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Քլարկ Կրտսերն է բացատրել. 
«Եկեղեցու Նախագահը . . . միայն 
իրավունք ունի հայտնություններ 
ստանալ Եկեղեցու համար»: 2

Կենդանի մարգարեի վերաբե-
րյալ Տերը պատվիրում է Իր Եկեղե-
ցու մարդկանց.

«Դու պիտի ուշք դարձնես նրա 
բոլոր խոսքերին ու պատվիրաննե-
րին, որոնք նա կտա քեզ, երբ նա 
ստանա դրանք՝ ողջ սրբությամբ 
քայլելով իմ առաջ.

Քանզի նրա խոսքը դուք պետք 
է ընդունեք, ինչպես որ իմ իսկ 
բերանից, ողջ համբերությամբ ու 
հավատքով:

Քանզի այդ բաները կատարելով, 
դժոխքի դռները չեն հաղթի ձեզ»: 3

Երկնքի աստվածային նպա-
տակների հետ ներդաշնակ լինելու 
համար մենք հաստատում ենք 
մարգարեին և ընտրում ապրել նրա 
խոսքերի համաձայն:

Մենք նաև հաստատում ենք 
Նախագահ Մոնսոնի խորհրդական-
ներին և Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումներին որպես մարգարեներ, 

Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի
Երիտասարդ կանանց գերագույն նախագահության 
առաջին խորհրդական

Մ
եր Երկնային Հայրը սիրում է 
Իր բոլոր զավակներին և ցան-
կանում է, որ նրանք իմանան 

և հասկանան Իր երջանկության 
ծրագիրը: Ուստի, նա կանչում է 
մարգարեներ, ովքեր կարգվում են 
զորությամբ և իշխանությամբ՝ գոր-
ծելու Աստծո անունով՝ Իր զավակ-
ների փրկության համար: Նրանք 
արդարակեցության սուրհանդակ-
ներ են, Հիսուս Քրիստոսի և Նրա 
Քավության անսահման զորության 
վկաները: Նրանք կրում են Աստվա-
ծային արքայության բանալիները 
երկրի վրա և լիազորում փրկող 
ծեսերի կատարումը:

Տիրոջ ճշմարիտ Եկեղեցում 
«միշտ երկրի վրա տվյալ պահին կա 
միայն մեկը, որին շնորհված է այս 
զորությունը և այս քահանայության 
բանալիները»: 1 Մենք հաստատում 
ենք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսո-
նին որպես մեր մարգարե, տեսա-
նող և հայտնող: Նա հայտնում է 
Տիրոջ խոսքերը՝ առաջնորդելով և 
ղեկավարելով մեր ամբողջ Եկեղե-
ցին: Ինչպես Նախագահ Ջ. Ռուբեն 

Ապրենք 
Մարգարեների 
խոսքերին համաձայն
Երկնքի աստվածային նպատակների հետ ներդաշնակ 
լինելու համար մենք հաստատում ենք մարգարեին 
և ընտրում ապրել նրա խոսքերի համաձայն:

յության պաշտոնում կարգվելը:
 7. Վարդապետություն և Ուխտեր 42.11: 

Առաջնորդներին հաստատելու 
գործառույթը սկսել է կիրառվել 1830թ. 
ապրիլի 6-ին, երբ կազմավորվում 
էր Եկեղեցին և 1836թ. մարտին, երբ 
Առաջին Նախագահության և Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի անդամները 
հաստատվեցին որպես մարգարեներ, 
տեսանողներ և հայտնողներ (տես 
History of the Church, 1.74–77, 2.417):

 8. Մորմոնի Գիրքը զգուշացնում է մար-
գարեական ուսմունքները անտեսելու 
վտանգի մասին: Այնտեղ մենք կար-
դում ենք, որ «մեծ ու ընդարձակ շենքն 
աշխարհի հպարտությունն էր. և այն 
ընկավ և նրա անկումը չափազանց մեծ 
էր։ Եվ Տիրոջ հրեշտակը. . . . խոսեց ինձ 
հետ՝ ասելով. Այսպիսին կլինի բոլոր ազ-
գերի, ցեղերի, լեզուների ու ժողովուրդ-
ների կործանումը» (1 Նեփի 11.36):

