ընտրել էր 
նրան վերանորոգելու 

ուխտը և, եթե նա ընտրեր 
հավատարիմ լինել 

Աստծո պատվիրաններին, 
նա կլիներ այն 

մարդը, ով հայտնի 
կդարձներ թիթեղների 
արձանագրությունը։
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գնալ: Բլուրը, որն ամենաբարձրադիրն էր շրջակայ-
քում, տանից երեք մղոն հեռու էր։ Թիթեղները թաղված 
էին մի մեծ կլոր քարի տակ՝ բլրի արևմտյան մասում, 
գագաթից ոչ հեռու։

Քայլելիս Ջոզեֆը մտորում էր թիթեղների մասին։ 
Չնայած գիտեր, որ դրանք սրբազան էին, նրա համար 
դժվար էր դիմակայել այն մտքին, թե ինչ արժեք կունե-
նային դրանք։ Նա պատմություններ էր լսել խնամակալ 
հոգիների կողմից պահպանվող թաքցված գանձերի 
մասին, սակայն Մորոնին ու նրա նկարագրած թիթեղ-
ները տարբերվում էին լսված պատմություններից։ 
Մորոնին երկնային սուրհանդակ էր, որն Աստծո կողմից 
նշանակվել էր, որպեսզի ապահովությամբ հանձներ 
հիշատակարանը Իր ընտրյալ տեսանողին։ Իսկ թիթեղ-
ները արժեքավոր էին ոչ թե նրա համար, որ ոսկուց էին, 
այլ որովհետև վկայում էին Հիսուս Քրիստոսի մասին։ 

Այնուամենայնիվ, Ջոզեֆը չէր կարող չմտածել, որ 
այժմ գիտի, թե որտեղ բավարար գանձ գտնի, որպես-
զի իր ընտանիքին ազատի աղքատությունից։ 17

Հասնելով բլրին՝ Ջոզեֆը գտավ այն վայրը, որ տեսել 
էր տեսիլքում և սկսեց փորել քարի հիմքը, մինչև որ 
եզրերը մաքրվեցին։ Ապա նա գտավ ծառի մի մեծ ճյուղ 
և, որպես լծակ օգտագործելով, բարձրացրեց քարն ու 
մի կողմ դրեց այն։ 18

Քարի տակ մի արկղ կար, որի հիմքն ու պատե-
րը քարից էին։ Նայելով ներս, Ջոզեֆը տեսավ ոսկե 
թիթեղները, տեսանողի քարերն ու լանջապանակը: 19 
Թիթեղները ծածկված էին հին գրությամբ և մի կողմից 
երեք օղակներով միացած էին: Թիթեղները բարակ էին 
և յուրաքանչյուրն ուներ մոտ տասնհինգ սանտիմետր 
լայնություն և քսան սանտիմետր երկարություն: Թիթեղ-
ների մի մասը, թվում էր, կնքված էր, այնպես որ ոչ ոք 
չէր կարող կարդալ այն: 20

Ապշահար, Ջոզեֆը կրկին մտածեց, թե ինչ արժեք 
կունենային թիթեղները։ Նա ձեռքը մեկնեց, որ վերցնի 
թիթեղները, սակայն ցնցում զգաց իր ներսում։ Նա ձեռ-
քը ետ քաշեց, ապա ևս երկու անգամ փորձեց վերցնել 
թիթեղները և ամեն անգամ ցնցում զգաց։

«Ինչո՞ւ չեմ կարողանում վերցնել այս գիրքը», գոչեց նա։ 
«Որովհետև դու չես պահել Տիրոջ պատվիրանները», 

լսվեց մի ձայն նրա կողքին։ 21

Ջոզեֆը շրջվեց և տեսավ Մորոնիին։ Անմիջապես 
նախորդ գիշերվա ուղերձը լցրեց նրա միտքը, և նա 
հասկացավ, որ մոռացել է հիշատակարանի իրական 
նպատակը: Նա սկսեց աղոթել, և նրա միտքն ու հոգին 
զգոնացան Սուրբ Հոգու հանդեպ:

«Տես», պատվիրեց Մորոնին։ Եվս մի տեսիլք բացվեց 
Ջոզեֆի առաջ, և նա տեսավ սատանային իր անթիվ 
զորքով շրջապատված։ «Այս ամենը քեզ ցույց է տրվում՝ 
բարին ու չարը, սուրբն ու անմաքուրը, Աստծո փառքն ու 
խավարի ուժը, — հայտարարեց հրեշտակը, — որ այսու-
հետև կարողանաս ճանաչել երկու ուժերը և երբեք չներ-
գործվես այն չար մեկի կողմից»:

Նա Ջոզեֆին հրահանգեց մաքրագործել իր սիրտը և 
ամրապնդել իր միտքը, որպեսզի ստանա հիշատակա-
րանը։ «Եթե այս սրբազան բաները երբևէ ձեռք բերվեն, 
ապա պետք է լինի Տիրոջը աղոթելով ու հավատարմու-
թյամբ հնազանդվելով», բացատրեց Մորոնին։ «Դրանք 
չեն պահպանվել այստեղ, որպեսզի շահ ու հարստու-
թյուն բերեն այս աշխարհի փառքի համար։ Դրանք 
կնքվել են հավատքի աղոթքով»։ 22

Ջոզեֆը հարցրեց, թե երբ կարող է վերցնել թիթեղները։
«Հաջորդ սեպտեմբերի քսաներկուերորդ օրը, — ասաց 

Մորոնին, — եթե քեզ հետ բերես ճիշտ անձնավորություն»։
«Ո՞վ է ճիշտ անձնավորությունը», Ջոզեֆը հարցրեց։
«Քո ավագ եղբայրը»։ 23

Պալմիրայի (Նյու Յորք) մոտ, Կումորա բլուրը գտնվում է մոտավորապես երեք մղոն (4.8 կմ) հարավ- արևելք Սմիթների 
ընտանիքի ագարակից։ Ջոզեֆը գիտեր ուր գնալ Մորմոնի Գրքի  թաղված թիթեղները գտնելու համար, քանի որ Մորո-
նին ցույց էր տվել նրան բլուրը տեսիլքում։
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Երբ երեխա էր, Ջոզեֆը գիտեր, որ կարող է ապավի-
նել իր ավագ եղբորը: Ալվինը այդ ժամանակ քսանհինգ 
տարեկան էր և կարող էր ձեռք բերել իր հողակտորը, 
եթե ցանկանար։ Սակայն նա ընտրել էր մնալ ընտանե-
կան ագարակում, որպեսզի օգնի իր տարիքն առնող 
ծնողներին տեղավորվել և մարել իրենց հողակտորի 
պարտքը։ Նա լուրջ և աշխատասեր անձնավորություն 
էր, և Ջոզեֆը մեծապես սիրում էր նրան ու հիանում 
նրանով։ 24

Գուցե Մորոնին զգում էր, որ Ջոզեֆը ուներ իր  
եղբոր իմաստության և ուժի կարիքը, որպեսզի դառ-
նա այն անձնավորությունը, որին Տերը կվստահի 
թիթեղները։

Այդ երեկո Ջոզեֆը հոգնած տուն վերադարձավ։ 
Բայց դռնից ներս մտնելուն պես, ընտանիքը հավաքվեց 
նրա շուրջը, անհամբեր ցանկանալով իմանալ, թե նա 
ինչ էր գտել բլրի վրա։ Ջոզեֆը սկսեց պատմել նրանց 
թիթեղների մասին, սակայն Ալվինը, նկատելով, թե 
որքան հոգնած տեսք ունի Ջոզեֆը, ընդհատեց նրան։

«Եկեք գնանք քնելու, — ասաց նա, — և առավոտյան 
վաղ արթնանանք ու գործ անենք»։ Հաջորդ օրը նրանք 
բավական երկար ժամանակ կունենային լսելու Ջոզեֆի 
պատմության մնացած մասը։ «Եթե մայրիկը մեր ընթ-
րիքը շուտ պատրաստի, — ասաց նա, — ապա մենք 
լավ երկար երեկո կունենանք և բոլորս կնստենք ու 
կլսենք քեզ»։ 25

Հաջորդ երեկոյան Ջոզեֆը պատմեց, թե ինչ էր 
պատահել բլրի վրա և Ալվինը հավատաց նրան։ Որպես 
ընտանիքի ավագ որդի՝ Ալվինը պատասխանատվու-
թյուն էր զգում իր տարիքն առնող ծնողների ֆիզիկական 
բարօրության հարցում։ Նա իր եղբայրների հետ անգամ 
սկսել էր ավելի մեծ տուն կառուցել ընտանիքի համար, 
որպեսզի կարողանային ավելի հարմարավետ ապրել:

Այժմ, կարծես, Ջոզեֆը հոգում էր նրանց հոգևոր 
բարօրության մասին։ Գիշեր գիշերվա ետևից նա 
խոսում էր ընտանիքի հետ ոսկե թիթեղների մասին և 
այն գրող մարդկանց մասին։ Ընտանիքը գնալով ավելի 
էր համախմբվում, և նրանց տանը խաղաղ ու երջանիկ 
մթնոլորտ էր տիրում։ Յուրաքանչյուրը զգում էր, որ ինչ- 
որ հրաշալի բան էր սպասվում։ 26

Այնուհետև աշնանային մի առավոտ՝ Մորոնիի այցից 
երկու ամիս չանցած, Ալվինը տուն եկավ ստամոքսի 
ուժեղ ցավով: Ցավից կուչ եկած, նա աղերսեց, որ հայրը 
օգնություն կանչի։ Երբ վերջապես բժիշկը եկավ, նա 
Ալվինին մեծ դեղաքանակով կավճոտ մի դեղորայք 
տվեց, սակայն այդ դեղորայքը ցավն ավելի սրեց։

Ալվինը օրեր անցկացրեց անկողնում՝ ցավից տանջ-
վելով։ Իմանալով, որ հավանաբար կմահանա, նա կան-
չեց Ջոզեֆին։ «Արա ամեն բան, ինչ քեզանից կախված 
է, որպեսզի ձեռք բերես հիշատակարանները», ասաց 
Ալվինը։ «Հավատարիմ եղիր հրահանգներ ստանալիս և 

պահիր յուրաքանչյուր պատվիրան, որ տրվում է քեզ»: 27

Քիչ ժամանակ անց նա մահացավ, և տունը լցվեց 
սգով։ Թաղման ժամանակ քարոզիչը միայն մի բան 
էր ասում, որ Ալվինը գնացել է դժոխք, օգտագործելով 
նրա մահը, որպեսզի զգուշացնի մարդկանց, թե ինչ 
կպատահի, եթե Աստված չմիջամտի մեր փրկության 
գործին: Ջոզեֆ Ավագը մոլեգնած էր: Նրա որդին լավ 
երիտասարդ էր եղել, և նա չէր հավատում, որ Աստված 
կնզովի նրան։ 28

Ալվինի հեռանալուց հետո թիթեղների վերաբերյալ 
խոսակցությունը դադարեց։ Նա Ջոզեֆի աստվածային 
կոչման նվիրյալ կողմնակից էր, այնպես որ թիթեղնե-
րի մասին ցանկացած խոսք հիշեցնում էր նրա մահը: 
Ընտանիքի համար դժվար էր տանել դա:

Ջոզեֆը սարսափելի կարոտում էր Ալվինին և առանձ-
նապես դժվար էր տանում նրա մահը։ Նրա եղբայրն իր 
հույսն ու ապավենն էր հիշատակարանը ձեռք բերելու 
համար: Այժմ նա իրեն լքված էր զգում։ 29

Մորոնիի արձանը կանգնած է  Կումորա բլրում, ի  
հիշատակ այն վայրի, որտեղ Ջոզեֆ Սմիթը առաջին 
անգամ տեսավ Մորմոնի Գրքի թիթեղները 1823թ․ սեպ-
տեմբերի 22-ն և ստացավ դրանք ուղիղ չորս տարի անց։
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Երբ բլուր վերադառնալու օրը եկավ, Ջոզեֆը մենակ 
գնաց։ Առանց Ալվինի նա համոզված չէր, որ Տերը 
կվստահի իրեն թիթեղները։ Սակայն մտածում էր, որ 
կարող է պահել Տիրոջ տված բոլոր պատվիրանները, 
ինչպես որ խորհուրդ էր տվել եղբայրը։ Թիթեղները 
ստանալու Մորոնիի հրահանգը հստակ էր։ «Դու պետք 
է դրանք ձեռքդ վերցնես և անմիջապես գնաս տուն, — 
ասաց հրեշտակը, — և փակի տակ պահես դրանք»: 30

Բլրի վրա Ջոզեֆը փորեց հանեց քարը, հասավ 
քարե արկղին և բարձրացրեց թիթեղները: Ապա նրա 
մտքով մի բան անցավ․ արկղի մյուս իրերը ևս արժե-
քավոր են և նախքան տուն գնալը դրանք պետք է 
պահել։ Նա վայր դրեց թիթեղները և շրջվեց, որպեսզի 
ծածկի արկղը: Սակայն երբ դարձավ դեպի թիթեղները, 
դրանք անհետացել էին։ Տագնապած, նա ծնկի իջավ ու 
աղերսեց, որպեսզի իմանա, թե որտեղ են թիթեղները:

Հայտնվեց Մորոնին ու ասաց Ջոզեֆին, որ նա կրկին 
թերացել է հետևել հրահանգներին։ Նա ոչ միայն բաց 
էր թողել թիթեղները նախքան ապահով տեղ թաքցնելը, 
այլև թույլ էր տվել, որ նրանք դուրս մնան իր տեսա-
դաշտից: Չնայած երիտասարդ տեսանողը պատրաստ 
էր Տիրոջ աշխատանքը կատարելու, սակայն նա դեռևս 
պատրաստ չէր պաշտպանել հին հիշատակարանը։

Ջոզեֆը հիասթափված էր իրենից, սակայն Մորոնին 
հանձնարարեց նրան վերադառնալ հաջորդ տարի: Նա 
նրան ավելի շատ բան սովորեցրեց Աստծո արքայու-
թյան համար Տիրոջ ծրագրի մասին և մեծ աշխատան-
քի մասին, որ պատրաստվում էր սկսել:

Չնայած հրեշտակի խոսքերին, նրա հեռանալուց 
հետո Ջոզեֆը հեռացավ բլրից մտավախության զգա-
ցումով, թե ինչ կասի ընտանիքը, երբ նա ձեռնունայն 
վերադառնա տուն։ 31 Երբ ներս մտավ տուն, բոլորը 
նրան սպասում էին։ Հայրն անմիջապես հարցրեց, թե 
արդյոք վերցրել է թիթեղները։

«Ոչ, — ասաց նա։ — Ես չկարողացա վերցնել»:
«Դու տեսար դրանք»։
«Ես տեսա, բայց չկարողացա վերցնել»։
«Ես կվերցնեի, — ասաց Ջոզեֆ Ավագը, — եթե քո 

տեղը լինեի»։ 
«Չգիտես, թե ինչ ես ասում», ասաց Ջոզեֆը։ «Ես չկա-

րողացա վերցնել, որովհետև Տիրոջ հրեշտակը թույլ 
չտվեց»։ 32 ◼
Գիրքն ամբողջությամբ մատչելի է անգլերեն լեզվով saints .lds .org- ում։

Թեմա բառը հղումներում ցույց է տալիս լրացուցիչ տեղեկություններ 
առցանց սրբեր .lds .org- ում։
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1832, 4, in JSP, H1:14; Oliver Cowdery, “Letter IV,” LDS Messenger and 
Advocate, Feb. 1835, 1:65–67; Turley, Jensen, and Ashurst- McGee, 
“Joseph the Seer,” 49–54; “Mormonism—No. II,” Tiffany’s Monthly, 
July 1859, 164. Topic: Seer Stones

 10. Joseph Smith—History 1:36–41; Joseph Smith History, 1838–56, 
volume A- 1, 5–6, in JSP, H1:222–26 (draft 2); Joseph Smith, Journal, 
Nov. 9–11, 1835, in JSP, J1:88–89.

 11. Oliver Cowdery, “Letter IV,” LDS Messenger and Advocate, Feb. 1835, 
1:78–79; Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 3, [11].

 12. Joseph Smith—History 1:42–43; Joseph Smith History, 1838–56, 
volume A- 1, 6, in JSP, H1:226 (draft 2).

 13. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 3, [10]–[11]; Oliver Cowdery, 
“Letter IV,” LDS Messenger and Advocate, Feb. 1835, 1:79–80; Oliver 
Cowdery, “Letter VII,” LDS Messenger and Advocate, July 1835, 1:156–
57; Joseph Smith—History 1:44–46; Joseph Smith History, 1838–56, 
volume A- 1, 6–7, in JSP, H1:230–32 (draft 2); Joseph Smith, Journal, 
Nov. 9–11, 1835, in JSP, J1:88–89.

 14. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 3, [11]; see also Smith, 
William Smith on Mormonism, 9.

 15. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 3, [11]; Smith, Biographical 
Sketches, 82; Joseph Smith—History 1:48–49; Joseph Smith History, 
1838–56, volume A- 1, 7, in JSP, H1:230–32 (draft 2); Joseph Smith, 
Journal, Nov. 9–11, 1835, in JSP, J1:89.

 16. Joseph Smith, Journal, Nov. 9–11, 1835, in JSP, J1:89.
 17. Oliver Cowdery, “Letter VIII,” LDS Messenger and Advocate, Oct. 1835, 

2:195–97. Topic: Treasure Seeking
 18. Oliver Cowdery, “Letter VIII,” LDS Messenger and Advocate, Oct. 1835, 

2:195–97; Joseph Smith—History 1:51–52; Joseph Smith History, 
1838–56, volume A- 1, 6–7, in JSP, H1:230–32 (draft 2); see also Packer, 
“A Study of the Hill Cumorah,” 7–10.

 19. Joseph Smith—History 1:52; Joseph Smith History, 1838–56, volume 
A- 1, 7, in JSP, H1:232 (draft 2). Topic: Gold Plates

 20. Joseph Smith, “Church History,” Times and Seasons, Mar. 1, 1842, 
3:707, in JSP, H1:495.

 21. Oliver Cowdery, “Letter VIII,” LDS Messenger and Advocate, Oct. 1835, 
2:197–98; see also Pratt, Interesting Account, 10, in JSP, H1:527–29.

 22. Oliver Cowdery, “Letter VIII,” LDS Messenger and Advocate, Oct. 1835, 
2:198–99.

 23. Knight , Reminiscences , 1; Joseph Smith, Journal, Nov. 9–11, 1835, 
in JSP, J1:89; Joseph Smith—History 1:53–54; Joseph Smith History, 
1838–56, volume A- 1, 7, in JSP, H1:232–34 (draft 2); see also Jessee, 
“Joseph Knight’s Recollection of Early Mormon History,” 31.

 24. Joseph Smith, Journal, Aug. 23, 1842, in JSP, J1:116–17.
 25. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 3, [12]; book 4, [3]; Smith, 

Biographical Sketches, 83.
 26. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [1]–[3]; Smith, 

Biographical Sketches, 86–87; see also Lucy Mack Smith, History, 
1845, 89; and Bushman, Refinement of America, 425–27. Topic: 
Joseph Sr . and Lucy Mack Smith Family

 27. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [3]–[5].
 28. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [6]–[8]; “Wm. B. Smith’s 

Last Statement,” Zion’s Ensign, Jan. 13, 1894, 6.
 29. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [7]; Joseph Smith, Journal, 

Aug. 23, 1842, in JSP, J2:116–17.
 30. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [2]–[3].
 31. Lucy Mack Smith, History, 1844–45, book 4, [2]–[3]; Smith, Biographical 

Sketches, 85–86; Knight , Reminiscences , 1; Joseph Smith—History 1:54; 
Lucy Mack Smith, History, 1845, 88; see also Jessee, “Joseph Knight’s 
Recollection of Early Mormon History,” 31.

