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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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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։

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

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։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։

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։
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