 9. Տես Դանիել Թ.10, Ամովս Գ.7, 
Վարդապետություն և Ուխտեր 21.1, 4–5, 
124.45–46:

 10. Հովհաննես 15.16: Հավատո հինգերորդ 
հանգանակը պարզաբանում է. «Մենք 
հավատում ենք, որ Ավետարանը 
քարոզելու և նրա արարողությունները 
սպասավորելու համար, մարդ պետք 
է կանչված լինի Աստծո կողմից՝ 
մարգարեությամբ և իշխանություն 
ունեցողների ձեռնադրմամբ»:

 11. Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները. 
Ջորջ Ալբերտ Սմիթ (2011), 71. 
շեշտադրումն ավելացված է: Այս 
մեջբերումը 1919թ. համաժողովի Երեց 
Ջորջ Ալբերտ Սմիթի ելույթից է: Նա 
Եկեղեցու նախագահ դարձավ 1945 
թվականին:

 12. Տես Վարդապետություն և  
Ուխտեր 1.30, 38:

 13. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 
107.27:

 14. 3 Նեփի 13.10, տես նաև Մատթեոս 6.10, 
Ղուկաս 11.2:

 15. Երբ Եկեղեցու Նախագահը մահանում 
է, Առաջին Նախագահությունը լուծար-
վում է և խորհրդականներն իրենց տեղն 
են գրավում Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումում: Ապա Տասներկուսի Քվո-
րումը նախագահում է Եկեղեցում մինչև 
Առաջին Նախագահությունը վերակազ-
մավորվելը: Այդ ժամանակահատվածը 
հայտնի է որպես առաքելական միջ-
նիշխանություն: Պատմականորեն, այդ 
ընդմիջումը տարբեր է եղել՝ չորս օրից 
մինչև երեք ու կես տարի տևողությամբ:

 16. Իհարկե, իրավահաջորդության այդ 
օրինաչափությունը չի վերաբերել 
Ջոզեֆ Սմիթին, որը նախակարգվել էր 
լինել Վերականգնման մարգարեն ու 
Եկեղեցու առաջին նախագահը (տես 
2 Նեփի 3.6–22, տես նաև Աբրահամ 
3.22–23):

 17. Մենք գիտենք, որ Տերն Իր 
ընտրությամբ կարող է տուն կանչել 
մեզանից ցանկացածին՝ ցանկացած 
ժամանակ:

 18. Գորդոն Բ. Հինքլի, «God Is at the 
Helm», Ensign, May 1994, 54. տես նաև 
Գորդոն Բ. Հինքլի, «He Slumbers Not, nor 
Sleeps», Ensign, May 1983, 6:
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տեսանողներ և հայտնողներ: 
Նրանք ունեն իրավունք, զորություն 
և իշխանություն՝ հայտարարելու 
Տիրոջ միտքն ու կամքը, որ հասու 
է Եկեղեցու Նախագահին: 4 Նրանք 
խոսում են Քրիստոսի անունով: 
Նրանք մարգարեանում են Քրիս-
տոսի անունով: Նրանք բոլոր 
բաներն անում են Հիսուս Քրիստոսի 
անունով: Նրանց խոսքում մենք 
լսում ենք Տիրոջ ձայնը և զգում ենք 
Փրկչի սերը: «Եվ ինչ որ նրանք խո-
սեն, երբ շարժվում են Սուրբ Հոգով, 
պիտի լինի սուրբ գրություն, . . . և 
Աստծո զորությունը ի փրկություն»: 5 
Տերն Ինքն է ասել. «Լինի դա իմ իսկ 
ձայնով, թե իմ ծառաների ձայնով՝ 
միևնույն է»: 6