 32. Smith, Biographical Sketches, 86.
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Նշում․ Քանի որ կարևոր է հասկանալ այլ հավատքի մարդկանց, Եկեղեցու ղեկա-
վարները զգացին, որ օգտակար կարող է լինել ներկայացնել Իսլամի՝ աշխարհում 
երկրորդ ամենամեծ կրոնի պատմությունը և ուսմունքները։

Գրեթե չկա մի օր, որ Իսլամը և մահմեդականները լավ կամ վատ բանի 
համար չլինեն լրատվամիջոցների խորագրերում։ Հասկանալի է, որ շատ 
ոչ մահմեդականներ, ներառյալ Վերջին Օրերի Սրբեր, հետաքրքրված են, 

նույնիսկ անհանգստացած։ Արդյո՞ք մենք կիսում ենք որևէ ընդհանուր բան մեր 
մուսուլման հարևանների հետ։ Կարո՞ղ ենք մենք ապրել և աշխատել միասին։

Նախ, որոշակի պատմական տեղեկություններ կարող են օգտակար լինել․
Մ․թ․ 610թ․ Մուհամմադ անունով միջին տարիքի արաբ մի առևտրական բար-

ձրանում է իր հարազատ Մեքքա քաղաքից վերև գտնվող բլուրները՝ խորհելու և 
աղոթելու իրեն շրջապատող կրոնական խառնաշփոթի մասին։ Այնուհետև նա 
հաղորդել է, որ տեսիլք է տեսել՝ կոչելով իրեն իր ժողովրդի մարգարե։ Այս իրա-
դարձությունն է սկիզբ դրել այն կրոնին, որը հայտնի է որպես Իսլամ (iss- LAAM՝ 
իսս- ԼԱԱՄ), բառ, որը նշանակում է «հնազանդություն» (առ Աստված)։ Հավատա-
ցյալն Իսլամում կոչվում է մուսուլման (MUSS- lim՝ ՄԱՍՍ- լիմ), որը նշանակում է 
«հնազանդվող»։

Հետագայում Մուհամմադն ասել է, որ ստացել է շատ հայտնություններ, մինչև 
իր մահը՝ մոտ 25 տարի։ Դրանցով նախ կիսվել է իր համաքաղաքացիների հետ՝ 
նախազգուշացնելով աստվածային գալիք դատաստանների մասին, հրավիրելով 
իր ունկնդիրներին ապաշխարել և պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերել այրինե-
րի, որբերի և աղքատների հանդեպ, և քարոզելով մահացածների համընդհանուր 
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19- րդ դարի խճանկար, որտեղ պատկերված է Կաաբան Մեքքայում, քաղաք, որտեղ 
ծնվել է Մուհամմադը, իսլամական աշխարհի ամենասուրբ քաղաքը։

Դանիել Ք․ Պետերսոն

Իսլամական ուսումնասիրությունների և արաբերենի պրոֆեսոր, Բրիգամ Յանգի Համալսարան
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հարության և Աստծո վերջին 
դատաստանի մասին։

Այնուամենայնիվ, ծաղրն ու 
հալածանքը, որին ենթարկվեցին 
նա և նրա հետևորդները, այնքան 
ուժեղ էին, որ ստիպված էին փախ-
չել Մադինա քաղաքը՝ ուղտով 
մոտավորապես չորս օրվա ճանա-
պարհ դեպի հյուսիս։

Այնտեղ Մուհամմադի դերը նշա-
նակալիորեն փոխվեց։ 1 Լոկ քարո-
զիչ և նախազգուշացնող լինելուց 
նա դառնում է օրենսդիր, դատավոր 

և քաղաքական առաջնորդ արա-
բական կարևոր մի քաղաքում, իսկ 
ժամանակի ընթացքում՝ Արաբա-
կան թերակղզում։ Հավատացյալնե-
րի համայնքի այս վաղ ձևավորումը 
իսլամին տվեց կրոնական ինք-
նություն, որն արմատավորված է 
օրենքով և արդարադատությամբ, 
որը շարունակում է մնալ իր առա-
վել ակնառու և հետևողական 
հատկանիշներում։

Մ․ թ․ 632թ․ Մուհամմադի 
մահից հետո երկու հիմնական 

խմբավորումներ ձևավորվեցին նրա 
հետևորդների մեջ, բաժանվելով 
հիմնականում այն հարցի պատճա-
ռով, թե ով պետք է հաջորդի նրան 
որպես իսլամական համայնքի 
ղեկավար։ 2 Դրանցից ամենամեծը 
կոչվել է Սուննի (այն պնդում է, որ 
հետևում է sunna՝ սուննային կամ 
Մուհամմադի ավանդական սովո-
րույթներն և համեմատաբար ճկում 
է հաջորդելու հարցում)։ Մյուսը, որը 
ձևավորվեց Մուհամմադի փեսայի՝ 
Ալիի շուրջը, կոչվեց շիաթ Ալի (Ալիի 
խմբավորում) և այժմ հիմնականում 
հայտնի է որպես Շիա։ Ի տարբերու-
թյուն Սուննիների, Շիաները (հայտնի 
որպես Շիաթ կամ Շիա Իսլամ) 
հավատում են, որ Մուհամմադին 
որպես համայնքի առաջնորդ պատ-
շաճ ձևով հաջորդելու իրավունք 
ունեն Մարգարե Մուհամմադի մոտ 
տղամարդ բարեկամները՝ Ալին և 
նրա ժառանգները։

Չնայած նման անհամաձայնու-
թյուններին, իսլամական աշխարհը 
ավելի միասնական է, կրոնական 
հարցերում, քան քրիստոնեական 
աշխարհը։ Դեռ ավելին, մոտ մ․թ․ 
800թ․- ից հետո մի քանի հարյուրա-
մյակ իսլամական քաղաքակրթու-
թյունը, թերևս, ամենաառաջադեմն 
էր աշխարհում գիտության, բժշկու-
թյան, մաթեմատիկայի և փիլիսո-
փայության ոլորտներում:

Մուսուլմանական վարդապե-
տության և ավանդույթների 
աղբյուրները

Մուհամմադի հայտարարած 
հայտնությունները հավաքվեցին 
մի գրքում, որը կոչվեց Ղուրան 
(արաբականն qara’a «կարդալ» կամ 
«արտասանել» բառերից) նրա մահից 
հետո մեկ կամ երկու տասնամյակ։ 
114 գլուխներից կազմված Ղուրանը 

+200,000,000
100- 200,000,000
50- 100,000,000
10- 50,000,000
5- 10,000,000
1- 5,000,000
500,000- 1,000,000
0- 500,000

Մուսուլմանների գլոբալ բաշ-
խումը երկրներում,  միլիոն-
ներով (Փյու հետազոտական 
կենտրոն, 2009)։

Մուսուլմանները համարում են, 
որ Ղուրանը Աստծո խոսքն է, որն 
անձամբ տրվել է Մուհամմադին:
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Մուհամմադի մասին պատմություն 
չէ։ Վարդապետություն և Ուխտերի 
նման, այն ընդհանրապես պատ-
մություններ չի ներառում․ մուսուլ-
մաններն այն ընդունում են որպես 
Աստծո խոսք (և խոսքեր), որոնք 
տրվել են անձամբ Մուհամմադին։ 3

Այն ընթերցող քրիստոնյաները 
կգտնեն ծանոթ թեմաներ։ Այնտեղ 
խոսվում է, օրինակ այն մասին, թե 
ինչպես Աստված ստեղծեց տիե-
զերքը յոթ օրում, ինչպես Նա դրեց 
Ադամին և Եվային Եդեմի պար-
տեզում, դևի կողմից նրանց գայ-
թակղելու մասին, նրանց անկման 
և հաջորդ բազում մարգարեների 
մասին (որոնցից շատերին հան-
դիպում ենք Աստվածաշնչում)։ Այդ 
մարգարեները Ղուրանում նկա-
րագրվում են որպես մուսուլման-
ներ, ովքեր իրենց կամքը ենթարկել 
են Աստծուն։

Աբրահամը, նկարագրվելով 
որպես Աստծո ընկեր, հանդիսանում 
է գրքի նշանավոր կերպարներից 
մեկը։ 4 (Ի թիվս այլ բաների, հավա-
տում են, որ նա ստացել է հայտ-
նություններ, որոնք նա գրի է առել, 
սակայն հենց այդ ժամանակներից 
սկսած, կորել են։ 5) Մովսեսը, Փարա-
վոնը և Իսրայելի զավակների Ելիցը 
նույնպես դեր են խաղում։

Զարմանալիորեն, Մարիամը՝ 
Հիսուսի մայրը, Ղուրանում հիշա-
տակվում է 34 անգամ, իսկ Նոր 
Կտակարանում՝ 19 անգամ: (Նա, 
ի դեպ, Ղուրանում նշված միակ 
կինն է։)

Ղուրանում մշտապես հանդիպող 
վարդապետություններից է tawhid՝ 
թավհիդը (taw- HEED՝ թավ- ՀԻԻԴ), 
բառ, որը կարելի է թարգմանել 
որպես «monotheism՝ մոնոթեիզմ» 
կամ ավելի ճշգրիտ՝ որպես «մեկ 
դարձնել»։ Այն ներկայացնում է 
Իսլամի առանցքային սկզբունքնե-
րից մեկը, ըստ որի գոյություն ունի 
միայն մեկ անկրկնելի աստվածային 

էակ: «Նա չի ծնել, ոչ էլ ծնված է,-  հայ-
տարարում է Ղուրանը,-  և չկա նրա 
նման մեկ ուրիշը»։ 6 Սրանից բխում 
է իսլամի և քրիստոնեության միջև 
առկա ամենակարևոր տարբերու-
թյունը․ մուսուլմանները չեն հավա-
տում Հիսուս Քրիստոսի կամ Սուրբ 
Հոգու աստվածայնությանը: Դրանից 
հետևում է նաև, որ չնայած բոլոր 
մարդիկ հավասարապես Աստծո 
ստեղծագործություններն են, համա-
ձայն իսլամական վարդապետու-
թյան, մենք Նրա զավակները չենք։ 

Այնուամենայնիվ, մուսուլմաննե-
րը հավատում են, որ Հիսուսը Աստ-
ծո անմեղ մարգարե է եղել, ծնված 
կույսից և նախատեսված խաղալու 
կարևոր դեր վերջին օրերի իրա-
դարձությունների ժամանակ։ Նրա 
մասին հաճախ և ակնածանքով է 
նշվում Ղուրանում։

Մուսուլմանական հիմնական 
ուսմունքները և ավանդույթները

Այսպես կոչված «Իսլամի հինգ 
հիմնասյուները», հակիրճ ձևով 

Ամեն տարի մոտ երկու միլիոն մուսուլ-
մաններ ուխտագնացության են գնում 
Մեքքա։
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ամփոփված են ոչ թե Ղուրանում, 
այլ ավանդաբար Մուհամմադին 
վերագրվող հայտարարության 
մեջ, ներկայացնում են իսլամական 
հիմնական վարդապետությունը․

1. Վկայություն
Եթե իսլամն ունի ընդհանուր 

դավանանք, ապա դա շահադան 
է (շա- ՀԱԴ- ահ), «հավատքի խոս-
տովանում» կամ «վկայություն»։ 
Եզրույթը վերաբերում է արաբա-
կան բանաձևին, որը թարգմանվում 
է հետևյալ կերպ․ «Ես վկայում եմ, 
որ չկա աստված բացի Աստծուց 
[Ալլահ], և որ Մուհամմադը Աստծո 
Սուրհանդակն է»։ Շահադան իսլա-
մի մուտքն է։ Անկեղծ հավատքով 
այն արտասանելը մարդուն դարձ-
նում է մուսուլման։

Արաբերեն Աստված բառն է 
Ալլահ։ Al՝ Ալ-  (“the”) և ilah՝ իլահ 
(«աստված»), բառերի կրճատումը 
պատշաճ անուն չէ, այլ տիտղոս, և 
այն շատ մոտ է եբրայերեն Էլոհիմ 
բառին։

Քանի որ գոյություն չունի իսլա-
մական քահանայություն, չկան 
քահանայության արարողու-
թյուններ։ Չկա նաև նույնիսկ մեկ 
իսլամական «Եկեղեցի»։ Այսպիսով, 
շահադան խոստովանելը, կարծես 
թե իսլամում հավասարազոր է 
մկրտությանը։ Ներկայումս պաշ-
տոնական, միասնական, համաշ-
խարհային ղեկավարական կազմ 

չունենալն առաջ է բերում այլ 
հետևանքներ: Օրինակ, աշխարհում 
մահմեդականների ընդհանուր 
ղեկավար չկա, մեկը, ով խոսում է 
ողջ համայնքի համար։ (Մուհամ-
մադը գրեթե բոլոր մուսուլմանների 
համար համարվում է վերջին մար-
գարե։) Սա նաև նշանակում է, որ 
չկա եկեղեցի, որից ահաբեկիչները 
կամ «հերետիկոսները» կարող են 
արտաքսվել։

2. Աղոթք
Շատ ոչ մուսուլմաններ ծանոթ 

են մուսուլմանական ծիսական 
աղոթքին, որը կոչվում է սալաթ 
(սա- ԼԱԱՏ), որը ներառում է որո-
շակի քանակությամբ երեսնիվայր 
խոնարհումներ օրը հինգ անգամ։ 
Ղուրանից հատվածներ արտասա-
նելը և ճակատով գետնին հպվելը 

ցույց է տալիս խոնարհաբար Աստ-
ծուն ենթարկվելը: Ավելի ինքնաբուխ 
աղոթք, որը կոչվում է դուա, կարող 
է ասվել ցանկացած ժամանակ 
և չի պահանջում մինչև գետին 
խոնարհումներ։

Ուրբաթ օրը կեսօրին աղոթելու 
համար պահանջվում են մուսուլ-
ման տղամարդիկ, իսկ մուսուլման 
կանանց թույլատրվում է աղոթել 
մզկիթում (արաբերեն masjid՝ մաս-
ջիթ կամ «խոնարհման վայր»): Ըստ 
սեռի առանձնացված խմբերում 
շարքեր են կազմում, աղոթքում 
առաջնորդվելով մզկիթի իմամի 
կողմից (ee- MAAM՝ իի- ՄԱԱՄ, 
արաբերեն amama՝ ամամա, 
որը նշանակում է «առջևում»), և 
լսում են կարճ քարոզ: Ուրբաթ 
օրերը, սակայն, համարժեք չեն 
Հանգստյան օրվա հետ․ չնայած 
«հանգստյան օրերի» առանցքը 
շատ մուսուլմանական երկրնե-
րում համարվում է yawm al- jum‘a 
(«հավաքման օրը») կամ ուրբաթ 
օրը, այդ օրը աշխատելը մեղք չի 
համարվում:

Մուսուլմանները ծնկաչոք 
աղոթում են օրը հինգ անգամ։

Աշխարհի մուսուլմանների ավելի 
քան 85 տոկոսը Սուննի են (տես Փյու 
հետազոտական կենտրոն)։ Շիիթները 
գրեթե ամենուրեք փոքրամասնու-
թյուն են, բացի Ադրբեջանից, Բահրա-
նից, Իրանից և Իրաքից:

Սուննի

Շիա
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3. Նվիրաբերություն
Zakat՝ զաքաթը (za- KAAT՝ զա- 

ՔԱԱԹ, նշանակում է «այն, ինչը 
մաքրագործում է») նշանակում 
է բարեգործական նվիրատվու-
թյուններ կատարել աղքատներին, 
ինչպես նաև մզկիթներին և այլ 
իսլամական նախաձեռնություն-
ներին աջակցելու համար: Հիմ-
նականում այն հաշվարկվում է 
մուսուլմանի ընդհանուր հարստու-
թյան 2.5 տոկոսի սահմաններում 
`որոշակի նվազագույն գումարից 
սկսած: Որոշ մուսուլմանական երկր-
ներում այն հավաքվում է պետական 
հաստատությունների կողմից։ Որոշ 
երկրներում էլ՝ կամավոր։

4. Ծոմապահություն
Ամեն տարի բարեպաշտ մուսուլ-

մանները հրաժարվում են սննդից, 
խմելուց և սեռական հարաբերու-
թյուններից արևածագից մինչև 
մայրամուտ, ամբողջ լուսնային 
ամսվա՝ Ռամադանի ժամանակ: 
Նրանք նաև սովորաբար առանձ-
նահատուկ գթություն են դրսևորում 
աղքատների հանդեպ և նվիրում 
իրենց Ղուրանի ընթերցանությանը 
ողջ ամսվա ընթացքում։ 7

5. Ուխտագնացություն
Առողջություն և միջոցներ ունե-

ցող մուսուլմանները պետք է ուխ-
տագնացություն կատարեն դեպի 
Մեքքա իրենց կյանքի ընթացքում 
առնվազն մեկ անգամ։ (Սովորա-
բար ներառված է նաև այցելություն 
Մադինա՝ երկրորդ սրբազան 
քաղաքը իսլամում, սակայն պար-
տադիր չէ։) Հավատարիմ մուսուլ-
մանների համար սա շատ հոգևոր 
և հուզիչ իրադարձություն է, ճիշտ 
ինչպես առաջին անգամ անձամբ 
գերագույն համաժողովին ներկա 
լինելը կամ տաճար մտնելը։

Որոշ ընթացիկ խնդիրներ
Իսլամի վերաբերյալ ժամանա-

կակից ոչ մուսուլմանական մտա-
հոգությունների երեք հիմնական 

կետերն են կրոնական բռնությունը, 
իսլամական կամ shari‘a՝ շարիա 
օրենքը և իսլամի վերաբերմունքը 
կանանց հանդեպ:

Որոշ ծայրահեղականներ օգտա-
գործել են jihad՝ ջիհադ եզրույթը 
բացառապես «սուրբ պատերազմի» 
համար, սակայն բառն իրականում 
նշանակում է «գործնական աշխա-
տանք», ի հակադրություն «միայն» 
աղոթելուն և սուրբ գրություններն 
ուսումնասիրելուն:

Մուսուլման իրավաբաններն 
ու մտավորականները զանա-
զան հասկացողություններ ունեն 
ջիհադի վերաբերյալ։ Ստանդարտ 
իրավաբանական աղբյուրները 
պնդում են, օրինակ, որ ընդունելի 
զինվորական ջիհադը պետք է 
պաշտպանվելու նպատակ ունենա 

Մուսուլման կանանց մի խումբ 
հավաքվում են iftar- ի՝ երեկոյան 
ընթրիքի, երբ մուսուլմաններն ավար-
տում են իրենց ամենօրյա Ռամադան 
ծոմապահությունը մայրամուտին։

և հակառակորդները պետք է 
նախազգուշացվեն և հնարավորու-
թյուն ունենան դադարեցնել սադրիչ 
գործողությունները: Որոշ իրավա-
գետներ և այլ մուսուլման մտավո-
րականներ այսօր պնդում են, որ 
ջիհադը կարող է նշանակել ցան-
կացած գործողություն, որը նպա-
տակ ունի նպաստել իսլամական 
համայնքին կամ ավելի լավացնել 
աշխարհը: Մուհամմադն ասել է, որ 
առանձնացնում է «մեծ ջիհադը» և 
«փոքր ջիհադը»: Վերջինը, ըստ նրա, 
պատերազմն է։ Իսկ մեծ ջիհադը 
անարդարության դեմ պայքարն է, 
ինչպես նաև անհատի դիմադրու-
թյունն արդար ապրելու համար։

Այսօրվա իսլամական ահա-
բեկչությունը պնդում է, որ կրոնա-
կան արմատներ ունի, սակայն, 
թերևս, արտահայտում է սոցիա-
լական, քաղաքական և տնտե-
սական դժգոհություններ, որոնք 
քիչ կամ ոչ մի կապ չունեն կրոնի 
հետ: 8 Ավելին, կարևոր է նշել, 
որ աշխարհի մուսուլմանների 
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մեծամասնությունը ահաբեկիչներին 
միացել է բռնությամբ: 9

Shari‘a՝ շարիան մեկ այլ մտահո-
գություն է որոշ ոչ մուսուլմանների 
համար։ Մուսուլմանական վար-
քագծի կանոնադրությունը վերցված 
է Ղուրանից և hadith՝ հադիթից 
(հակիրճ զեկույցներ, թե ինչ են ասել 
և արել Մուհամմադը և նրա ամե-
նամտերիմ ընկերները, որոնք օրի-
նակ են ծառայում մուսուլմանական 
վարքագծի համար, ինչպես նաև 
լրացնում և բացատրում են Ղուրանի 
հատվածները)։ 10 Շարիան պարու-
նակում է օրենքներ տղամարդ-
կանց և կանանց հագուստների 
վերաբերյալ (ինչպես օրինակ hijab՝ 
հիջաբ, կամ քող)․ թեև որոշ մու-
սուլմանական երկրներում դրանք 
պարտադրվում են, մի մասում էլ 
թողնված է անհատի ընտրությանը։ 
Շարիան ներառում է նաև անձնա-
կան հիգիենայի, աղոթքի ժամի և 
բովանդակության, ամուսնության, 
ամուսնալուծության և ժառան-
գության վերաբերյալ օրենքների 
հետ կապված հարցեր։ Այսպիսով, 
երբ մուսուլմանները հարցումների 
ժամանակ նշում են, որ ցանկանում 
են շարիաթով կառավարվել, նրանք 
կարող են կամ չեն կարող քաղա-
քական հայտարարություն անել: 
Նրանք պարզապես ասում են, որ 
ձգտում են ապրել իրական մուսուլ-
մանական կյանքով։

Շատ ոչ մուսուլմաններ, երբ 
մտածում են կանանց հանդեպ 
իսլամի վերաբերմունքի մասին, 
անմիջապես մտածում են բազմակ-
նության և քողերի մասին։ Սակայն 
մշակութային իրականությունը 
շատ ավելի բարդ է։ Ղուրանի շատ 
հատվածներ հայտարարում են, որ 
կանայք պետք է հավասար լինեն 
տղամարդկանց, մինչդեռ մի քանիսը 
կարծես հանձնարարում են նրանց 
ենթարկվողի դերեր։ Իհարկե, բազ-
մաթիվ իսլամական երկրներում 

կան սովորույթներ, հաճախ արմատ-
ներով կապված նախաիսլամական 
ցեղային մշակույթի կամ նախկինում 
գոյություն ունեցած այլ սովորույթնե-
րի հետ, որոնք կանանց դարձնում 
են ենթակա անձիք: Այնուամենայ-
նիվ, կանանց դերերի մասին մու-
սուլմանների հայացքները մեծապես 
տարբերվում են տարբեր երկրնե-
րում, անգամ նույն երկրի ներսում։

Վերջին Օրերի Սրբերի տեսակե-
տը իսլամի վերաբերյալ

Չնայած մեր տարբերվող կրոն-
ներին, ինչպե՞ս կարող են Վերջին 
Օրերի Սրբերը սկսել հարաբերու-
թյուններ կառուցել մուսուլմանների 
հետ։ Նախ և առաջ, մենք պետք է 
ընդունենք մուսուլմանների իրավուն-
քը՝ «երկրպագեն ինչպես, որտեղ կամ 
ինչ որ կամենում են» (Հավատո Հան-
գանակ 1․11)։ 1841թ․ Վերջին Օրերի 
Սրբերը Նավուի քաղաքային խորհր-
դում ընդունեցին կրոնական ազա-
տության վերաբերյալ հրամանագիր՝ 
«ազատ հանդուրժողականություն 
և հավասար հնարավորություններ» 
ընձեռելու «կաթոլիկներին, երի-
ցականներին, մեթոդիստներին, 
մկրտականներին, վերջին օրերի 
սրբերին, քվակերներին, եպիսկոպո-
սականներին, ունիվերսալիստներին, 
ունիտարիականներին, մուհամ-
մեդականներին [մուսուլմաններ] և 
բոլոր այլ կրոնական աղանդներին և 
դավանանքներին և այլոց»: 11

Պետք է նաև հիշենք, որ մեր Եկե-
ղեցու առաջնորդները ընդհանուր 
առմամբ շատ դրական են արձա-
գանքել և երախտագիտությամբ 
խոսել իսլամի հիմնադրի մասին։ 
1855թ․, օրինակ, երբ բազում քրիստո-
նյաներ մեղադրեցին Մուհամմադին 
որպես հակաքրիստոսի, Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Ջորջ 
Ա․ Սմիթը (1817–75) և Փարլի Պ․ Պրա-
տը (1807–57) հանդես եկան երկար 
քարոզներով, ոչ միայն երևան 
հանելով իսլամի պատմությունը՝ 
տպավորիչ կերպով տեղեկացված 
և լիարժեք հասկացողությամբ, 
այլև գովաբանեցին Մուհամմադին։ 
Երեց Սմիթը նշեց, որ Մուհամմադն 
«անշուշտ բարձրացվել էր Աստծո 
կողմից նպատակով»՝ քարոզելու 
հեթանոսության դեմ, և նա արտա-
հայտեց իր կարեկցանքը մուսուլ-
մանների հանդեպ, որոնց, Վերջին 
Օրերի Սրբերի նման, դժվարությամբ 
է տրվում, որ իրենց մասին «գրվի 
ազնիվ պատմություն»։ Այնուհետև 
խոսեց Երեց Պրատը, արտահայտե-
լով իր հիացմունքը Մուհամմադի 
ուսմունքների և մուսուլմանական 
համայնքների բարոյականության և 
ավանդույթների համար։ 12

1978թ․ Առաջին Նախագահու-
թյունը հանդես եկավ ավելի նոր 
պաշտոնական հայտարարությամբ։ 
Այդտեղ առանձնակի ձևով նշվում 
է Մուհամմադը «աշխարհի մեծա-
գույն կրոնական ղեկավարների» 

Որոշ մուսուլման կանայք կրում են hijab՝ 
հիջաբ քողը, որպես համեստության 
կամ Ալլահին նվիրվածության նշան 
կամ որպես մուսուլման՝ իրենց ինքնու-
թյունն ակնհայտ ցուցադրելու համար։
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շարքում, ասելով, որ նրանց նման, 
նա «ստացել էր Աստծո լույսի մի 
մասը։ [Այս ղեկավարներին] տրվել 
են բարոյական ճշմարտություններ 
Աստծո կողմից,-  գրել են Նախա-
գահներ Սպենսեր Վ․ Քիմբալը, 
Ն․ Էլդոն Թանները և Մարիոն Գ․ 
Ռոմնին,-  որպեսզի լուսավորեն 
բոլոր ազգերին և անհատներին 
բերեն ավելի բարձր մակարդակի 
հասկացողություն»։ 13

Ընդհանուր հիմքի վրա 
կառուցելը

Թեև Վերջին Օրերի Սրբերը և մու-
սուլմանները ակնհայտորեն տարբեր 
կարծիքներ ունեն կարևոր հարցերի 
շուրջ, մասնավորապես Հիսուս Քրիս-
տոսի աստվածայնությանը, որպես 
Փրկիչ Նրա դերին և ժամանակակից 
մարգարեներ կանչելուն վերաբերող 
հարցերում, մենք ունենք ընդհա-
նուր շատ բաներ: Մենք երկուստեք 
հավատում ենք, օրինակ, որ մենք 
բարոյապես պատասխանատու 
ենք Աստծո առաջ, որ մենք պետք է 
հետամուտ լինենք թե՛ անձնական 
արդարակեցություն, թե՛ լավ ու 
ազնիվ համայնք ունենալուն, և որ 
մենք հարություն կառնենք և կկանգ-
նենք Աստծո առաջ դատվելու։

Թե՛ մուսուլմանները, և թե՛ Վեր-
ջին Օրերի Սրբերը հավատում են 
ամուր ընտանիքների կենսական 
կարևորությանը և աղքատներին 
ու կարիքավորներին օգնելու 
աստվածային պատվիրանին, և որ 
մենք ցույց ենք տալիս մեր հավա-
տը աշակերտության գործերով։ 
Կարծես պատճառ չկա, որ Վերջին 
Օրերի Սրբերը և մուսուլմանները 
չկարողանան դա անել կողք կողքի 
և նույնիսկ, երբ հնարավորություն-
ներ ընձեռվեն, համագործակցեն 
համայնքներում, որտեղ մենք ավելի 
ու ավելի հաճախ ենք հանդիպում 
որպես հարևաններ, մինչ ամենուր 
սկսում է գերակշռել աշխարհիկը։ 
Միասին մենք կարող ենք ցույց տալ, 
որ կրոնական հավատքը կարող 
է հզոր ուժ լինել լավի համար, այլ 
ոչ թե պարզապես կռվի և նույնիսկ 
բռնության աղբյուր դառնալ, ինչպես 
պնդում են որոշ քննադատներ։

Հենց Ղուրանը առաջարկում է 
միասին խաղաղությամբ ապրելու 
ուղի՝ անկախ մեր տարբերություն-
ներից․ «Եթե Աստված կամենար, նա 
կարող էր ձեզ ստեղծել որպես մեկ 
համայնք։ Սակայն նա ցանկացավ 
փորձել ձեզ այն ամենով, ինչ տվել է 
ձեզ։ Ուստի, մրցեք իրար հետ բարի 

գործերով։ Դուք բոլորդ կվերադառ-
նաք Աստծո մոտ, և նա կտեղեկաց-
նի ձեզ այն ամենի մասին, ինչի 
հետ դուք չէիք համաձայնվում»։ 14 ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Իրականում, մ․թ․ 622թվականը, երբ 

տեղի ունեցավ Մուհամմադի Hijra- ն 
կամ ներգաղթը Մադինա, համարվում է 
մուսուլմանական (Hijri) օրացույցի առա-
ջին տարին, իսկ Ղուրանում հավաքված 
հայտնությունները դասակարգվում են 
որպես Մեքքայական կամ Մադինական։

 2. Դարերի ընթացքում երկու խմբավո-
րումների բաժանումն ավելի է խորացել 
նաև երկրորդական բնույթի խնդիրների 
արդյունքում։

 3. Սակայն նշանակալի է այն փաստը, որ 
չնայած թույլատրվում է Ղուրանի թարգ-
մանությունն այլ լեզուներով, միայն արա-
բերեն բնօրինակն է համարվում իրական 
Ղուրան և ճշմարիտ սուրբ գրություն։

 4. Տես Ղուրան 4․125
 5. Տես Ղուրան 53․36- 62, 87․9- 19, տես նաև 

Դանիել Ք․ Պետերսոն, «Նորություններ 
հնությունից», Ensign, հունվար 1994, 16–21։

 6. Ղուրան 112․3- 4 Ղուրանի թարգմանու-
թյունները կատարել է Դանիել Ք․  
Պետերսոնը։

 7. Ղուրանի ստանդարտ հրատարակու-
թյունները բաժանված են 30 հավասար 
մասերի հենց այդ նպատակով։

 8. Տես, օրինակ, Ռոբերտ Ա. Պապե,  
Մեռնել հաղթանակի համար․ ինքնաս-
պան ահաբեկչության ռազմավարական 
տրամաբանությունը (2005), Գրահամ Ի. 
Ֆուլլեր, Աշխարհն առանց իսլամի (2010), 
Ռոբերտ Ա. Պապե և Ջեյմս Ք. Ֆելդման,  
Կտրել պայթաքուղը․ խմբակային ինքնաս-
պանության ահաբեկչությունը և ինչպես 
վերջ դնել դրան (2010)։

 9. Տես Չարլզ Կուրզման, Կորած նահատակ-
ները․ ինչու են այդքան քիչ մուսուլման 
ահաբեկիչները (2011), տես նաև Ջոն Լ. 
Էսպոսիտո և Դալիա Մոջահեդ, Ո՞վ է 
խոսում իսլամի անունից Ինչ են մտածում 
միլիարդավոր մուսուլմաններն իրակա-
նում (2008), Ջեյմս Զոգբի, Արաբների 
ձայները․ ի՞նչ են նրանք մեզ ասում, և 
ինչու է դա կարևոր (2010)։

 10. Փաստորեն, այն շատ նման է հուդաիզմի 
վարդապետական օրենքին։

 11. Կարգադրություններ կրոնական համայնք-
ներին, Նավու քաղաք (Իլինոյս), Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղե-
ցու գլխավոր գրասենյակ, մարտ 1, 1841թ.։

 12. Տես Զեկույցների օրագիր, 3․28–42։
 13. Առաջին Նախագահության նամակ, 15 

փետ., 1978թ․։ Ռիչարդ Բելլի Ղուրանի 
նախաբանի (1970) իր վերանայման 
մեջ Վ․ Մոնթգոմերի Վաթթը՝ իսլամի 
ականավոր գիտնական և անգլիկան 
քահանան, առաջարկեց մի հնարավոր 
ձև, որ հավատացյալ քրիստոնյան կարող 
է դիտել Ղուրանը որպես ոգեշնչված:

 14. Ղուրան 5․48, համեմատեք 2․48։
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ՍԱ Է ԱՅԴ ՎԱՅՐԸ

Հայրս՝ մի նվիրված քրիստոնյա, 
ուսուցանել էր ինձ հավատք 

ունենալ առ Հիսուս Քրիստոսը։ 
Այդ հավատքն օգնեց ինձ կենդա-
նի մնալ Նիգերիայի երեքամյա 
քաղաքացիական պատերազմում 
1960- ականների վերջում, երբ ես 
բանակում էի: Սակայն հետա-
գայում ես խճճվեցի և դադարեցի 
եկեղեցի հաճախել:

 Երբ ես եկա Միացյալ Նահանգ-
ներ 1981թ. կրթություն ստանալու, 
ես զգացի, որ Աստծո կարիքն 
ունեի իմ կյանքում: Երկու տարի 
ես հաճախում էի տարբեր եկե-
ղեցիներ Բոստոնում, Մասաչու-
սետսում, բայց դրանցից ոչ մեկը 
ինձ չգրավեց: Ես չէի զգում Հոգին, 
այսպիսով ես դադարեցի որոնել:

Ոչ շատ անց, երբ Մեյբլը միա-
ցավ ինձ Նիգերիայից 1984թ., ես 
նորից սկսեցի ուժեղ ցանկություն 
զգալ մոտենալու Աստծուն և պատ-
կանելու որևէ եկեղեցու: Ընկերնե-
րից մեկը, ով եկել էր Նիգերիայից, 
չգիտեր որ ես եկեղեցի էի որոնում, 
բայց նա պատմեց ինձ մի եկեղեցու 
մասին, որը մի գիրք ուներ՝ Մորմո-
նի Գիրքը:

Դրանից հետո ես շարունակեցի 
որոնել եկեղեցիներ: Ես գտա մի Եկե-
ղեցի, որը կոչվում էր Հիսուս Քրիստո-
սի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի։ 
Սուրբ բառը գրավեց ուշադրությունս: 
Ես չգիտեի, որ կար եկեղեցի, որի 
անդամները կոչվում էին սրբեր: Այդ 
կիրակի ես որոշեցի ստուգել դա: 

Հաղորդության ժողովին, որին 
ես մասնակցում էի, համայնքը 
երգում էր երգեր ակնածալի ձևով, 
քահանաներն օրհնեցին հացն ու 
ջուրը և սպասավորումը ղեկավար-
վում էր կարգով և համեստությամբ: 
Հետո, երբ ես քայլեցի ճեմասրա-
հով և խորհրդածում էի ծառայու-
թյան մասին, ես լսեցի անունս:

«Սիմեոն», — ասաց Հոգու ձայնը, 
— «սա է այդ վայրը»:

Այդ պահին մոտեցան երկու 
միսիոներ: Նրանք ներկայացրին 
իրենց և Մորմոնի Գիրքը: Ես նայե-
ցի նրանց և ասացի. «Ես ոչ մի բան 
չգիտեմ Մորմոնի Գրքի մասին, 
բայց ես գիտեմ Աստվածաշունչը: 
Ես պատրաստ եմ»:

Նրանք սկսեցին ուսուցանել 
ինձ փրկության ծրագիրը: Մեկ 
ամիս չանցած ես մկրտվեցի: Կինս 
միացավ Եկեղեցուն ոչ շատ անց: 
Դրանից մի քանի տարի հետո մենք 
կնքվեցինք Վաշինգտոն Դ.Ք. Տաճա-
րում և մեր հինգ երեխաները կնքվե-
ցին մեզ հետ:

Տաճարում շատ բաներ բացա-
հայտվեցին ինձ, բայց խոսքերը, 
որոնք ես լսեցի առաջին օրը 
եկեղեցում, հայտնության միջո-
ցով հաստատվել են ինձ շատ 
անգամներ տաճարում. «Սա է այդ 
վայրը»: Սուրբ Հոգուց արված այդ 
հայտարարության ազդեցությունը 
հավերժ փոխեց իմ կյանքը և կնոջս 
ու երեխաներիս կյանքը: ◼
Սիմեոն Նա, Աբա, Նիգերիա

Տաճարում այն 
խոսքերը, որոնք 

ես լսեցի առաջին 
օրը եկեղեցում, 
հաստատվել են ինձ 
շատ անգամներ:
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Ամեն պատճառաբանության հետ սուրբ 
գրությունների իմ ընթերցանությունն 

ավելի էր նվազում, մինչև որ սկսեցի 
ընդհանրապես չկարդալ։

Միսիայից տուն վերադառնալուց 
ընդամենը երեք ամիս անց ես 

սկսեցի դժվարութուններ ունենալ 
կապված սուրբ գրությունների 
ընթերցանության հետ։

Միսիայի ժամանակ ես ամեն 
օր կարդացել էի սուրբ գրություն-
ները և խոստացել էի շարունակել, 
երբ տուն վերադառնամ։ Սակայն, 
ժամանակի հետ, կարծես խոչըն-
դոտներ էին հայտնվում ճանա-
պարհին։ Ես կամ շատ տնային 
աշխատանքներ էի ունենում, կամ 
շատ զբաղված էի լինում աշխա-
տելով, կամ չափազանց հոգնած 
էի լինում։ Ամեն պատճառաբանու-
թյան հետ սուրբ գրությունների իմ 
ընթերցանությունն ավելի էր նվա-
զում, մինչև որ սկսեցի ընդհանրա-
պես չկարդալ։

Մի գիշեր ես բացեցի Մորմոնի 
Գիրքը՝ նախատեսելով կարդալ 
ընդամենը մի հատված։ Կարդա-
ցած հատվածն ինձ հիշեցրեց, որ 
սուրբ գրությունները պարունակում 
են «Աստծո հաճելի խոսքը, այո, 
խոսքը, որն ամոքում է վիրավոր 
հոգին» (Հակոբ 2․8)։

Ես խորհեցի այս հատվածի շուրջ 
և գիտակցեցի սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրությունն անտեսելու 
բացասական ազդեցությունն ինձ 
վրա։ Դպրոցում ես ավելի լարված 
էի, եկեղեցում՝ ավելի անտարբեր և 
ավելի հեռու Աստծուց։ Հոգիս ուներ 
սուրբ գրություններում գտնվող 
Աստծո բժշկող խոսքի կարիքը։ Ես 
գիտեի, որ կարիք ունեի վերանայե-
լու իմ առաջնահերթությունները։

Ես դիմեցի իմ ընկերներին, 
ընտանիքին և Եկեղեցու ղեկավար-
ներին, խորհուրդ հարցնելով, թե 
ինչպես վերսկսեմ սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրությունը։ Ես գտա 
երեք օգտակար բան։

Առաջինը, ես գիտակցեցի, որ 
սուրբ գրությունները երեկոյան 
ուսումնասիրելն արդյունավետ չէր 
ինձ համար։ Առավոտյան ուսում-
նասիրությունն ինձ թույլ էր տալիս 
օրվա ընթացքում խորհել վարդապե-
տությունների և սկզբունքների շուրջ, 
որոնք կարդացել էի այդ առավոտ։

Երկրորդը, մեզ ուսուցանել են 
կարդալ սուրբ գրությունները մեր 
ընտանիքների հետ, սակայն քանի 

որ ես սովորում էի քոլեջում և հեռու 
էի իմ ընտանիքից, ես սկսեցի կար-
դալ սուրբ գրությունները սենյակիս 
ընկերակիցների և ընկերներիս հետ։ 
Սա օգնեց ինձ պատասխանատվու-
թյուն զգալ և առաջ բերեց հրաշալի 
քննարկումներ ավետարանի շուրջ։

Երրորդը, ես սկսեցի գրի առնել 
ոգեշնչումները և մտքերը, որոնք 
ստանում էի սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրության ժամանակ։ Սա 
օգնեց ինձ կենտրոնանալ իմ կար-
դացածի վրա և ավելի լավ ճանաչել 
Հոգու ձայնը։

Հենց սուրբ գրությունների ուսում-
նասիրությունը կրկին առաջնահեր-
թություն դարձավ իմ կյանքում, ես 
նկատեցի, որ ավելի շատ ժամանակ 
և եռանդ ունեի կատարելու անհ-
րաժեշտ բոլոր գործերը։ Ամենակա-
րևորը, ես կրկին ինձ Աստծուն մոտ 
զգացի, մինչ կարդում և խորհում 
էի սուրբ գրությունների շուրջ։ Այժմ, 
երբ ես ժամանակ եմ տրամադրում 
սուրբ գրություններին, խաղաղու-
թյուն եմ զգում և ամոքում եմ գտնում 
իմ հոգու համար։ ◼
Սառա Քինան, Յուտա (ԱՄՆ)
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Ես գտա հորաքրոջս և նրա հինգ 
ամսական երեխային ցանցաճոճի 

վրա, որը կապված էր մանգոյի երկու 
երիտասարդ ծառերին։

Մի օր տատիկս խնդրեց ինձ 
հորաքրոջս ուտելիք տանել,  

որը նա էր պատրաստել։ Շաբաթ  
օր էր, շոգ կեսօր ևտատիկիս 
հանձնարարությունը կատարե-
լու փոխարեն ուրիշ շատ գործեր 
ունեի անելու։ Ես ասացի նրան, որ 
խնդրեր իմ զարմիկներից մեկին 
գնալ իմ փոխարեն, սակայն նա 
պնդեց, որ ես պիտի անեմ դա։

Անցավ մի ժամ, և ես սկսեցի 
զգալ, որ պիտի անեմ այն, ինչ 
տատիկս խնդրել է։ Ես վերցրի 
ուտելիքը և ճամփա ընկա դեպի 
հորաքրոջս տուն։ Տունը շատ հեռու 
էր, ես վերջապես տեղ հասա, բայց 
չէի նախատեսել երկար մնալ։

Ես գտա հորաքրոջս և նրա  
հինգ ամսական երեխային ցանցա-
ճոճի վրա, որը կապված էր ման-
գոյի երկու երիտասարդ ծառերին։ 
Ծառերը գտնվում էին գետի մոտ, 

որը հոսում էր տան հետևում։ Ես 
քայլերս ուղղեցի նրանց մոտ, որ 
հանձնեմ ուտելիքը։ Հանկարծ ցան-
ցաճոճի պարանները կտրվեցին։ 
Հորաքույրս և նրա երեխան գլորվե-
ցին գետը։ Վախը պատեց ինձ։ Ես 
լողալ չգիտեի, իսկ շրջապատում  
ոչ ոք չկար, որ օգներ։ Ես չգիտեի 
ինչ անել:

Ես անմիջապես լսեցի Հոգու 
ձայնը․ «Ցատկիր գետը»։

Առանց մի վայրկյան մտածելու՝ 
ես ցատկեցի։ Բարեբախտաբար, մի 
քանի վայրկյանում ես գտա երե-
խային, իսկ հորաքույրս կարողա-
ցավ ինքնուրույն դուրս գալ ջրից։ 
Երբ երեխայի հետ դուրս եկա ջրից, 
չէի կարողանում հավատալ, թե նոր 
ինչ պատահեց։ Ես ցատկեցի գետը 
և լողալ չգիտեի, բայց քանի որ լսե-
ցի Հոգուն, մանկահասակ զարմիկս 
և ես փրկվեցինք խեղդվելուց։

Ես հասկացա, թե որքան կարևոր 
է ճանաչել և լսել հրահանգներն ու 
ոգեշնչումները, որ Աստված տալիս 
է մեզ Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ես 
երախտապարտ եմ, որ ի վերջո 
կատարեցի տատիկիս խնդրան-
քը և ուտելիք տարա հորաքրոջս 
տուն։ Ես գիտեմ, որ մենք պետք 
է ջանանք զգայուն լինել հոգևոր 
հուշումների նկատմամբ, որպեսզի 
կարողանանք լինել Աստծո ձեռքե-
րը՝ օգնելու Իր զավակներին։ ◼
Էլվին Ջերոմ Լաքեդա, Պամպանգա 
(Ֆիլիպիններ)
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Ես պատրաստ չէի եղբորս հեռա-
խոսազանգին: «Մայրիկը հենց 

նոր մահացավ»,-  ասաց նա: «Նա 
վայր էր ընկել և վնասել գլուխը»:

Ես ցնցված էի: Մայրս հեռացավ, 
և ես հենց նախորդ գիշեր էի խոսել 
նրա հետ: Ես շարունակ մտածում 
էի, թե ինչո՞ւ այդպես պատահեց: 
Ես չէի կարողանում հասկանալ, 
թե ինչո՞ւ նա պետք է հեռանար: 
Ես բարկացած էի։ Ես բարկացած 
մնացի մի քանի շաբաթ:

Ի վերջո, ես որոշեցի, թե ում 
մեղադրեի: Դա Աստծո մեղքով 
էր: Նա տարավ նրան ինձանից 
այդքան վաղ: Մայրս բաց թողեց 
իմ կյանքի շատ կարևոր իրադար-
ձություններ, և ես մտածեցի, որ 
դա Նրա պատճառով էր: Ես այդ 
ժամանակ Եկեղեցու անդամ չէի, 
բայց ես նվիրված քրիստոնյա էի: 
Ուժի համար Աստծուն ապավինելու 

փոխարեն, ես շրջվեցի նրանից և 
Նրան դուրս թողեցի իմ կյանքից:

Ես այնքան շատ էի կարոտում 
մայրիկիս: Երբ ես մեծանում էի, իմ 
տունը ծնողներիս հետ ապահով 
մի վայր էր: Որտեղ էլ որ ես լինեի 
կամ ինչ էլ անեի, ամեն անգամ, երբ 
ես խոսում էի մայրիկիս հետ կամ 
ժամանակ անցկացնում նրա հետ, 
ես տանն էի զգում: Այժմ «տանը 
լինելու» իմ սիրած այդ զգացումն 
անհետացել էր:

Տարիներ անցան, և ես գրեթե 
լիովին կորցրեցի հավատս: Ես փոր-
ձում էի հասկանալ, թե ինչու մայրս 
պիտի մահանար, բայց ոչ մի բան 
խաղաղություն չէր բերում ինձ: Ապա 
մոտ մեկ շաբաթ, հետևյալ միտքն 
անընդհատ սկսեց գալ միտքս. հաս-
կանալու համար ես պետք է նայեի 
երկինք: Ես ասացի այդ մասին իմ 
սիրելի ընկերուհուն, ով Եկեղեցու 

անդամ էր: Նա հարցրեց, թե կցան-
կանայի արդյոք ավելին սովորել իր 
հավատքի մասին:

Ես դա անմիջապես չհասկացա, 
բայց Հոգին արթնացրեց հոգիս 
խորը քնից: Որքան ավելի շատ 
բան էի սովորում ավետարանի 
մասին, այնքան ավելի շատ էի 
զգում, որ նորից ապահով վայր 
եմ գտել: «Տանը լինելու» զգացումս 
վերադարձավ:

Ես մկրտվեցի 2013 թվականի 
մայիսին: Ես երախտապարտ եմ, որ 
հավատքս վերադարձավ: Ես այլևս 
չեմ շրջվում Աստծուց: Փոխարենը ես 
գրկում եմ Նրան: Ես դեռ տխրում եմ 
մայրիկիս հանկարծահաս մահից, 
բայց Աստծո հանդեպ իմ հավատքի 
շնորհիվ, ես գիտեմ, որ ես մի օր 
հավերժ «տանը» կլինեմ՝ մայրիկիս  
և ընտանիքիս հետ: ◼
Ջուդի Ռաշեր, Կոլորադո (ԱՄՆ)
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Ռակոտոմալալա Ալֆոնս
Սարոդրոա (Մադագասկար)

Ես ուզում էի եկեղեցի հաճախել, 

բայց ավտոբուսի համար փող 

չունեի: Ես խոսեցի իմ ընկերու-

հու՝ Ռազաֆանդրավանասոլոյի 

հետ և նա ասաց, որ մենք կարող 

ենք գնալ իմ հեծանիվով: Ամեն 

կիրակի մենք վարում էինք երկու 

ժամ մեկ ուղղությամբ Սարոդ-

րոայից դեպի Անցիրաբե: Երբ 

հոգնում էի վարելուց, նստում էի 

ետևի մասում, և նա էր սկսում 

վարել: Հետո, երբ նա էր հոգնում, 

մենք կրկին փոխում էինք մեր 

տեղերը:

Ի վերջո, Ռազաֆանդրավանա-

սոլոյի ընտանիքը և ես միացանք 

Եկեղեցուն: Մենք հաճախեցինք 

Անցիրաբեյի եկեղեցին, մինչև 

որ ճյուղ բացվեց Սարոդրոայում: 

Մենք շատերջանիկ էինք, երբ 

կարող էինք հաճախել եկեղեցի 

մեր սեփական գյուղում:

Երբ Ռակոտոմալալան սկսեց 
հետաքրքրվել ավետարանով, ամե-
նամոտիկ եկեղեցին Անցիրաբեյում 
էր, քաղաք, որը 50կմ. հեռավորության 
վրա էր նրա գյուղից Սարոդրոայում: 
Ռակոտոմալալան և ընկերուհին միջոց 
գտան յուրաքանչյուր կիրակի այդ ճամ-
փորդությունը կատարելու համար:

Այսօր Սարոդրոան ունի մի փոքրիկ 
ժողովատուն, որտեղ ամեն կիրակի 
100- ից ավելի անդամներ են հաճախում: 
Ռակոտոմալալան տեսել է, թե ինչպես 
է իր գյուղն ընդունում ավետարանը: 
Սարոդրոայից չորս միսիոներ են 
ծառայել և Եկեղեցին շարունակում 
է աճել:
ՔՈԴԻ ԲԵԼ՝ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ

Տես Ռակոտոմալալայի և Ռազաֆանդրավանասոլոյի 
ավելի շատ լուսանկարներ lds .org/ go/ 41845կայքում:
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Ա
մեն բանից առավել Երկ-
նային Հայրը ցանկանում է 
մեր ճշմարիտ և հարատև 

երջանկությունը։
«Մեր երջանկությունը բոլոր օրհ-

նությունների ձևավորումն է, որոնք 
Նա տալիս է մեզ՝ ավետարանի 
ուսմունքները, պատվիրանները, 
քահանայության արարողություննե-
րը, ընտանեկան հարաբերություն-
ները, մարգարեները, տաճարները, 
գեղեցիկ արարչագործությունները և 
նույնիսկ՝ ձախորդությունների միջով 
անցնելը։ . . . Նա ուղարկեց Իր Սիրե-
լի Որդուն Քավություն կատարելու 
համար, որպեսզի մենք կարողա-
նանք երջանիկ լինել այս կյանքում 
և ստանանք լիակատար ուրախու-
թյուն հավերժություններում»։ 1

Մարդիկ ամենուր ինչ- որ բան են 
փնտրում։ Այն, ինչ նրանք իսկապես 
փնտրում են իրենց ձևով, երջան-
կությունն է։ Ինչպես փաստում է 
ճշմարտությունը, այնուամենայնիվ, 
շատերը չունեն երջանկություն, 
«որովհետև չգիտեն որտեղ գտնեն 
այն» (ՎևՈւ 123․12)։

Քանի որ նրանք չգիտեն, թե 
որտեղ գտնեն ճշմարիտ և հարատև 
երջանկություն, նրանք փնտրում 
են այն բաներում, որոնք իրակա-
նում բերում են լոկ ժամանակավոր 

զվարճություն՝ գնումներ կատա-
րելով, աշխարհից պատիվ ու 
գովասանք փնտրելով անպատշաճ 
վարքագծով կամ կենտրոնանա-
լով ֆիզիկական գեղեցկության և 
գրավչության վրա:

Զվարճությունը հաճախ շփոթում 
են երջանկության հետ։ Թվում է, 
մարդիկ որքան շատ են փնտրում 
ժամանակավոր զվաճություններ, 
ավելի ու ավելի է նվազում նրանց 
երջանկությունը։ Սովորաբար զվար-
ճությունը կարճատև է լինում։

Ինչպես ասել է Նախագահ  
Դեյվիդ Օ. Մակքեյը (1873–1970)․ 
«Գուցե դուք ունենաք այդ անցողիկ 
զվարճությունը, այո, բայց դուք չեք 
կարող գտնել ուրախություն, դուք 
չեք կարող գտնել երջանկություն։ 
Երջանկությունը գտնվում է միայն 
այն լավ ծեծված ուղու վրա, որը 
չնայած նեղ է, բայց նաև ուղիղ է, 
որը տանում է դեպի հավերժական 
կյանք»։ 2

Ցավոք, շատերը երջանկությունը 
դժվար են ձեռք բերում։ Գիտնական-
ները գիտեն, որ «լինելով ավելին, 
քան պարզապես դրական տրամադ-
րությունը, երջանկությունը բարօրու-
թյան վիճակ է, որը ներառում է լավ՝ 
այսինքն իմաստալից և խորապես 
գոհացնող կյանք ապրելը»։ 3

Հետազոտությունները ցույց 
են տալիս, որ երջանկությունը մի 
փորձառությունից մյուսը ցատկելը 
չէ։ Փոխարենը, երջանկություն ձեռք 
բերելը սովորաբար ներառում է 
երկարատև ջանքերի գործադրում 
կյանքի ավելի կարևոր բաների 
համար: Երջանկությունը որոշվում 
է սովորությունների, վարքագծի և 
մտածողության օրինաչափություն-
ներով, որոնք մենք կարող ենք 
անմիջապես նկատել կանխամ-
տածված գործողություններում: 
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Թող մեզանից 
յուրաքանչյուրն 

ընտրի սիրել 
Տիրոջը և 
հետևել 

երջանկության 
Նրա ուղիներին։

Ճշմարիտ  
երջանկության ուղիներ

Երեց Ուլիսես 
Սոարես

Յոթանասունի 
Նախագահությունից
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Մեր երջանկության մեծ մասն 
իրականում «անձնական վերահս-
կողության տակ է»: 4

Եկեք խորհենք երջանկության 
որոշ ուղիների կարևորության 
մասին, որոնք գտնվում են սուրբ 
գրություններում և ուսուցանվել 
են մեր ժամանակների մարգա-
րեների և առաքյալների կողմից։ 

Մեր քայլերը հավատարմությամբ 
և հաստատուն կերպով այդ ճիշտ 
ուղիների վրա դնելով, կարող ենք 
վայելել երջանկություն մեզ սպաս-
վող ճամփորդության ժամանակ։

Առաքինություն
Այդ ուղիներից առաջինը առաքի-

նությունն է, որը բարոյական բարձր 

չափանիշների վրա հիմնված մտա-
ծելակերպ և վարք է: Այն ընդգրկում 
է ողջախոհությունը և բարոյական 
մաքրությունը, ինչն իրավունք է 
տալիս ձեզ մտնել Տիրոջ սուրբ 
տաճարները: Առաքինի մարդիկ 
ունեն բարձր արժանապատվություն 
և ներքին ուժ։ Նրանք ինքնավստահ 
են, քանի որ արժանի են ստանալու 
և առաջնորդվելու Սուրբ Հոգով։ 
Առաքինությունը սկսվում է սրտից ու 
մտքից, և այն հանդիսանում է ամեն 
օր կայացված հազարավոր փոքր 
որոշումների և գործողությունների 
կուտակում։

«Թող առաքինությունը զարդարի 
քո մտքերն անդադար. այն ժամա-
նակ քո վստահությունը կամրանա 
Աստծո ներկայության մեջ. և քահա-
նայության վարդապետությունը 
կիջնի քո հոգու վրա, ինչպես ցողը 
երկնքից:

Սուրբ Հոգին կլինի քո մշտական 
ընկերը, և քո գավազանը կլինի 
արդարության ու ճշմարտության 
անփոփոխ գավազան. և քո տիրա-
պետությունը կլինի հավիտենական 
տիրապետություն և առանց հարկադ-
րանքի կհոսի դեպի քեզ հավիտյանս 
հավիտենից» (ՎևՈւ 121.45–46):

Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնն 
(1927–2018) ուսուցանել է․ «Ավելի 
արժեքավոր ընկերություն չկա, քան 
մաքուր խիղճը, ձեր բարոյական 
մաքրությունը, և ինչպիսի՜ փառա-
հեղ զգացում է այն, երբ գիտես, որ 
դու կանգնած ես քեզ համար նշա-
նակված տեղում՝ մաքուր և վստահ, 
որ արժանի ես դա անելու»։ 5

Ազնվություն
Երջանկության երկրորդ  

ուղին ազնվությունն է։ Տասներկու 
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Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Ռիչարդ Գ. Սքոթը (1928–2015) 
ուսուցանել է.

«Համաձայնեք, որ հարատև 
երջանկությունը գալիս է նրա-
նից, թե ով եք դուք, այլ ոչ թե՝ ինչ 
ունեք դուք։

Իսկական ուրախությունը գալիս 
է արդարակյաց բնավորությունից, 
որն էլ կառուցվում է մշտական 
արդար որոշումներով։ . . . Ձեր 
արդար որոշումները սահմանում 
են, թե ով եք դուք և ինչն է կարևոր 
ձեզ համար։ Դրանք հեշտացնում 
են ճիշտ գործեր կատարելը։ Այժմ 
և ողջ կյանքի ընթացքում երջանիկ 
լինելու համար հաստատակամո-
րեն հնազանդվեք Տիրոջը»։ 6

Երբ մենք ուսումնասիրում ենք 
սուրբ գրությունները, սովորում ենք, 
որ Տիրոջ կողմից մեզ տրված խոս-
տումները քաջալերում են արդար 
ապրելակերպ ունենալ: Այդ խոս-
տումները սնուցում են մեր հոգին, 
բերելով մեզ հույս, քաջալերելով 
մեզ, որ չհուսահատվենք, նույնիսկ, 
երբ հանդիպում ենք մեր առօրյա 
դժվարություններին, ապրելով 
աշխարհում, որի էթիկական և 
բարոյական արժեքները վերանում 
են: Ուստի, մենք պետք է համոզ-
վենք, որ մեր մտքերը, խոսքերը և 
գործերը առաջնորդում են մեզ այն 
ուղիով, որը կվերադարձնի մեզ մեր 
Երկնային Հոր մոտ։ 

Հավատարմություն
Երջանկության երրորդ ուղին 

հավատարմությունն է։ Շատ 
կարևոր է հասկանալ, որ Աստ-
ված օրհնում է մեզ համաձայն 
մեր հավատքի, որը աստվածա-
յին նպատակով և հավերժական 

հեռանկարով ապրելու աղբյուրն 
է։ Հավատը գործող սկզբունք է, 
որը ջանասիրություն է ներշնչում։ 
Այն դրսևորվում է մեր դրական 
վերաբերմունքի և ցանկության 
մեջ՝ պատրաստակամորեն անելու 
այն ամենը, ինչ Երկնային Հայրը 
և Հիսուս Քրիստոսն են մեզ պատ-
վիրում։ Դա մեզ ծնկի է բերում, 
աղերսելով Տիրոջը առաջնորդու-
թյան համար, և խրախուսում է մեզ 
վեր կենալ և գործել վստահաբար՝ 
հասնելով բաների, որոնք համա-
պատասխանում են Նրա կամքին։

Մինչ դուք շարունակում եք ձեր 
ճամփորդությունը, դուք կստուգ-
վեք, տեսնելու համար, թե արդյոք 
կանեք այն ամենը, ինչ Տերը՝ ձեր 
Աստվածը, կպատվիրի ձեզ (տես 
Աբրահամ 3․25)։ Սա մահկանացու 
փորձառությունների մի մասն է։ 
Այն կպահանջի, որ դուք առաջ 
մղվեք Քրիստոսի հանդեպ անսա-
սան հավատքով՝ առաջնորդվելով 
Հոգով և վստահելով, որ Աստված 
կհոգա ձեր կարիքները։

Հիշեք, որ դուք չպիտի թույլ տաք, 
որ ձեր հավատքը սասանվի՝ նույ-
նիսկ մեծ դժվարությունների ժամա-
նակ։ Եթե դուք անսասան լինեք, 
Տերը կմեծացնի կյանքի մարտահ-
րավերներից վեր կանգնելու ձեր 
ունակությունը։ Դուք կկարողանաք 
ճնշել բացասական ազդակները, 
և կզարգացնեք ունակություն՝ նույ-
նիսկ անհաղթահարելի թվացող 
խոչընդոտները հաղթահարելու 
համար։

Սրբություն
Սրբությունը՝ երջանկության  

մեկ այլ ուղին, կապված է հոգևոր  
եւ բարոյական կատարելագործման 

հետ: Սրբությունը պահանջում է 
սրտի և մտքի մաքրություն։ Մենք 
ինչպե՞ս կարող ենք աշխատել 
ամեն օր՝ կերակրելով մեզ հոգևո-
րապես, որպեսզի կարողանանք 
զարգացնել այդպիսի աստվածա-
յին էություն։

Նախագահ Հարոլդ Բ․ Լին (1899–
1973) պատասխանել է․ «Մենք զար-
գացնում ենք մեր հոգևոր կողմերը 
փորձառությունների միջոցով։ . . . 
Մենք պետք է ամեն օր մարզենք 
մեր հոգիները աղոթքով, ամեն օր 
բարի գործեր կատարելով, ուրիշ-
ների հետ կիսվելով։ Մենք պետք 
է ամեն օր սնուցենք մեր հոգինե-
րը՝ ամեն օր սուրբ գրություններն 
ուսումնասիրելով, [ընտանեկան 
երեկոներով, ժողովների հաճախե-
լով, հաղորդություն ընդունելով։ . . .

Արդարակյաց մարդը ձգտում է 
ինքնակատարելագործման, իմա-
նալով, որ նա ամեն օր ունի ապաշ-
խարելու կարիք»։ 7

Սրբության մեկ այլ կարևոր 
տարր է հանդիսանում տաճարում 
ուխտեր կապելն ու պահելը։ Եթե 
մենք հավատարիմ լինենք, այդ 
ուխտերը կարող են բարձրացնել 
մեզ մեր սեփական զորության և 
հեռանկարների սահմաններից վեր: 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
բոլոր խոստացված օրհնություն-
ները կարող են մերը լինել մեր 
արարողություններին և ուխտերին 
հավատարիմ լինելու միջոցով, 
որոնք մենք կապում ենք Երկնա-
յին Հոր և Հիսուս Քրիստոսի առաջ 
տաճարում: Երջանիկ ապրելու 
ձևերից մեկը տաճար կառուցելն 
է, որտեղ պետք է երկրպագենք և 
ուխտեր կապենք Տիրոջ հետ (տես 
2 Նեփի 5․16, 27)։
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Այս ուղու առանցքային կետն 
այն է, որ մենք պետք է շատ զգույշ 
լինենք, որպեսզի զարգանանք 
հոգևորապես և լինենք բարոյապես 
մաքուր։

Հնազանդություն
 Երջանկության մեկ այլ ճանա-

պարհի հետ է կապված Աստծո 
բոլոր պատվիրանների պահումը: 
Լամանացիներից բաժանվելուց 
հետո նեփիացիները չափազանց 
բարգավաճեցին, քանի որ պահում 
էին Տիրոջ դատաստանները, կանոն-
ները և պատվիրաները «բոլոր բանե-
րում՝ ըստ Մովսեսի օրենքի» (2 Նեփի 
5․10)։ Սա երջանիկ ապրելու ևս մեկ 
կարևոր տարր է։

Նախագահ Մոնսոնն ուսուցանել 
է․ «Երբ մենք պահենք պատվիրան-
ները, մեր կյանքն ավելի երջանիկ 
կդառնա, ավելի լիարժեք և քիչ 
խճճված։ Մեր դժվարություններն 
ու խնդիրներն ավելի հեշտ տանելի 
կլինեն և մենք կստանանք [Աստծո] 
խոստացած օրհնությունները»: 8 Նա 
նաև ասել է․ «Գիտելիքը, որը մենք 

փնտրում ենք, պատասխանները, 
որոնց մենք ձգտում ենք, և ուժը, 
որը մենք ցանկանում ենք ունե-
նալ այսօր` բարդ և փոփոխական 
աշխարհի խնդիրներին դիմակայե-
լիս, կարող են լինել մերը, եթե մենք 
պատրաստակամորեն հնազանդ-
վենք Տիրոջ պատվիրաններին»։ 9

Փրկիչն ասում է մեզ.
«Եթէ ինձ սիրում էք, իմ պատուի-

րանքները պահեցէք: . . .
Ով որ իմ պատուիրանքներն  

ունի եւ նորանց պահում է, նա է  
ինձ սիրողը. եւ ինձ սիրողն իմ Հօրի-
ցը կսիրուի. եւ ես կսիրեմ նորան, եւ 
ինձ կյայտնեմ նորան» (Հովհաննես 
14․15, 21):

Անձնվիրություն և սեր
Երջանկության ոսկե ուղին 

անձնվիրությունն ու սերն է․ սեր, 
որը մտահոգություն, հետաքրքրու-
թյուն է առաջացնում և որոշակի 
գթություն՝ յուրաքանչյուր կենդանի 
հոգու համար: Սերը երջանկություն 
տանող ուղիղ ճանապարհն է, որը 
հարստացնում և օրհնում է մեր և 

ուրիշների կյանքը: Դա նշանակում 
է, ինչպես ասել է Փրկիչը, որ դուք 
սեր եք ցուցաբերում նույնիսկ  
ձեր թշնամիների հանդեպ (տես 
Մատթեոս 5․44)։

Այդպես վարվելով, դուք կկատա-
րեք Աստծուն սիրելու ամենամեծ 
պատվիրանը։ Դուք կճախրեք 
մեղմ քամիների վրայով, անազ-
նիվների, ինքնակործանվածների 
և դառնացածների վրայով։ Ճշմա-
րիտ և հարատև երջանկությունը 
գալիս է միայն այն ժամանակ, 
երբ մենք ընտրում ենք «սիրիր քո 
Տեր Աստուծուն բոլոր սրտովը քո 
բոլոր անձովը եւ քո բոլոր մտքովը» 
(Մատթեոս 22․37, տես նաև Երկ-
րորդ Օրինաց 6․5, Մարկոս 12․30, 
Ղուկաս 10․27)։

Թող մեզանից յուրաքանչյուրն 
ընտրի սիրել Տիրոջը և հետևել 
երջանկության Նրա ուղիներին, 
որը «մեր գոյության նպատակն 
ու ձևն է»։ 10 ◼
«Երջանկության ուղիներ» ելույթից, տրված 
2017թ․ հունիսի 8- ին, Բրիգամ Յանգ 
Համալսարան- Հավայան կղզիներում։
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Սանդի Չիբուիկի Օբասի

Ես մասնակցում էի երիտասարդ 
ամուրիների համաժողովին 
Կումասիում (Գանա), ոչ թե 

այն պատճառով, որ ընկերուհու 
կարիք ունեի, (ես արդեն նշանված 
էի), այլ ես զգում էի, որ ավելի շատ 
շարժառիթի կարիք ունեի և այդ 
համաժողովը ճիշտ վայր էր՝ այն 
գտնելու համար: Համաժողովում 
իմ աղոթքներն իսկապես ստացան 
իրենց պատասխանները, երբ Քույր 
Քոլը՝ մի տարեց միսիոներ, ով նշա-
նակված էր աշխատելու չափահաս 
ամուրիների հետ, խոսեց տաճարա-
յին ամուսնության կարևորության 
մասին: 

Քննարկման ավարտին մոտ նրա 
դեմքի արտահայտությունը հան-
կարծ փոխվեց և նա ասաց. «Դուք 
ամուսնանալու համար կարիք 
չունեք փողի, այն ամենը, որի 
կարիքը դուք ունեք, հավատքն է»: 
Ես այնպիսի մի զգացում ունեցա, 
որ նա ուղղակի խոսում էր ինձ հետ, 
բայց չէի կարծում, որ դա իսկապես 
ինձ էր վերաբերում, որովհետև 
մենք պետք է գնեինք մի քանի իրեր 
հարսանքին նախապատրաստվելու 
համար: Ես ասացի մտքումս. «Ինչ-
պե՞ս կարող եմ փողի կարիք չունե-
նալ, այլ միայն հավատքի»:

Շաբաթվա ընթացքում ես կրկին 
և կրկին մտածում էի այդ մասին: 
Ընթացքում ես հարցրի ինքս ինձ. 
«Միթե՞ Աստված սահմանափակ-
ված է այն բաներում, որ Նա կարող 
է անել»: Սկզբում ես մտածեցի 
ոչ, բայց երկրորդ միտքն էր՝ այո: 
Բայց հետո եկավ հետևյալ հարցը. 
«Ինչպե՞ս կարող է Նա սահմանա-
փակված լինել, եթե Նա ամենազոր 
է»: Հոգին ուսուցանեց ինձ պատաս-
խանը. Աստծո օրհնությունները 
կախված են Նրա հանդեպ մեր 
հնազանդությունից: Մեզ օրհնելու 
Իր կարողությամբ Նա սահմանա-
փակված չէ, բայց մենք պետք է 
հրավիրենք այդ օրհնությունները, 
հավատք գործադրելով անել այն, 
ինչ Նա կկամենար, որ անենք:

Հետագայում ես այցելեցի իմ 
հարսնացու Պրիսիլային՝ քննարկե-
լու մեր մտադրված ամուսնության 
ծրագրերը: Չնայած փողի մեր 
սղությանը, մենք որոշեցինք ընտ-
րել մի ամսաթիվ մեր հարսանիքի 
համար, բայց մենք չէինք կարողա-
նում որոշել մի որոշակի ամսաթիվ: 
Մենք համաձայնության եկանք, որ 
նա պետք է հարցնի իր եպիսկոպո-
սից, թե որ ամսաթվերն են ազատ 
ծխի և ցցի օրացույցներում: Նրա 

առաջարկած երկու ամսաթվերից 
մենք ընտրեցինք 2014թ- ի սեպտեմ-
բերի 27- ը, որը նշանակում էր, որ 
մենք ընդամենը յոթ շաբաթ ունեինք 
մինչև հարսանիքի օրը: 

Պրիսիլան հարցրեց.Օբիմ, որը 
[նշանակում է «իմ սիրտ» Իգբո լեզ-
վում], դու փող ունե՞ս: Ժամանակը 
կարճ է»:

Ես պատասխանեցի. «Ոչ, բայց ես 
հավատք ունեմ»:

Նա ծիծաղեց և ասաց.«Շատ 
լավ: Արի ծոմ պահենք և աղոթենք»: 
Վերափոխելով 1 Նեփի 3.17- ը, նա 

Հարսնացուս և ես քիչ 
ժամանակ ունեինք 
մեր հարսանիքից 
առաջ և էլ ավելի 

քիչ փող, բայց մենք 
ունեինք մի բան,  

որը նույնիսկ  
ավելի կարևոր էր՝ 
դա հավատքն է:

Ամուսնություն, փող և հավատք
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շարունակեց. «Տերը կբացի ճանա-
պարհ մեզ համար, որովհետև Նա 
պատվիրել է մեզ ամուսնանալ»:

Այս շաբաթվա ընթացքում ինձ 
վճարվեց մի աշխատանքի համար, 
որը ես արել էի ամիսներ առաջ: 
Ապա Պրիսիլան ասաց ինձ, որ նա 
ցանկանում էր սկսել մի գործ ավելի 

շատ փող հավաքելու համար: Այն 
փողով, որ ես էի աշխատել, նա գնեց 
օգտագործված ձեռքի պայուսակներ 
կանաց համար և վերավաճառեց 
դրանք: Անհրաժեշտ իրերի իր 
ցուցակից որոշ իրեր գնելուց հետո 
նա դեռ իմ տված փողի կրկնակի 
չափից ավելի փող ուներ:

Այդ ժամանակ ես աշխատանք 
չունեի: Յուրաքանչյուր խոստաց-
ված աշխատանք ձախողվում էր: 
Մեզ մնացել էր երկու շաբաթ և դեռ 
գնելու անհրաժեշտ բաներ կային: 
Հարսնացուս առաջարկեց, որ 
ամսաթիվը տեղափոխվեր: «Հրաշքը 
ճանապարհին է», դա այն ամենն էր, 
ինչ ես ասացի:

Մեր հարսանիքի օրից հենց 
երկու օր առաջ, հրաշքը տեղի 
ունեցավ. ինձ վճարեցին մի աշխա-
տանքի համար, որը ես կատարել 
էի ավելի քան երկու շաբաթ առաջ: 
Ես նաև սովորում էի, որ հավատքով 
և տքնաջան աշխատանքով Տերը 
կօրհնի մեզ իրականացնել մեր 
արդար նպատակները: 

Մենք գնացինք բանկ կանխի-
կացնելու չեկը, իսկ այնտեղից դեպի 
շուկա՝ գնելու մնացած անհրաժեշտ 
իրերը, հորդառատ անձրևի տակ, որը 
մենք համարեցինք երկնքի հավա-
նությունը մեր հավատքի գործին: 

24 ժամ չանցած մենք ամուսնա-
ցանք: Երբ մեզ խնդրեցին փոխա-
դարձ խոստումներ տալ, զգացումն 
այնպիսին էր, որը ես երբևէ չէի 
ունեցել իմ կյանքում: Ես այնքան 
կայացած էի զգում, որ հավատում 
էի, որ կարող էի անել բոլոր բաները 
հավատքի միջոցով՝ այդ պահից ի 
վեր: Մենք հետագայում կնքվեցինք 
Ակրա Գանա Տաճարում: 

Չնայած դուք գուցե որոշ գումա-
րի կարիք ունենաք ամուսնությանը 
պատրաստվելու համար, բայց ամե-
նակարևոր բանը, որի կարիքը դուք 
ունեք, հավատքն է: ◼
Հեղինակն ապրում է Աշանտի շրջանում, 
(Գանա):
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«Երբ զգում եմ,  
որ կորցնում եմ 
իմ հավատը, ի՞նչ 
կարող եմ անել 
այն վերագտնելու 
համար»։

Հ Ա Ր Ց Ե Ր  և  Պ Ա Տ Ա Ս Խ Ա Ն Ն Ե Ր

«Եկեղեցու 
նպատակներից 
մեկը հավատքի 
սերմը սնուցելն ու 
մշակելն է, երբեմն, 
նույնիսկ կասկածի 
և անորոշության  
ավազոտ հողում: . . .

. . . Խնդրում ենք, 
առաջին հերթին 
ձեր կասկածները 
կասկածի տակ 
դրեք, հետո նոր  
ձեր հավատքը»:
Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, 
Առաջին Նախագահության 
Երկրորդ Խորհրդական, «Եկեք, 
միացեք մեզ», հոկտեմբեր 2013թ., 
գերագույն համաժողով։

Դիմեք սուրբ 
գրություններին
Երբ ես դժվարանում 
եմ զգալ Հոգին, ինձ 
օգնում է, երբ դիմում եմ 
սուրբ գրություններին 

և տեսնում հավատը, որ կա յուրա-
քանչյուրի մեջ։ Դա ինձ հավատ է 
ներշնչում։ Գուցե ձեր աղոթքները 
շատ կարճ են եղել։ Փորձեք դարձ-
նել դրանք ավելի անկեղծ և Երկնա-
յին Հայրը կօգնի ձեզ վերագտնել 
ձեր հավատը։

Քրիս Բ., 14 տարեկան, Օրեգոն (ԱՄՆ)

Սնուցել հավատի 
սերմը
Ես գիտեմ, որ կարող 
եմ աղոթել Հորը և 
խնդրել Նրան օգնել 
ինձ պահպանել հավա-

տի սերմը, որն աճեցնում եմ։ Ես 
պետք է կատարեմ անհրաժեշտ 
բաները այն սնուցելու համար, 
ինչպես օրինակ՝ կարդամ սուրբ 
գրությունները, փնտրեմ հոգևոր 
փորձառություններ, հաշվեմ իմ օրհ-
նությունները և խնդրեմ իմ ընտա-
նիքի աջակցությունը։ Այդպիսով, 
իմ հավատը կարող է սկսել կրկին 
աճել։ Դա չի պատահի մի օրվա 
ընթացքում, դա մի գործընթաց է, 
որը ժամանակ է պահանջում։ Ես 
պետք է համբերություն ունենամ և 
վստահեմ Տիրոջը։

Էլիաս Բ., 18 տարեկան, Մենդոզա 
(Արգենտինա)
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Միասին գտեք 
լուծումը
Երբ զգում եմ, որ կորց-
նում եմ իմ հավատը, 
խոսում եմ մայրիկիս ու 
հայրիկիս հետ, և մենք 

միասին ենք գտնում խնդիրների 
լուծումը։ Երբեմն վերջում մենք 
երգում ենք ոգեշնչող երգ, որպեսզի  
կարողանանք զգալ Հոգին։

Էմալի Ս., 15 տարեկան, Կոլորադո (ԱՄՆ)

Հարցրեք ձեր ծնողներին
Բացի Երկնային Հորն անձամբ 
աղոթելուց, մենք կարող ենք հարց-
նել մեր ծնողներին, թե ինչպես 
կարող ենք վերադառնալ Նրա  
մոտ և վերանորոգել մեր հավատը։

Էլիաս Ս., 12 տարեկան, Փեյսանդու 
(Ուրուգվայ)

Աղոթեք, օգնության ձեռք  
մեկնեք և կարդացեք
Որպես անձնավորություն, ում 
հավատքը սասանվում էր, վերա-
կանգնվելու համար ես արեցի երեք 
բան։ Առաջինը, ես աղոթեցի: Ուժի և 
առաջնորդության համար աղոթելը 
տվեց իր արդյունքը։ Երկրորդը, ես 
պատմեցի մտերիմ ընկերներիս, 
և նրանք ինձ շատ օգնեցին, երբ 
ես ունեցա դրա կարիքը։ Երրորդը, 
ես կարդացի սուրբ գրություններ։ 
Դրանցից շատերը վերաբերում են 
հավատքին և կարող են օգնել մեզ 
վերագտնել այն։

Ջաք Ջ., 14 տարեկան, Ֆլորիդա (ԱՄՆ)

Ինչո՞ւ է Աստված թույլ  
տալիս պատերազմ:
Պատերազմը այս երկրագնդի վրա եղել է մարդկության պատմության 
մի մասը գրեթե սկզբից ի վեր: Բայց Տերը՝ Խաղաղության Իշխանը, չի 
ուզում, որ մենք պատերազմ մղենք մեկս մյուսի հետ: Նա լալիս է, երբ 
մարդիկ ընտրում են չսիրել միմյանց և «առանց սիրո են, . . . ատում են 
իրենց իսկ արյունկցին» (Մովսես 7.33), ապականելով երկիրը բռնու-
թյամբ (տես Ծննդոց 6.11–13): Նրանք, ում ամբարշտությունը պատե-
րազմ է բերում երկրին, կդատվեն իրենց գործողությունների համար:

Տերը պատվիրել է Իր ժողովրդին «մերժել պատերազմը և 
խաղաղություն հռչակել» [ՎևՈւ 98․16): Սակայն, երբ ազգերը զենք 
են վերցնում միյանց դեմ, Տերն ասել է նաև, որ մենք երբեմն արա-
դարացվում ենք՝ պաշտպանելով մեր ընտանիքները, ազգերը և 
ազատությունները կործանման, բռնակալության և ճնշման դեմ 
(տես Ալմա 43.47, Ալմա 46.12–13, ՎևՈւ 134.11): Եվ Վերջին Օրերի 
Սրբերը, ովքեր ծառայում են իրենց ազգերի ռազմական ուժերում 
հետևում են «թագավորներին, նախագահներին, կառավարիչներին 
և մյուս իշխանավորներին հպատակվելու» սկզբունքին (Հավատո 
Հանգանակ 1.12):

Ավելի շատ [տեղեկության] համար տես Գորդոն Բ. Հինքլի, «Պատերազմ 
և խաղաղություն», ապրիլ, 2003 գերագույն համաժողով, «Պատերազմ», 
Ավետարանական Թեմաներ, topics .lds .org - ում:

Հաջորդ հարցը Ձեր պատասխանը և, ցանկության դեպքում, 
բարձրորակ լուսանկարը ներկայացրեք մինչև 
2018 թվականի մայիսի 15 ը liahona .lds .org կայքին 
(սեղմեք «Ներկայացնել հոդված»)։

Պատասխանները կարող են խմբագրվել ծավալի 
ու պարզության համար:

Պատասխանները Եկեղեցու վարդապետության 
մասին պաշտոնական հայտարարություններ 
չեն, այլ միտված են օգնելու և խորհուրդ տալու:ԼՈ
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Ինչպե՞ս կարող է իմ հայրապետական օրհնու-
թյունն օգնել ինձ որոշումներ կայացնելիս:
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Հետևեք Ջոզեֆ Սմիթի օրինակին և վերականգնման նմուշին: 
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Երեց Ռոբերտ Դ. 
Հեյլս (1932–2017)

Տասներկու 
Առաքյալների 
Քվորումից

ՎԿԱՅՈՒԹՅԱՆ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ

Որպես Եկեղեցու առաջնորդներ, մեզ 
հաճախ հարցնում են. «Ինչպե՞ս ստա-
նամ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի 

վերականգնված ավետարանի մասին»։
Ուսումնասիրությամբ և աղոթքով վկայու-

թյուն ենք ձեռք բերում և դարձի գալիս, ապա 
համբերությամբ և հետևողականությամբ 
ապրում ենք ավետարանով՝ հրավիրելով ու 
սպասելով Հոգուն: Ջոզեֆ Սմիթի կյանքը և 
Վերականգնման նմուշը այս գործընթացի 
գերազանց օրինակներ են: Մինչ ձեզ հետ 
[կկիսվեմ] . . . Վերականգնման իրադարձու-
թյունների մասին, որոնեք քայլերը, որոնք 
տանում են դեպի վկայություն: . . .
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Դիմեք սուրբ 
գրություններին: 
Աղոթելիս ծնկի 
իջեք: Խնդրեք 
հավատքով: 
Լսեք Սուրբ 
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Մեծ Խառնաշփոթություն
Ջոզեֆ Սմիթը ծնվել է 1805թ.  

դեկտեմբերի 23- ին Շերոնում  
(Վերմոնտ, ԱՄՆ): Նա լույս աշխարհ 
եկավ մի ընտանիքում, որն աղոթում 
էր և ուսումնասիրում Աստվածա-
շունչը: Իր երիտասարդ տարինե-
րին նա հետաքրքրվեց կրոնով և 
հայտնաբերեց «մեծ խառնաշփոթ» 
Քրիստոսի վարդապետությունների 
վերաբերյալ, «քահանան վիճում 
էր քահանայի հետ, նորադարձը 
նորադարձի հետ» (Ջոզեֆ Սմիթ—
Պատմություն 1.6):

Այս մեծ խառնաշփոթությունը . . . 
սկսվել էր դարեր առաջ, որի պատ-
ճառով կոչվել էր Մեծ Ուրացություն: 
Քրիստոսի օրը «չի գալ», ասել է 
Պողոս Առաքյալը, «եթէ առաջ չգայ 
ապստամբությիւնը» (Բ Թեսաղոնի-
կեցիս 2.3):

Քրիստոսի Հարությունից մի 
քանի տասնամյակ հետո, Նրա 
Առաքյալները սպանվեցին, Նրա 
ուսմունքերը աղավաղվեցին և 
քահանայությունը վերցվեց երկրի 
երեսից: Բայց Պողոսը, տեսնելով 
մեր օրերը, մարգարեացավ, որ 
«ժամանակների լրութեան տնտեսու-
թեան համար» [Աստված] հավաքե-
լու էր միմյանց հետ մեկտեղ բոլոր 
բաները Քրիստոսում» (Եփեսացիս 
1.10): Նա ևս մեկ անգամ վերա-
կանգնելու էր Քրիստոսի ճշմարիտ 
Եկեղեցին երկրի վրա: . . .

Ջոզեֆը գտավ պատասխան
Ջոզեֆը . . . 14 տարեկանում 

հայտնվեց «[կրոնական] տարա-
ձայնությունների աղմուկի մեջ»: Նա 
հաճախ էր հարցնում ինքն իրեն. 
«Եթե [այս եկեղեցիներից] որևէ 
մեկը ճիշտ է, ապա ո՞րն է այն, և 
ի՞նչպես կարող եմ դա իմանալ: 
(Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.10):

Ջոզեֆը դիմեց Աստվածաշն-
չին` պատասխանների համար: 
Հակոբոսի թղթում նա կարդաց. 

լույսը: . . . Ջոզեֆի նման, մենք 
պետք է հետազոտենք սուրբ գրու-
թյունները, աղոթենք, . . . [լինենք] 
խոնարհ և [սովորենք] հավատք 
գործադրել:

Մորոնին և ոսկյա թիթեղները
Իր Առաջին Տեսիլքին հաջոր-

դող երեք տարիների ընթացքում 
Ջոզեֆն [ասել է, որ ինքը հաճախ 
էր հուսալքված զգում իր թուլու-
թյունների և թերությունների պատ-
ճառով]: Բայց նա չէր կորցնում 
հավատքը և չէր մոռանում աղոթքի 
զորության մասին:

Սեպտեմբերի 21- ին, 1823թ., 
17 տարեկանում [Ջոզեֆը] ծնկի 
իջավ «բոլոր [իր] մեղքերին ներում» 
խնդրելու . . . և [իմանալու իր] «դիր-
քը [Աստոծո] առաջ» (տես Ջոզեֆ 
Սմիթ—Պատմություն 1.29): Երբ նա 
աղոթեց, մի լույս . . . հայտնվեց, 
որը պայծառացավ «մինչև սենյա-
կը դարձավ կեսօրից էլ լուսավոր» 
(հատված 30): Այդ լույսի մեջ կանգ-
նեց մի անձնավորություն, որը 
հանդերձավորված էր «շլացուցիչ 
ճերմակության» մի պարեգոտով 
(հատված 31): Նա կոչեց Ջոզեֆին 
անունով և ներկայացավ որպես 
Մորոնի: Նա ասաց «որ Աստված 
[Ջոզեֆի] համար աշխատանք 
ուներ կատարելու» և ասաց նրան 
«ոսկյա թիթեղների վրա գրված» 
մի հնադարյան հիշատակարանի 
մասին, որը, երբ թարգմանվեց, 
դարձավ Մորմոնի Գիրքը: Գիրքը 
պարունակում էր ավետարանի 
լրիվության մի հիշատակարան: 
(Տես հատված 33- 34:) . . . Ջոզեֆին 
ուղղություն տրվեց դեպի . . . այդ 
հիշատակարանը, որը թաղված էր 
Կումորա . . . մոտակա բլրում:

Հաջորդ օրը Ջոզեֆը գտավ 
թիթեղները, բայց ժամանակը դեռ 
չէր եկել դրանք ի հայտ բերելու 
համար: Մորոնին հրահանգեց 
Ջոզեֆին հանդիպել իրեն այդտեղ, 

«Եթէ մէկը ձեզանից իմաստութեան 
պակասությիւն ունի, թող խնդրէ 
Աստուածանից, որ ամենին տալիս 
է առատութեամբ եւ չէ նախատում, 
եւ կտրուի նորան» (Հակոբոս Ա.5):

Հետևելով Հակոբոսի ուղղորդ-
մանը, Ջոզեֆը գնաց իր տան 
մոտակայքում գտնվող պուրակը 
և աղոթեց: Երբ նա աղոթում էր 
Աստծուն. կեսօրվա արևի պայ-
ծառությունը գերազանցող «լույսի 
մի սյուն . . . իջավ», և հայտնվեցին 
«երկու անձնավորություններ»: 
«Նրանցից մեկը խոսեց . . ., դիմե-
լով ինձ [Ջոզեֆ] անունով և ասաց՝ 
մատնացույց անելով մյուսին.Սա 
է Իմ Սիրելի Որդին: Լսի՛ր Նրան»: 
(Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 
1.16–17):

Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ 
Հիսուս Քրիստոսը, խոսեցին Ջոզեֆ 
Սմիթի հետ: Նրանք պատաս-
խանեցին նրա հարցին: Նրանք 
ուսուցանեցին նրան, որ Քրիստոսի 
ճշմարիտ Եկեղեցին կորել էր երկրի 
վրայից: Ջոզեֆն իմացավ, որ Աստ-
վածության այդ անդամները առան-
ձին և հստակ էակներ էին, Նրանք 
գիտեին նրան անունով, և Նրանք 
կամենում էին պատասխանել նրա 
աղոթքներին: Երկինքները բացվել 
էին, ուրացության գիշերն ավարտ-
վել էր և ավետարանի լույսը սկսել 
էր շողալ:

Ջոզեֆի նման, մեզանից շատե-
րը ևս որոնում են ճշմարտության 

Տեսնո՞ւմ ենք արդյոք նմուշը: 
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այդ նույն օրը՝ ամեն տարի, հաջորդ 
չորս տարիների ընթացքում (տես 
հատվածներ 52–53): Ջոզեֆը հնա-
զանդվեց: Ամեն տարի նա գնում էր 
այդ բլուրը, որտեղ Մորոնին նրան 
«հրահանգ» էր տալիս (հատված 54) 
Քրիստոսի Եկեղեցու Վերականգն-
ման վերաբերյալ: . . .

Ջոզեֆը ստացավ թիթեղները 
1827թ. սեպտեմբերի 22- ին, 21 տարե-
կան հասակում: Նա ստացավ նաև 
մի հնադարյան գործիք՝ դրանք 
թարգմանելու համար, որը կոչվում է 
Ուրիմ և Թումիմ: Օգտագործելով այդ 
սրբազան մեկնիչը, Սուրբ Հոգու հետ 
միասին, Ջոզեֆը սկսեց թարգմանու-
թյան աշխատանքը: 

Վերականգնումը ծավալվում է
23 տարեկանում Ջոզեֆը թարգ-

մանում էր թիթեղները, երբ նա և [իր 
գրագիրը]՝ Օլիվեր [Քաուդերին], հան-
դիպեցին մի հատվածի, որը մեղքե-
րի թողության համար կատարվող 
մկրտության մասին էր: Նրանք ցան-
կացան ավելի շատ բան իմանալ: . . . 
Ջոզեֆը գիտեր՝ ինչ աներ:

1829թ. մայիսի 15- ին [Ջոզեֆը և 
Օլիվերը] գնացին անտառ՝ հարց-
նելու Տիրոջից: Մինչ աղոթում էին, 
Հովհաննես Մկրտիչը երևաց նրանց 
«լույսի մի ամպով» (Ջոզեֆ Սմիթ—
Պատմություն 1.68)։ Նա . . . մկրտել 
էր Փրկիչին կյանքում [և] կրում էր 
քահանայության բանալինե-
րը, որոնք անհրաժեշտ էին 
այդ արարողությունը Աստ-
ծո իշխանությամբ կատարե-
լու համար: 

. . . Հովհաննեսը . . . դրեց 
ձեռքերը [Ջոզեֆի գլխին, իսկ 
հետո՝ Օլիվերի] և շնորհեց 
Ահարոնյան Քահանայու-
թյունը նրանցից [յուրա-
քանչյուրին]: (տես ՎևՈւ 13, 
Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 
1.68–69): . . . 1829թ. մայիսի 
վերջին կամ հունիսի սկզբին 

Մելքեսեդեկյան կամ բարձրագույն 
Քահանայությունը շնորհվեց Ջոզեֆ 
Սմիթին և Օլիվեր Քաուդերիին՝ 
Հովհաննես Մկրտիչի և Պետրոս, 
Հակոբոս և Հովհաննես Առաքյալնե-
րի կողմից:

Մորմոնի Գրքի թարգմանությունը 
նույնպես ավարտվեց այդ հունիսին 
և գիրքը հրատարակվեց 1830թ. 
մարտի 26- ին: Օրեր անց, ապրիլի 
6- ին Եկեղեցին պաշտոնապես 
կազմավորվեց: . . . Ինչպես մար-
գարեացել էր Պողոսը, Քրիստոսի 
հնադարյան Եկեղեցին մեկ անգամ 
ևս հաստատվեց երկրի վրա: 

Բայց վերականգնման աշխա-
տանքը չէր ավարտվել: . . . [Կիրթ-
լենդի տաճարը ժամանակի այս 
տնտեսությունում կառուցված 
առաջին տաճարը,] նվիրաբերվեց 
. . . 1836թ. մարտի 27- ին: Մի շաբաթ 
անց, ապրիլի 3- ին այնտեղ տեղի 
ունեցավ ժողով: Հանդիսավոր և լուռ 
աղոթքից հետո . . . Տեր Հիսուս Քրիս-
տոսը [հայտնվեց Ջոզեֆին և Օլիվե-
րին:] . . . Մովսեսը, Եղիան և Եղիասը 
հայտնվեցին [Կիրթլենդի Տաճարում] 
և [տվեցին քահանայության բանա-
լիները] Ջոզեֆին (տես ՎևՈւ 110):

Մեզ համար մի նմուշ,  
որին կարող ենք հետևել։

Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, 
տեսնո՞ւմ ենք արդյոք նմուշը։ 

Վերականգնման յուրաքանչյուր 
մեծ իրադարձությանը նախորդել է 
աղոթքը, ինչպես օրինակ՝ Առաջին 
Տեսիլքին, Մորոնիի հայտնվելուն 
և Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալուն, 
քահանայության վերականգնմանը 
և Իր սուրբ տաճարում Հիսուս Քրիս-
տոսի հայտնվելուն: . . .

[Շատ անգամներ] ես զգացել  
եմ Աստծո Հոգու անժխտելի վկա-
յությունը՝ իմ սրտում վառվող 
կրակի նման, որ վերականգնված 
ավետարանը ճշմարիտ է: . . .  
[Եթե դուք այս բաները չգիտեք 
ինքնուրույն,] կարո՞ղ եմ առաջար-
կել ընդունել հրավերը, որը տրվել  
է Մորոնիի կողմից Մորմոնի 
Գրքում. «Եվ երբ դուք ստանաք  
այս բաները, ես կկամենայի 
հորդորել ձեզ, որ դուք հարցնեք 
Աստծուն՝ Հավերժական Հորը, 
Քրիստոսի անունով, թե արդյոք 
այս բաները ճիշտ չեն. և եթե դուք 
հարցնեք մաքուր սրտով, անկեղծ 
միտումով, հավատք ունենալով  
առ Քրիստոս, նա կհայտնի ձեզ 
դրանց ճշմարտության մասին՝ 
Սուրբ Հոգու զորությամբ»: Եվ Սուրբ 
Հոգու զորությամբ դուք կարող եք 
իմանալ ճշմարտությունը բոլոր 
բաների վերաբերյալ» (Մորոնի 
10.4–5): . . .

. . . Հետևեք Ջոզեֆ Սմիթի  
օրինակին և վերականգնման 
նմուշին: Դիմեք սուրբ գրություննե-

րին: Աղոթելիս ծնկի իջեք: 
Խնդրեք հավատքով: Լսեք 
Սուրբ Հոգուն: . . . Եվ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով ես 
խոստանում եմ, «Եթե դուք 
խնդրեք [Երկնային Հորը], 
հավատալով, որ կստանաք, 
ջանասիրությամբ պահելով 
[Տիրոջ] պատվիրանները,  
իհարկե, այս բաները 
հայտնի կդարձվեն ձեզ» 
(1 Նեփի 15.11): ◼
2003թ. հոկտեմբերի գերագույն 
համաժողովի ելույթներից

Տեսնո՞ւմ ենք արդյոք նմուշը: Վերականգնման յուրաքանչյուր մեծ իրադարձությանը նախորդել է աղոթքը:
«Մ
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Ֆեյթ Սութերլին Բլաքհուրսթ

Եկեղեցու ամսագրեր

Պ
ատկերացրեք՝ դուք մի շաբաթով 

գնացել եք ծովափ ձեր ընկե-

րոջ ընտանիքի հետ։ Դուք շատ 

զվարճալի ժամանակ եք անցկաց-

նում, սակայն սկսում եք կարոտել ձեր 

ընտանիքին։ Ապա ձեր հայրը հաղոր-

դագրություն է ուղարկում, իմանալու, 

թե ինչպես է ամեն բան անցնում․ ձեզ 

հենց սա էր անհրաժեշտ՝ սիրված ու 

հիշված զգալու համար։

Կյանքը երկրի վրա մի փոքր նման 

է դրան։ Աստված մեզ հաղորդագրու-

թյուններ չի ուղարկում, սակայն մենք 

հեռու ենք մեր երկնային տնից, ուստի, 

ուղիներից մեկը, որով Երկնային Հայրը 

փոխանցում է մեզ Իր սերը մեր հան-

դեպ, մարգարեներ ուղարկելն է։
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ԻՆՉ, ԻՆՉՈՒ և ԻՆՉՊԵՍ․  

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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Մարգարեներն առաջնորդում 
են տնտեսությունները. ժամանա-
կահատվածներ, երբ (1) Աստված 
երկրի վրա ունի իշխանություն 
ունեցող գոնե մեկ քահանայության 
ղեկավար և (2) այս ղեկավարը՝ 
մարգարեն, սովորում է փրկության 
ծրագրի մասին հենց Աստծուց։ 
Այնուհետև մարգարեն սովորեցնում 
կամ տնտեսում է ավետարանը 
ժողովրդի համար։

Շնորհիվ սուրբ գրություննե-
րի, մենք գիտենք շատ տնտե-
սությունների մասին։ Դրանցից 
կարևորներն են՝ Ադամի, Ենով-
քի, Նոյի, Աբրահամի, Մովսեսի, 
Հիսուս Քրիստոսի և Ջոզեֆ Սմիթի 
տնտեսությունները։ Տերը սկսել է 
տնտեսություն այս մարգարեներից 
յուրաքանչյուրի միջոցով։

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
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Ավետարանն ուսուցանելու համար դուք  

պետք է կարողանաք բացատրել, թե ինչ  

է ուրացությունը, տնտեսությունները և  

Վերականգնումը։ Այս աղյուսակը կարող է օգնել։
ԻՆՉ, ԻՆՉՈՒ և ԻՆՉՊԵՍ․  

Աստված կանչում է մարգարե, 

ով ուսուցանում է Հիսուս 

Քրիստոսի ավետարանի 

ճշմարտությունը։

ԻՆՉՊԵՍ Է ՏԵՂԻ  
ՈՒՆԵՆՈՒՄ  

ՈՒՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մա
րդիկ, ովքեր հետ

ևում են մա
րգա

րեի 

ուսմունքներին, օրհնվում են։

Որոշ մարդիկ հպարտանում են 

և մերժում մարգարեին։
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Ճիշտ
 ժամանակին Աստված կանչում  

է ն
որ մարգարե՝ ճշմարտությունը, 

քահանայությունը և Եկեղեցին  

վերականգնելու հ
ամար։

Ուրացություն=ամբարշտություն Երբ անհատը 
կամ խումբը հեռանում են Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի ճշմարտություններից, մերժում են 
մարգարեներին և ընկնում մեղքի մեջ, նրանք 
ուրացության մեջ են։

Վերականգնումը ինչ- որ բան իր 
սկզբնական վիճակին վերադարձնելու 
գործողությունն է։ Դա բարեփոխում 
չէ, որը վերափոխում է գոյություն 
ունեցող ինչ- որ բան՝ ստեղծելու որևէ 
նոր բան։ Օրինակ, եթե դուք ուզենա-
յիք վերականգնել մի հին տուն, դուք 
կվերակառուցեիք այն նույն ձևով, 
ինչպես որ ի սկզբանե էր։ Գուցե դուք 
ցանկանաք ավելացնել նոր բուխարի, 
սակայն այդ դեպքում դուք փոփո-
խության կենթարկեք տունը, այլ ոչ թե 
կվերականգնեք այն։

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը 
պետք է վերականգնվեր, քանի որ այն 
կորել էր Մեծ Ուրացության ընթացքում։ 
Մարդիկ դարեր շարունակ ապրել են 
առանց ճշմարիտ Եկեղեցու։ Ուստի, 
Տերը վերականգնեց Իր Եկեղեցին և 
ավետարանը Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, 
ճիշտ ինչպես մարգարեացել էին հնօ-
րյա մարգարեները (տես Եսայիա 2․1–3, 
29․13–14, Գործք 3․19–21, Հայտնություն 
14․6–7, 2 Նեփի 3․3–15)։

Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ ավետա-
րանն այստեղ է մնալու, ուստի, կմնա՞ք 
դուք դրա հետ։ Չնայած աշխարհն ավելի 
ու ավելի ամբարիշտ է դառնում, Հիսուս 
Քրիստոսի Եկեղեցին կմնա մինչև վերջ։

Դուք պետք է ընտրություն կատա-
րեք, նույն ընտրությունը, որը կանգնել 
է մահկանացուների առջև ժամանակ-
ների հենց սկզբից․ դուք կհետևե՞ք 
մարգարեին։ Եթե այո, դուք կօրհնվեք 
և Հոգին կառաջնորդի ձեզ։

ՈՒՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
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ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ
Այս մարգարեները կանչվել են Աստծո 

կողմից՝ «իրենց խիստ մեծ հավատքի ու 
բարի գործերի շնորհիվ» (Ալմա 13․3, տես 
նաև Աբրահամ 3․22–23)։ Նրանց կրած 
քահանայության բանալիները վերա-

կանգնվեցին Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին։
Ահա մի քանի հետաքրքիր փաստեր այս 
մարգարեների մասին։ Տեսեք, թե ուրիշ 

ինչ կարող եք սովորել նրանց մասին, մինչ 
կուսումասիրեք սուրբ գրությունները։

Ադամն իսկական 
ռահվիրա էր․ նա 
առաջին մարդն 
էր երկրի վրա և 
առաջին մարգարեն։ 
Նա ուսուցանել 
է իր ընտանիքին 
ավետարանը, բայց 
նույնիսկ սկզբում 
շատերը «իրենց իսկ 
խորհուրդներն են 
փնտրել խավարի 
մեջ» և մերժել 
ճշմարտությունը 
(Մովսես 6․28)։

Դուք երբևէ լսե՞լ եք, որ 
մի ողջ քաղաք վերցվի 
երկինք։ Այսպիսով, Սիոն 
քաղաքը, որը հիմնել էր 
Ենովքը, այնքան արդար 
էր, որ մարդիկ գնացին 
ապրելու Աստծո հետ 
(տես Մովսես 7․23)։

Դուք գիտեք Նոյան 
տապանի մասին։ 
Միայն ութ մարդ՝ Նոյի 
ընտանիքը, փրկվեց 
Ջրհեղեղից, քանի որ 
նրանք լսեցին Նոյի 
նախազգուշացում-
ները (տես Ծննդոց 7, 
Մովսես 8)։ Իսկ դուք 
գիտե՞ք, որ նա քահա-
նայություն ստացավ, 
երբ 10 տարեկան էր 
(տես ՎևՈւ 107․52) 
և որ «հսկաները . . . 
փնտրում էին Նոյին, 
որ խլեն նրա կյանքը» 
(Մովսես 8․18)։

Աբրահամը քիչ էր 
մնում զոհ մատուցվեր 
ամբարիշտ քահանանե-
րի կողմից, սակայն մի 
հրեշտակ փրկեց նրան 
(տես Աբրահամ 1)։ Նա 
ուներ որոշակի հրա-
շալի հայտնություններ, 
ներառելով նախաերկ-
րային կյանքի տեսիլքը։ 
Եկեղեցու անդամները 
նրա սերունդներն են, 
և Աբրահամի ուխտը 
կոչվում է նրա անունով։ 
(Sես Աբրահամ 2- 5:)

Մովսեսն առաջնոր-
դեց իսրայելացի-
ներին Եգիպտոսից 
դուրս և օգնեց նրանց 
ազատություն ձեռք 
բերել։ Նա «ջանա-
սիրաբար փնտրեց 
սրբագործել իր 
ժողովրդին, որ 
նրանք կարողանա-
յին տեսնել ստծո 
երեսը․ սակայն նրանք 
կարծրացրեցին 
իրենց սրտերը և չկա-
րողացան դիմանալ 
նրա ներկայությանը» 
(ՎևՈւ 84․23–24)։ 
Փաստորեն, իրենց 
ուխտադրժության 
պատճառով, նրանք 
40 տարի թափառե-
ցին անապատում։
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ՀԻՍՈՒՍ 
ՔՐԻՍՏՈՍ
Հիսուս Քրիստոսը ոչ 
միայն ուսուցանեց 
ավետարանը և 
գործեց շատ հրաշք-
ներ, այլև հաստատեց 
Իր Եկեղեցին երկրի 
վրա։ Նա քավեց մեր 
մեղքերը, խաչվեց և 
հարություն առավ, որ 
թույլ տա մեզ հաղ-
թահարել հոգևոր և 
ֆիզիկական մահը։ Նա 
է այսօր Իր Եկեղեցու 
գլուխը, և Նա և Երկնա-
յին Հայրը քահանա-
յության իշխանության 
աղբյուրն են։

ՄԵԾ ՈՒՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Փրկիչի Հարությունից հետո Նրա Առաքյալները և 
Եկեղեցու այլ ղեկավարներ փորձեցին տարածել 
ավետարանը, սակայն մարդիկ մերժեցին նրանց 
ուսմունքները և նույնիսկ սպանեցին Առաքյալների 
մեծ մասին։ Մարդկանց ամբարշտության պատճա-
ռով ավետարանի լրիվությունն այլևս երկրի վրա 
չէր: Աշխարհն ընկավ հոգևոր խավարի մեջ (տես 
Եսայիա 60․2)։
• Ավելի քան 1000 տարի մարդկանց հասա-

նելի չէին փրկության արարողությունները, 
տաճարի օրհնությունը կամ մարգարեի 
առաջնորդությունը։

• Աստվածաշնչից կորել էին թանկագին 
ճշմարտություններ։

• Կեղծ գաղափարներ ուսուցանվեցին Աստծո 
իրական բնույթի մասին։

• Փրկության արարողություններից մի քանիսը 
փոխվեցին կամ սխալ ուսուցանվեցին (տես 
Եսայիա 24․5)։

• Այս ուրացությունն, ի վերջո, հանգեցրեց շատ 
եկեղեցիների ձևավորմանը։

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
Մեծ Ուրացության ընթացքում Եվրոպայի 
որոշ հոգևորականներ հասկացան, որ Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը ճիշտ չէր ուսուցանվում։ 
Այս բարեփոխիչները մարգարեներ չէին, սակայն 
անում էին հնարավոր ամեն բան ճշմարտու-
թյունն ուսուցանելու համար, ինչպես իրենք էին 
հասկանում այն։ Նրանք օգնեցին, որ Աստվածա-
շունչը մատչելի դառնար ավելի շատ մարդկանց 
համար։ Շատերը պայքարեցին կրոնական 
ազատության համար և բացեցին ավետարանի 
Վերականգնման ուղին։

ՋՈԶԵՖ ՍՄԻԹ
Այսպիսով, արդյո՞ք ավետարանի լրիվությունը 
կորսվել էր ընդմիշտ։ Ո՛չ: Աստված կրկին Ջոզեֆ 
Սմիթին հայտնեց կարևոր ճշմարտությունները։ 
Երկնային սուրհանդակները վերականգնեցին 
քահանայության բոլոր անհրաժեշտ բանա-
լիները նրա միջոցով (տես ՎևՈւ 27․8–13, 110, 
128․18–21), դարձնելով սա «ժամանակների լրու-
թյան տնտեսության ժամանակ» (ՎևՈւ 138․48)։ 
Այն նաև հայտնի է որպես վերջին օրեր, քանի որ 
սա վերջին տնտեսությունն է` նախքան Հիսուս 
Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը:

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ
Ապա գուշակիր ԴՈՒՔ ունեք  
Վերականգնման օրհնությունները։  
Այո, դուք։
• Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին վերականգնվեց 

մարգարեով և առաքյալներով՝ այն առաջնոր-
դելու համար։

• Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և 
Ուխտերը, Թանկագին Մարգարիտը և այլ 
ժամանակակից հայտնություններ վերա-
կանգնեցին թանկարժեք ճշմարտություններ, 
որոնք կորած էին (տես 2 Նեփի 27)։

• Ջոզեֆ Սմիթը ստացավ Ահարոնյան Քահա-
նայությունը Հովհաննես Մկրտիչի կողմից 
(տես ՎևՈւ 13) և Մելքիսեդեկյան Քահանա-
յությունը՝ Պետրոս, Հակոբոս և Հովհաննես 
Առաքյալների կողմից (տես ՎևՈւ 128․20)։

• Լիազորված քահանայություն կրողները 
պատշաճ կերպով կատարում են փրկության 
արարողությունները։

• Եվ մենք գիտենք, որ ճշմարտությունն այլևս 
երբեք չի կորչի ուրացության պատճառով 
(տես Դանիել 2․44)։ ◼

Դուք  այստեղ եք



Սառա Հանսոն

Պատկերացրեք, որ Հիսուս Քրիս-
տոսի մասին կարդում եք ամեն 
ինչ սուրբ գրություններում՝ 

Սուրբ Աստվածաշնչում, Մորմոնի Գրքում, 
Վարդապետություն և Ուխտերում, Թանկա-

գին Մարգարիտում։ Բազմիցս խոսեք Նրա 
կատարած գործերի մասին։ 2017թ․ հունվարին 

Նախագահ Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնը կոչ արեց 
անել հենց դա․ կանոնիկ գրքերում ուսումնասիրել 

ամեն բան, որ Հիսուսն ասաց և արեց։ Նախագահ 
Նելսոնն ասել է, որ կատարելով այդ առաջադրանքը, 

նա «ուրիշ մարդ» դարձավ։ Նա ոչ միայն ավելին սովո-
րեց Հիսուս Քրիստոսի մասին, այլև ավելի մեծ նվիրվա-

ծություն զգաց Նրա հանդեպ։ 1

Դուք նույնպես կարող եք ավելի մոտենալ Քրիստոսին, 
երբ սովորեք Նրա մասին։ Ուսումնասիրելով Նրա կյանքն ու 

նպատակը, ձեր կյանք եք հրավիրում է Նրա խաղաղությունը 
և օգնում է ձեզ ճանաչել Նրան և Երկնային Հորը։ Ստուգեք, թե 

ինչպես են այս երիտասարդները պատասխանել երկու հար-
ցերի․ (1) Ո՞րն է Փրկիչի վերաբերյալ ձեր սիրած սուրբ գրության 

պատմությունը և ինչո՞ւ։ (2) Եվ ինչպե՞ս են ավետարանի ուսումնա-
սիրությունները ձեզ խաղաղություն բերել։ ՀԱ
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Երբ սովորում եք 
Հիսուս Քրիստոսի  

մասին, դուք ձեր 
կյանք եք հրավիրում 

Նրա խաղաղությունը և 
ներկայությունը։
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Ես սիրում եմ 10 բորոտների պատմությունը, քանի որ Քրիստոսը շատ մեծ սեր ցուցաբերեց բորո-
տի հանդեպ, ով երախտագիտություն հայտնեց Նրան։ Նա ասաց․ «Քո հաւատքն ապրեցրեց 
քեզ» (Ղուկաս 17․19, տես 11–19 հատվածները)։ Ինձ դուր է գալիս այն անկեղծ բարությունը, 
որը Նա ցուցաբերում է բոլորի հանդեպ։

Իմ դպրոցում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգությունների պատճառով բոլորն այնտեղ 
մեծ խաղաղության և մխիթարության կարիք ունեն։ Ես ուժ և խաղաղություն եմ գտել 
սեմինարիայում իմ ուսումնասիրությունների միջոցով։ Սեմինարիաների ուսուցիչները 
սուրբ գրությունները և ավետարանը շատ անհատական են դարձնում յուրաքանչյուրի 
համար։ Իրոք հրաշալի է տեսնել տարբերությունը սեմինարիայի դասարանի և 
սովորական դասարանի միջև։ Այնտեղ պարզապես մեկ ուրիշ զգացողություն կա, 
որը խաղաղություն է բերում։

Գաբրիել Ս., 16 տարեկան, Կոլորադո (ԱՄՆ)

Հավատքի և Աստծո խոսքի վերաբերյալ Ալմայի պատմությունն (տես 
Ալմա 32․18–43) ինձ սովորեցրեց, որ երբ մենք սեր ենք ցանում, մենք սեր 
ենք ստանում։ Ինչպես Ալման է բացատրում զորամացիներին, հավա-
տը նման է սերմի։ Դա հավատալն է, որ ինչ- որ բան ճիշտ է՝ առանց 
իրականում այնտեղ գտնվելու և տեսնելու։ Հավատն աճում է, երբ 
մարդը ցանկություն ունի հավատալու և Աստծո խոսքը լսելու։ Այս 
ամենն օգնել է ինձ հանգիստ լինել, սրտապնդվել և ձեռք բերել 
վկայություն, որ Երկնային Հայրը նայում է ինձ սիրառատ ու 
ողորմած աչքով։

Մինչ ամեն օր ուսումնասիրում եմ սուրբ գրությունները, 
ես ավելի լավ եմ հասկանում սերը, որը մեր Փրկիչն ունի 
մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ։ Այս գիտելիքն օգնում 
է ինձ բացատրել իմ դպրոցական ընկերներին, որ նրանք 
մենակ չեն, երբ խնդիրներ են ունենում, քանի որ կա 
Աստված, ով սիրում է մեզ։

Մարիա Մ., 17 տարեկան, Գուադալաջարա 
(Իսպանիա)

Ինձ դուր է գալիս 3 Նեփի 17- ը, երբ Փրկիչն 
այցելում է Ամերիկա մայրցամաք և  
հրավիրում երեխաներին գալ Իր մոտ:  
Նա նստում է նրանց կողքին և ժամա-
նակ անցկացնում նրանց հետ՝ մեկ 
առ մեկ։ Ինձ համար սա մի հրաշալի 
պատմություն է, որը ցույց է տալիս, 
թե ով է Հիսուս Քրիստոսը և 
որքան շատ սեր ունի մեզա-
նից յուրաքաչյուրի համար։ 

ԾԱՆՈԹԱՆԱԼ 
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եմ նաև նրանց մասին։ Դա մեծ խաղաղություն 
բերեց իմ կյանքում։

Աննա Ք., 17 տարեկան, Մոնտանա (ԱՄՆ)

Ինձ դուր է գալիս, երբ Քրիստոսը գալիս է Ամերիկա 
մայրցամաք, հարցնում է, թե արդյոք նրանց մեջ կան 

հիվանդներ ու տառապյալներ և ապա բժշկում է նրանց։ 
Ապա Նա օրհնում է մանուկներին։ (Տես 3 Նեփի 17։) 

Կարծում եմ, որ սա հրաշալի և զորեղ պատմություն է: Ես 
սիրում եմ փոքր երեխաներին և ինձ դուր է գալիս, երբ մարդիկ 

շատ են սիրում նրանց, քանի որ երեխաները շատ մաքուր 
են։ Այս պատմությունն ինձ ցույց է տալիս մեր հանդեպ Փրկիչի 

ունեցած սիրո խորությունը։ Քանի որ Նա բավականաչափ սիրեց 
այն ժամանակների մարդկանց, և արեց ամեն բան, ինչ արեց, Նա 
կարող է սիրել մեզ նաև այսօր։

Եսայիա 53․3 հատվածում ասվում է, որ Փրկիչը «հարուած-
ների տէր եւ ցաւի տեղեակ եղաւ»։ Երբ ես մտածում եմ Քրիստոսի 
Քավության մասին, ինչի միջով Նա անցավ մեզ համար և ինչպես 
կարող եմ ներվել, երբ ես ապաշխարում եմ իմ մեղքերը, ես իսկապես 
խաղաղություն եմ զգում։ Մորմոնի Գրքում շատ մարդիկ, ինչպես 
օրինակ Մոսիայի որդիները՝ Ամմոնը և Ալմա Կրտսերը, ունեցել են 
դժվարին անցյալ, սակայն նրանք ներվել են։ Նրանք դարձել են 
դեպի Քրիստոսը, ապաշխարել և դարձել հրաշալի օրինակներ, 
որոնցից մենք կարող ենք սովորել այսօր։ Ինձ սփոփում է այն միտքը, 
որ ես նույնպես կարող եմ ներվել։

Ալինա Տ., 18 տարեկան, Օրեգոն (ԱՄՆ)

Հիսուսի մասին իմ սիրած սուրբ գրության պատմությունն այն է, երբ 
Նա ջուրը գինի է դարձնում հարսանիքի ժամանակ իր մոր հուշումով 
(տես Հովհաննես 2․1–11)։ Սա իմ սիրելի պատմությունն է, քանի որ 
այն ցույց է տալիս Հիսուսի հարգանքը կանանց հանդեպ և հատ-
կապես՝ Իր մոր հանդեպ։ Այս պատմությունը խրախուսում է երե-
խաներին հնազանդվել իրենց ծնողներին ոչ թե վախից դրդված, այլ 
մեծ սիրուց ելնելով։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է ձգտի հետևել Հիսուս 
Քրիստոսի օրինակին։ Իր մոր հանդեպ Նրա սերը երբեք չմարեց, և 
ոչ էլ մեր ծնողների հանդեպ սերը պիտի մարի։ Դա նաև իմ սիրած 
հատվածն է, քանի որ Նրա հրաշքը ծառայելու գործողություն է, և 
մենք նույնպես կարող ենք հրաշքներ գործել ուրիշներին օգնելով։

Սյս պատմությունը և սուրբ գրությունների այլ պատմություն-
ներ խաղաղություն են բերել ինձ։ Ինձ սփոփում է այն միտքը, որ 
եթե ես միշտ փորձեմ սովորել Քրիստոսի մասին և հետևեմ Նրա 

Հավա-
տում 

եմ, որ Նա 
կնստի նաև 

մեզանից 
յուրաքանչյուրի 

կողքին, երբ 
ունենանք Նրա 

օգնության կարիքը։
Այս տարի ես 

նպատակ դրեցի իմ առջև 
ամեն օր կարդալ սուրբ 

գրության մի էջ: Մինչ ես 
կարդում էի, իմ մեջ ցանկու-

թյուն առաջացավ՝ շարունակել 
կարդալ ամեն օր։ Ես շատ բան 

եմ սովորել սուրբ գրությունների 
պատմություններից, երբ ժամանակ 

եմ տրամադրել դրանք հասկանալու 
համար, և ավելի եմ մոտեցել իմ Երկ-

նային Հորը և Փրկիչին, քանի որ սովորել ՀԱ
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ԿԵՆՏՐՈՆԱՑԵՔ ՆՐԱ ՎՐԱ
«Մեր ուշադրությունը պետք է կենտրոնացած 
լինի Փրկիչի ու Նրա ավետարանի վրա։ Գուցե 
դժվար լինի կենտրոնացնել մեր յուրաքան-
չյուր միտքը Նրա վրա։ Սակայն, երբ այդպես 
ենք վարվում, մեր կասկածներն ու վախերը 
ցրվում են»։

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն, «Մեր կյանք 
հրավիրել Հիսուս Քրիստոսի զորությունը», 
ապրիլ 2017 գերագույն համաժողով։

ուսմունքներին, մի օր կկարողանամ վերադառնալ մեր սիրառատ 
Երկնային Հոր մոտ։

Աննա Ռ., 17 տարեկան, Վիկտորիա (Ավստրալիա)

Ես սիրում եմ Քրիստոսի և հարուստ երիտասարդի պատմությունը 
(տես Մարկոս 10․17–22)։ Դա ինձ մեծ խորաթափանցություն և 
հեռանկար է տալիս, թե ինչ է նշանակում առաջնահերթություն տալ 
Աստծուն ամեն ինչից վեր: Ամբողջ աշխարհիկ ունեցվածքը ծախելու 
խնդրանքը շատ դժվար պահանջ կլինի գրեթե յուրաքանչյուրի 
համար։ Սակայն կարծում եմ, որ հոժարակամորեն Աստծուն մեր 
ունեցվածքից վեր դասելն այն բաներից մեկն է, որ մեզանից յուրա-
քանչյուրը պետք է սովորի կյանքում։ Հիսուս Քրիստոսի անսահման 
սերը մեզ համար իսկապես տպավորիչ է: Այն, անշուշտ, ավելի լավ 
է, քան ցանկացած գումար կամ ունեցվածք, որ մենք ձեռք ենք 
բերում այս կյանքում:

Սուրբ գրությունների ընթերցանությունը խաղաղություն և մխիթա-
րություն, ինչպես նաև ավելի մեծ իմաստություն և հասկացողություն է 
բերում ինձ։ Չնայած գուցե միշտ չէ, որ ես անմիջապես կզգամ սուրբ 
գրությունների ուսումնասիրության զորությունը, բայց գիտեմ, որ սուրբ 
գրությունները կարդալը դրական է ազդում իմ կյանքի վրա և օգնում է 
ինձ զգալ Հոգին և նկատել Նրա հուշումները։

Յուժեն Ք., 19 տարեկան, Թաիչունգ, (Թայվան)

Երբ Քրիստոսը գնում էր տեսնելու մի երիտասարդ աղջկա, ով 
մահանում էր, մի կին, ով արյան հետ կապված խնդիրներ ուներ, 
պարզապես դիպավ Նրա հագուստին և բժշկվեց։ Քրիստոսը 
շրջվում և խոսում է նրա հետ, երբ հասկանում է, որ նա դիպչել է Իրեն 
(տես Ղուկաս 8․43–48)։ Չնայած գնում էր օգնելու մեկ ուրիշին, 
Քրիստոսը նաև նրան ժամանակ տրամադրեց։ Քրիստոսը ժամա-
նակ է տրամադրում նաև բոլորիս։

Ես շատ զբաղված կյանքով եմ ապրում՝ վազում եմ դպրոց, 
բալետի դասերի կամ այլ առօրյա գործեր անելու։ Այդ ամենի ընթաց-
քում ես ժամանակ չեմ ունենում առանձնանալ կամ խաղաղություն 
զգալ։ Երբ կարդում եմ սուրբ գրությունները կամ աղոթում, ես 
խաղաղություն եմ զգում։ Հաճելի է այն զգալ և խելահեղ կյան-
քից մի պահ կտրվել։ Խաղաղության այդ պահերին ես ավելի 
եմ մոտենում Փրկիչին և աճում ավետարանի ուսումնա-
սիրության մեջ։ ◼
Զոի Բ., 17 տարեկան, Յուտա (ԱՄՆ)

Հեղինակն ապրում է Յուտայում (ԱՄՆ):

ՀՂՈՒՄ
 1. Տես Ռասսել Մ․ Նելսոն, «Մարգարեներ, 

ղեկավարություն և աստվածային օրենք» 
(համաշխարհային հեռարձակում երիտա-
սարդ չափահասների համար, հունվարի 
8, 2017թ․), broadcasts .lds .org, «Մեր 
կյանք հրավիրել Հիսուս Քրիստոսի 
զորությունը», ապրիլ 2017 գերագույն 
համաժողով, «Ուսումնասիրել Փրկի-
չի խոսքերը», Լիահոնա, հունվ. 
2018, 56–59։
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Ի՞նչ է նշանակում Վերականգնումն ինձ համար:
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Եկեղեցու Վերականգնումը սկսվեց, երբ Երկնային Հայրն ու Հիսուս Քրիստոսը այցելեցին Ջոզեֆ Սմիթին 
1820թ.- ին: Դրանից հետո այլ կարևոր բաներ տեղի ունեցան Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին երկիր ետ 

բերելու համար: Կարդացեք այս քարտերը, կտրեք դրանք, սոսնձեք թղթին և խաղացեք համապատասխա-
նեցման խաղ:

Ջոզեֆ Սմիթը 
թարգմանեց ոսկե 
թիթեղները . . .

Երկնային  
Հայրը և Հիսուս 
Քրիստոսը 
հայտնվեցին 
Ջոզեֆ Սմիթին . . .

Հովհաննես 
Մկրտիչը Ջոզեֆ 
Սմիթին և Օլիվեր 
Քաուդերիին 
շնորհեց Ահարո-
նյան Քահանա-
յությունը . . .

Պետրոսը, 
Հակոբոսը և 
Հովհաննեսը 
վերականգ-
նեցին Մել-
քիսեդեկյան 
Քահանայու-
թյունը . . .

. . . հետևաբար 
գիտեմ, որ 
Նրանք ինձ 
նման մարմին-
ներ ունեն:

 . . .հետևաբար 
ես կարող եմ 
կարդալ Մորմո-
նի Գիրքը:

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ 
մկրտվել Հիսուս 
Քրիստոսի Վեր-
ջին Օրերի Սրբե-
րի Եկեղեցում:

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ 
ունենալ Սուրբ 
Հոգու պարգևը:
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Եկեղեցին 
կազմակերպվեց 
1830թ. ապրիլի 
6- ին . . .

Էմմա Սմիթը 
երգեր հավաքեց 
Եկեղեցու առա-
ջին երգարանի 
համար: . . .

Կիրթլենդի 
Տաճարում Եղիան 
Ջոզեֆ Սմիթին 
տվեց ընտա-
նիքները կնքելու 
բանալիները . . .

Տերը պատվիրեց 
առաջին Սրբերին 
10 տոկոս տասա-
նորդ վճարել . . .

Աուրելիա Ռոջեր-
սը սկսեց Երեխա-
ների Միությունը՝ 
ուսուցանելու իր 
հարևանությամբ 
ապրող երեխա-
ներին . . .

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ 
եկեղեցի գնալ:

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ օրհ-
ներգեր երգել:

 . . . հետևաբար ես 
կարող եմ ընտա-
նեկան պատմու-
թյան աշխատանք 
կատարել և 
տաճար գնալ:

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ 
նվիրաբերել 
տասանորդ և 
ծոմի զոհաբե-
րություն:

 . . . հետևաբար 
ես կարող եմ 
գնալ Երեխանե-
րի Միություն:
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«Որպես Նրա ծառաներից մեկը, ես հայտարարում եմ իմ վկայությունը, որ 
Հիսուսը Քրիստոսն է, մեր Քավիչը և մեր Փրկիչը: Ես գիտեմ, որ Նա ապրում 
է, և Նրա գորովագութ ողորմությունները հասանելի են մեզ բոլորիս»։

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
«Տիրոջ գորովագութ ողորմությունները», Լիահոնա, մայիս 2005, 99։
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«Արդեօք չե՞մ բանալ ձեզ 
համար երկնքի պատուհանները եւ օրհ-
նութիւն թափել ձեզ համար» (Մաղաքիա 3․10)։

Ես մեծացել եմ Գվատեմալայում, որտեղ իմ 
ընտանիքն ուներ գործարան, որն արտադրում 

էր համազգեստ սպորտային խմբերի համար։
Հայրս ցանկանում էր, որ մեր ընտանիքի  

երեխաները սովորեին ջանասիրաբար աշխատել։ 
Մենք օգնում էինք նրան գործարանում։ Փոքր 
ժամանակ ես հաճախ էի խնդիրներ ունենում։ 
Ես միշտ ինչ- որ բան էի կոտրում։ Սակայն երբ 
մեծացա, հայրս թույլ տվեց ինձ հետևել գործող 
մեքենաներին։

Հայրս վճարում էր մեզ մեր աշխատանքների 
դիմաց։ Ապա նա հարցնում էր․ «Ի՞նչ եք անելու ձեր 
գումարով»։ Ես գիտեի, թե որն էր ճիշտ պատասխա-
նը․ «Վճարելու եմ իմ տասանորդը և խնայելու եմ իմ 
միսիայի համար։

Երբ ես մոտ 13 տարեկան էի, մեր բիզնեսը 
շատ գումարներ կորցրեց։ Մենք ստիպված էինք 
ազատվել մեր կարի մեքենաների մեծ մասից։ 200 
աշխատողներ ունենալու փոխարեն մենք ունեինք 
հինգ աշխատող։ Նրանք աշխատում էին մեր տան 
ավտոտնակում։

Ես միշտ վճարել եմ իմ տասանոր-
դը, սակայն երբեք իրականում չէի հաս-

կանում, թե որքան կարևոր էր դա։ Ապա ես հրաշալի 
մի դաս սովորեցի։ Մի կիրակի առավոտ ես լսեցի, 
թե ինչպես էին ծնողներս շշուկով խոսում։ Հայրս 
ասաց մորս, որ բավականաչափ գումար կար կամ 
տասանորդ վճարելու, կամ ուտելիք գնելու համար։ 
Բավականաչափ գումար չկար երկուսի համար։ Ես 
անհանգիստ էի։ Ի՞նչ կաներ հայրս։

Կիրակի օրը ես տեսա, թե ինչպես հայրս մի 
ծրար տվեց մեր ճյուղի նախագահին։ Նա ընտրեց 
տասանորդ վճարելը։ Ես ուրախ էի, որ նա արեց դա, 
սակայն նաև անհանգիստ էի։ Ի՞նչ ենք ուտելու մենք։

Հաջորդ օրը որոշ մարդիկ թակեցին մեր դուռը: 
Նրանք ասացին հորս, որ իրենց շտապ համազգեստ 
էր պետք։ Սովորաբար մարդիկ վճարում էին մեզ 
պատվերը կատարելուց հետո։ Սակայն այս մարդիկ 
վճարեցին հորս հենց այդ օրը՝ նույնիսկ նախքան 
համազգեստը կարելը։

Երկու օրում ես սովորեցի մի գեղեցիկ դաս, որը 
կհիշեմ ողջ կյանքում։ Տասանորդի օրենքն օգնում է 
մեզ կառուցել մեր հավատը և ցուցադրել մեր երախ-
տագիտությունը Երկային Հորը։ Տասանորդ վճարելը 
օրհնություն է: ◼Ն
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Երեց Վալերի Վ․ 
Կորդոն

Յոթանասունի 
Քվորումից

Հրաշալի դաս
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Ռեյ Գոլդրափ
Հիմնված է իրական պատմության վրա

Գործիքները հիշեցնում էին Միգուելին մեկ այլ բանի 
մասին, որը նա սիրում էր: Աբուելոն միշտ տալիս էր 
նրան մի կտոր քաղցրավենիք, երբ Միգուելն օգնում 
էր մաքրություն անելիս:

Բայց Միգուելը սոված էր այդ ժամանակ: Նա 
գիտեր, որ չպետք է հյուրասիրություն վերցներ 
առանց հարցնելու, բայց երևում է Աբուելոն զբաղ-
ված էր լինելու որոշ ժամանակ: «Երևի ես չպետք է 
սպասեմ», —  մտածեց Միգուելը:

Միգուելը երկարացրեց ձեռքը վաճառասեղանի 
տակով դեպի քաղցրավենիքի բանկան: Այն լի էր 
նրա սիրելի քաղցրավենիքով՝ քաղցր ու բուրավետ՝ 
չիլիի փոշիով պատված: Երբ Միգուելը բացեց այն, մի 
քիչ անհարմար զգաց: Բայց քաղցրավենիքն այնքան 
համեղ էր երևում: Նա շտապելով դրեց իր բերանը:

Շուտով հաճախորդը մեկնեց: Աբուելոն վերցրեց 
մի կտոր կաշի և թրջեց այն ջրով: Դա օգնեց կաշին 
փափուկ պահել և հեշտ՝ աշխատելու համար:

Միգուելը խժռեց մնացած քաղցրավենիքը այն-
քան արագ, որքան կարող էր: Ապա նա քայլեց 
դեպի Աբուելոն։

Աբուելոյի կոշիկի խանութը

«Միշտ չէ, որ հեշտ է ասել «Ներեցեք» (Children’s 
Songbook, 98):

Միգուելը բացեց իր աբուելոյի (իր պապիկի) կոշի-
կի խանութի դուռը: Նա զգաց կաշվի հոտը, որով 

աշխատում էր Աբուելոն: Դա նրա սիրած հոտերից 
մեկն էր:

«Ողջույն, Աբուելո»:
Աբուելոն ծնկի էր իջել և գծում էր հաճախորդի 

ոտնաթաթը մի թերթիկի վրա: Նա վեր չնայեց: 
Աբուելոյի լսողությունը այնքան էլ լավ չէր:

Միգուելը նստեց աշխատասեղանի մոտ: Նա 
նայում էր կտրված կաշվի կույտին: Նա պատկերաց-
նում էր, թե ինչ էր Աբուելոն անելու յուրաքանչյուրի 
հետ, օգտագործելով իր մուրճը և տափակաբերան 
աքցանները:
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«Ողջո՜ւյն»: Ասաց Աբուե-
լոն ժպտալով: «Ուրախ եմ, 
որ եկել ես ինձ տեսնելու»: 

Միգուելը գրկեց Աբուե-
լոյին: Նա հույս ուներ 
Աբուելոն չէր նկատի, որ 
կերել էր քաղցրավենի-
քը: Միգուելը մի կողմ հրեց 
անհանգստությունը:

«Այսօր զբաղված ես երևում», 
—  ասաց Միգուելը, մատնացույց 
անելով կաշվի կույտը: «Կա՞ օգնության 
կարիք»:

«Իհարկե։ Կարո՞ղ ես ինձ տալ այդ թելը»:
Միգուելը վերցրեց թելի մի երկար կտոր: Նա ձգեց 

այն ձեռքերով: Դա ավելի կոշտ էր, քան երևում էր:
«Վայ, ինչ ամուր է»:
Աբուելոն քրքջաց: «Այն պետք է ամուր լինի, կյան-

քի վատին ու լավին դիմանալու համար»: Աբուելոն 
քաշեց թելը կաշվի միջով: Ապա նրա դեմքը մի տեսք 
ընդունեց, որը մայրը երբեմն կոչում էր «Իմաստուն 
Աբուելոյի» հայացք:

«Գիտե՞ս, մենք պետք է ավելի նման լինենք այս 
կոշիկին», —  ասաց Աբուելոն գլուխը շարժելով:

Միգուելը նայում էր կաշվին: «Ըմմմ . . . Արդյո՞ք դա 
անում ենք»:

« Այո իսկապես: Մենք պետք է ուժեղ մնանք: Այդ 
ձևով սատանայի գայթակղությունները մեզ չեն ստի-
պի տապալվել»:

Կարմիր քաղցրավենիքը առկայծեց Միգուելի 
մտքում: Նա գիտեր, որ պետք է ասեր Աբուելոյին 
այդ մասին:

Աբուելոն մի հին կոշիկ վերցրեց դարակից: «Տես-
նո՞ւմ ես այս մեծ անցքը»:

Միգուելը ձեռքը գրեթե կարող էր մտցնել անցքի 
միջով: «Այո»:

«Այս մի ժամանակ մի փոքրիկ անցք էր, որը կարե-
լի էր հեշտությամբ սարքել: Բայց նրանք սպասել 
են և այժմ շատ ավելի դժվար է լինելու այն նորոգել: 
Վատ սովորույթներն ու վատ ընտրությունները նման 
են այդ անցքին: Ավելի լավ է դրանք վաղ նորոգել»:Ն
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ԼԱՎ ԶԳԱՑՈՒՄ
Մի օր ես և մայրիկս գնացինք վճարելու 
մայրիկիս ջրի վարձը, և մեր առջևում կանգ-
նած մարդը գցեց մեծ քանակությամբ փող, 
բայց չնկատեց դա: Ես շտապեցի վերցնել 
և վերադարձնել նրան: Նա ասաց. «Շատ 
շնորհակալ եմ» և ասաց, որ չէր կարծում որ 
որևէ այլ երեխա կաներ դա: Ես այնպիսի 

լավ զգացում ունեցա դրանից հետո: Ես միշտ կհիշեմ այդ 
լավ զգացումը: 
Բրիաննա Ք., 9 տարեկան, Այդահո, (ԱՄՆ)

Աբուելոն կրկին շարժեց 
գլուխը և Իմաստուն Աբուե-
լոյի արտահայտությունը 
փոխվեց՝ դառնալով ժպիտ: 
Նրանք շարունակում էին 
խոսել, մինչ Աբուելոն աշխա-

տում էր: Ողջ ժամանակ 
Միգուելը շարունակում էր 

մտածել կարմիր քաղցրավենի-
քի մասին:
Երբ Աբուելոն վերջացրեց, 

Միգուելը օգնեց նրան մաքրելու գոր-
ծում: Հետո Աբուելոն վերցրեց իր քաղցրա-

վենիքի բանկան:
Ի վերջո Միգուելը չկարողացավ այլևս դիմանալ: 

«Ես վերցրեցի քո քացրավենիքից մեկ հատ», —  
հանկարծակի ասաց նա:

Աբուելոն վար դրեց բանկան: «Ի՞նչ ասացիր»:
Միգուելը պատմեց նրան առանց հարցնելու 

քաղցրավենիքը վերցնելու մասին: «Ներիր Աբուելո: 
Ես այլևս երբեք չեմ անի այդ, ես խոստանում եմ»:

Աբուելոն ամուր գրկեց Միգուելին: Միգուելն իրեն 
այնքան լավ զգաց:

«Շնորհակալություն ազնիվ լինելու համար: Դա 
շատ ավելի կարևոր է ինձ համար, քան որևէ այլ բան»:

Տուն քայլելով, Միգուելը զգում էր իրեն ճիշտ այն-
պես, ինչպես Աբուելոյի կարած մի նոր զույգ կոշիկ: 
Ուժեղ, ինչպես կարող էր լինել և պատրաստ կյանքի 
համար: ◼
Հեղինակն ապրում է Յուտայում (ԱՄՆ):

«Գիտես, մենք 
պետք է ավելի 

նման լինենք այս 
կոշիկին», ասաց 

Պապիկը:
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Ողջույն։  
Ես Կլաուդիան եմ 

և ապրում եմ 
Ավստրալիայում:  

Վ Ա Ռ Ե Ք  Ձ Ե Ր  Լ Ո Ւ Յ Ս Ը 

Ես պաշտպանում  
եմ մյուսներին

Դպրոցում իմ դասարանցի  
մի տղա դժվարանում է սովո-

րել: Ես նրան պաշտպանում 
եմ, երբ մարդիկ նրան 
ծաղրում են և օգնում եմ 
նրան դասարանում, երբ 

նա կարիք է ունենում: 
Ուսուցիչս ասում է, 
սա միակ տարին  
է, որ նա զգում է, 
[այդ տղան] իր 
դասարանի մի 
մասն կազմում:

Համարձակ  ԲԱՐԻ 
Ես վառում եմ իմ լույսը՝ 
բարի լինելով ուրիշների 

հանդեպ:

Կլաուդիայի  
եղբայր 
Թայլերը

եղեք:
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Իմ փոքրիկ արջուկը
Երբ ուսուցչուհուս քեռին մահացել էր, նա շատ 
տխուր էր: Նա չգիտի Եկեղեցու մասին, այսպիսով 
ես ասացի նրան, որ Երկնային Հայրր սիրում է 
նրան: Ես նրա համար մի քարտ պատրաստեցի և 
ասացի նրան, որ նա նորից կտեսնի իր քեռուն: Ես 
տվեցի նրան իմ փոքրիկ արջուկը՝ օգնելու նրան 
հաղթահարել տխուր ժամանակները: 

ՈՒՂԱՐԿԵՔ ՄԵԶ ՄԻ 
ԱՍՏՂ:
Ինչպե՞ս եք թույլ տալիս, որ ձեր լույ-

սը շողա, ինչպես Հիսուսն է խնդրել 
մեզ անել: Էլ- փոստով ուղարկեք ձեր 

աստղի մի նկար և ձեր պատմվածքն ու 
լուսանկարը ձեր ծնողների թույլտվու-

թյան հետ liahona@ ldschurch .org:

Բախտավոր ընկերներ
Իմ հարևանուհի Օլիվիան 

դժվարանում է քայլել, 
խոսել և լսել: Օլիվիայի 

մայրիկն ասում է, որ 
Օլիվիայի բախտը բերել է, 
որ ինձ նման ընկերուհի 

ունենի: Իմ բախտը 
նույնպես բերել է:

Երգելը և  
Սուրբ Հոգին
Ես սիրում եմ 
երգեր երգել Ման-
կական երգարա-
նից: Իմ ընտանիքն 
ասում է, դա 
օգնում է նրանց 
զգալ Սուրբ Հոգին: 
Սուրբ Հոգին իմ 
մեջ ջերմ զգացում 
է արթնացնում: 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ  
ԵՔ ՓԱՅԼԵԼ:

ՀԱՄԱՐՁԱԿ ընկերություն արեք մեկի  
հետ, ով շատ ընկերներ չունի:

ՀԱՄԱՐՁԱԿ օգնեք ձեր հարևանին:

ՀԱՄԱՐՁԱԿ որևէ ընկերոջ եկեղեցի հրավիրեք: 

ՀԱՄԱՐՁԱԿ երգեք:Կ
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Կաել Ս., 8 տարեկան, Վիրջինիա (ԱՄՆ)

Ես գիտեմ, որ Երկնային Հայրը 
պատասխանում է աղոթքնե-

րին: Երբ ընտանիքս ապրում էր 
Գերմանիայում, մենք գնում էինք 
արշավ մեր գյուղում: Արշավը մի 
բան է, երբ ընկերները և հարևան-
ները ժամանակ են անցկացնում 
միմյանց հետ՝ գնալով բնության 

գիրկը միասին քայլելով: Ծնողներս ասացին, որ ես 
կարող էի քայլել խմբի առջևից իմ ընկերներից մեկի 
հետ, և մենք ճամփա ընկանք երկար արահետով:

Մի քանի րոպե անց ես չկարողացա տեսնել իմ 
ընտանիքից որևէ մեկին: Ես ընկերուհուս ասացի, 
որ ցանկանում էի մնալ արահետի վրա և սպասել 
նրանց: Շուտով ես չկարողացա այլևս տեսնել ընկե-
րուհուս կամ նրա ընտանիքին, իսկ իմ ծնողները 

Կորած և 

գտնված
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դեռ չէին եկել: Ես մեն մենակ էի անտառում և վախ 
զգացի: Ես որոշեցի մի աղոթք ասել, որ ինչ- որ մեկը 
գտներ ինձ: 

Անտառի մեկ այլ մասում հայրս զգաց, որ Սուրբ 
Հոգին իրեն ասում է. «Գնա և փնտրիր որդուդ»: Նա 
զգացել էր, թե ես որքան նրա կարիքն ունեի, այսպի-
սով նա շրջվել էր և ասել մայրիկիս, որ գնում է ինձ 
որոնելու: Մի քանի րոպե անց հայրս եկավ, վազելով 
արահետով, որտեղ ես էի սպասում և գտավ ինձ: 
Ես այնպես ուրախացա՝ տեսնելով հայրիկիս: Երբ 
նա ասաց ինձ, որ ուժեղ զգացում էր ունեցել, որ ես 
կարիք ունեի օգնության, ես իմացա, որ Երկնային 
Հայրը, պատասխանել էր իմ աղոթքին:

Ես այնքան ուրախ եմ, իմանալով, որ որտեղ էլ ես 
լինեմ, ես կարող եմ խոսել Երկնային Հոր հետ: Նա 
կօգնի ինձ գտնել իմ ուղին: ◼
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Մենք ճամփորդեցինք Կամբոջայից Հոնգ Կոնգ 
Չինաստան Տաճարը, որպեսզի իմ փոքրիկ քույ-
րը՝ Լաուրան, կնքվեր մեր ընտանիքի հետ: Ես 
զգացի Հոգին այդ առանձնահատուկ վայրում:

Ռոզա Փ., 9 տարեկան, Կամբոջա

ՄԵՐ ԷՋԸ

Երբ ութ տարեկան դարձա, տատիկ պապիկներս 
և շատ ընկերներ եկան իմ մկրտությանը: Հայրս 
մկրտեց և հաստատեց ինձ: Հետագայում ես 
իմ մազերից 30 սմ նվիրաբերեցի քաղցկեղով 
հիվանդ մի երեխայի: Իմ ծննդյան օրն ինձ շատ 
երջանկացրեց:

Լավոնա Ռ., 8 տարեկան, Ինդոնեզիա

Ես հուզված էի իմ մկրտության ժամանակ, բայց երբ մտա ջուրը, 
ուրախությամբ և երջանկությամբ լցվեցի:

Թոմաս Բ., 8 տարեկան, Ուրուգվայ

Մի օր դասարանում ես լուռ կարդում էի, մինչ 
մյուսները սեղանի խաղեր էին խաղում: Երբ 
զանգը հնչեց, նրանք ետ խցկեցին խաղերը 

պահարանի մեջ և խառնաշփոթ ստեղծեցին: 
Ես սկսեցի կարգի բերել պահարանը և շուտով 

մյուսները սկսեցին օգնել: Ես թույլ տվեցի, որ իմ 
լույսը շողար՝ լավ օրինակ ծառայելով: 

Ուիննի Վ., 10 տարեկան, Կանադա
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Քիմ Վեբ Ռայդ

Հովսեփը վաճառվում է Եգիպտոս

Հովսեփի ավագ եղբայրները բարկացած էին։ Նրանք չէին ուզում, որ 
Հովսեփը լիներ իրենց առաջնորդը։ Նրանք Հովսեփին վաճառեցին 
Եգիպտոս գնացող մարդկանց, և նա դարձավ ծառա։

Հովսեփն ուներ 11 
եղբայր։ Հայրը նվիրեց 
նրան մի գեղեցիկ, 
գունավոր պատմուճան։ 
Աստված ասաց 

Հովսեփին, որ նա 
կառաջնորդի իր 

եղբայրներին։
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Նույնիսկ դժվարին պահերին Հովսեփն ապավինում էր Աստծուն։ Եվ Աստված 
Հովսեփի հետ էր։ Հովսեփը Եգիպտոսում դարձավ ղեկավար։ Երբ նա 
մեծացավ, օգնեց առաջնորդել իր ընտանիքին, ինչպես ասել էր Աստված։

Հովսեփը ջանասիրաբար 
աշխատում էր։ Նա լավ 

ընտրություններ կատարեց 
նույնիսկ այն ժամանակ, 
երբ մարդիկ սուտ բաներ 

ասացին նրա մասին և 
փակեցին նրան բանտում։



78 Լ ի ա հ ո ն ա

Ես կարող եմ վստահել Աստծուն, ինչպես Հովսեփն  
էր վստահում։ Ես կարող եմ ընտրել ճիշտը: Աստված  

ինձ հետ կլինի՝ անկախ ամեն ինչից։ ◼
Ծննդոց 37- 41
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Հիսուսն ասում է. «Ե՛կ, հետևիր ինձ»։
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Մի պահ խորհեք Հարության 
կարևորության մասին` Նազով-

րեցի Հիսուսի ճշմարիտ ինքնության 
և կյանքի մեծ փիլիսոփայական 
վիճաբանությունների ու հարցերի 
մեկընդմիշտ որոշման մեջ: Եթե 
Հիսուսն իրոք բառացիորեն հարու-
թյուն է առել, ապա դրա ակնհայտ 
հետևությունն այն է, որ Նա աստվա-
ծային էակ է: Ոչ մի հասարակ մահ-
կանացու իր մեջ զորություն չունի, 
որպեսզի մահանալուց հետո կրկին 
կենդանանա: Քանի որ Նա հարու-
թյուն էր առել, Հիսուսը չէր կարող 
միայն հյուսն, ուսուցիչ, ռաբբի 
կամ մարգարե լինել: Քանի որ Նա 
հարություն էր առել, Հիսուսը պետք 
է որ Աստված լիներ, այսինքն` Հոր 
Միածին Որդին:

Հետևաբար, այն ամենն, ինչ Նա 
ուսուցանել է, ճշմարիտ է. Աստված 
չի կարող ստել:

Հետևաբար, Նա երկրի Արարիչն 
է, ինչպես որ Ինքն է ասել:

Հետևաբար, երկինքն ու դժոխքն 
իրական են, ինչպես որ Նա ուսու-
ցանել է:

Հետևաբար, գոյություն ունի 
հոգիների աշխարհ, որտեղ Նա 
այցելեց Իր մահից հետո:

Հետևաբար, Նա կրկին կգա, ինչ-
պես որ ասել են հրեշտակները, ու 
«անձամբ կթագավորի երկրի վրա» 
[Հավատո Հանգանակ 1.10]:

Հետևաբար, բոլորի համար կա 
Հարություն ու վերջին դատաստան:

Քրիստոսի Հարության իրո-
ղության շնորհիվ Հայր Աստծո 
ամենազոր, ամենագետ և ամենա-
բարի լինելու մասին կասկածներն 
անհիմն են, Նա, ով տվեց Իր Միա-
ծին Որդուն աշխարհի փրկության 
համար: Կյանքի իմաստի ու նպա-
տակի մասին կասկածները հիմ-
նավորված չեն: Հիսուս Քրիստոսն 
է իրականում այն միակ անունը 
կամ ճանապարհը, որի շնորհիվ 
փրկությունը կարող է գալ մարդ-
կությանը: Քրիստոսի շնորհն իրա-
կան է` ապաշխարություն փնտրող 
մեղավորին տալով և՛ ներում, և՛ 

ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԻՍԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիսուս Քրիստոսն է իրականում այն 
միակ անունը կամ ճանապարհը, որի 
շնորհիվ փրկությունը կարող է գալ 
մարդկությանը:

Մ Ի Ն Չ և  Ն Ո Ր  Հ Ա Ն Դ Ի Պ Ո Ւ Մ

մաքրագործում: Հավատքն իսկա-
պես ավելին է, քան երևակայու-
թյուն կամ մտացածին երևույթ: Կա 
մի հիմնական ու համընդհանուր 
ճշմարտություն, և կան իրական ու 
անփոփոխ բարոյական չափանիշ-
ներ, ինչպես որ ուսուցանվել է Նրա 
կողմից:

Քրիստոսի Հարության իրո-
ղության միջոցով Նրա օրենքի 
ու պատվիրանների ցանկացած 
խախտման դեպքում ապաշխա-
րության անհրաժեշտությունը 
հնարավոր է ու հրատապ: Փրկիչի 
հրաշքներն իրական էին, ինչպես 
որ Իր աշակերտներին տված խոս-
տումներն են իրական, որ նրանք 
կգործեն նույնը, նույնիսկ ավելի 
մեծ բաներ: Նրա քահանայությունը 
այն ճշմարիտ իշխանությունն է, որը 
«սպասավորում է ավետարանը և 
կրում է արքայության խորհուրդնե-
րի բանալիները, այսինքն` Աստծո 
գիտության բանալիները: Հետևա-
բար, նրա արարողություններում 
է բացահայտվում աստվածայնու-
թյան զորությունը» [ՎևՈւ 84.19–20]: 
Քրիստոսի Հարության շնորհիվ 
մահը մեր վերջը չէ, և չնայած մեր 
մորթն այսպես թափվելուց հետո, 
այն ժամանակ մեր մարմնից կտես-
նենք Աստծուն: [Հոբ 19.26]: ◼
Ելույթ տրված 2014թ. ապրիլի գերագույն 
համաժողովում: Ն
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Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումից
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