Մենք երախտապարտ ենք 
եկեղեցու համար, «Առաքյալների և 
մարգարեների հիմքի վրա շին-
ված. որի անկյունի գլուխը Հիսուս 
Քրիստոսն է»: 7 Տիրոջ տունը կար-
գուկանոնի տուն է, և մենք միշտ 
պետք է իմանանք, թե որտեղ պետք 
է փնտրենք մեր հարցերի պա-
տասխանները և վստահ լինենք, 
թե ինչ ձայնի պետք է հետևենք: 
Մենք չպետք է լինենք «երերուած 

ու տատանուած վարդապետու-
թյան ամեն քամուցը»: 8 Աստված 
հայտնում է Իր խոսքը Իր կարգված 
ծառաների միջոցով, «սուրբերի 
կատարելության համար, պաշ-
տոնի գործի համար, Քրիստոսի 
մարմնի շինության համար. Մինչև 
որ ամենքս հասնենք հավատքի 
և Աստծո Որդին ճանաչելու միու-
թյանը»: 9 Երբ մենք ընտրում ենք 
ապրել մարգարեների խոսքերի 
համաձայն, մենք քայլում ենք դեպի 
հավերժական կատարելություն 
տանող ուխտյալ ճանապարհով:

Սովի շրջանում գոյատևելու 
համար մաքառող միայնակ մոր 
օրինակով մենք սովորում ենք, թե 
ինչ է նշանակում հաստատել մար-
գարեին: Տերը պատվիրեց Եղիա 
մարգարեին գնալ Սարեփթա, 
որտեղ կգտներ մի այրի կին, որին 
Աստված հրամայել էր օգնել իրեն: 
Երբ Եղիան մոտեցավ քաղաքին, 
նա տեսավ ցախ հավաքող կնոջը: 
Նա կանչեց նրան. «Խնդրեմ ինձ հա-
մար մի քիչ ջուր բեր մի ամանում, 
որ խմեմ»: 10

«Եվ երբոր նա գնաց բերելու, 
նրան կանչեց [կրկին] և ասեց. 

Խնդրեմ ինձ համար մի պատառ էլ 
հաց բեր ձեռքիդ:

Եվ նա ասեց. Կենդանի է քո 
Տեր Աստուածը, որ ես մի նկանակ 
չունեմ, բացի մի բուռ ալյուր սափո-
րումը և մի քիչ յուղ կուժումը, և ահա 
մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ 
գնամ և պատրաստեմ այն ինձ հա-
մար և իմ որդիի համար, որ ուտենք 
և մեռնենք»:

Եղիան պատասխանեց. «Մի վա-
խենար, գնա արա քո խոսքի պես, 
միայն թե առաջ ինձ համար մի 
փոքր շոթ շինիր նրանից և բեր ինձ 
համար, և հետո քեզ և քո որդիի 
համար կշինես»: 11

Մի պահ պատկերացրեք, թե 
ինչ դժվար բան էր խնդրում մար-
գարեն սովահար կնոջից: Անշուշտ, 
Աստված Ինքը կարող էր սնունդ 
ապահովել Իր հավատարիմ ծա-
ռայի համար: Սակայն գործելով 
Տիրոջ անունով, Եղիան վարվեց 
ըստ ցուցումի, այսինքն՝ խնդրեց 
Աստծո սիրելի դստերից զոհաբերել 
այն, ինչ ուներ, մարգարեին նեցուկ 
լինելու համար:

Բայց Եղիան նաև հնազանդու-
թյան դիմաց օրհնություն խոստա-
ցավ. «Որովհետև այսպես է ասում 
Իսրայելի Տեր Աստվածը. Սափո-
րումը ալյուրը պիտի չվերջանա և 
կուժիցը յուղը չպակասե»: 12 Տերն 
այրուն հնարավորություն տվեց 
ընտրել՝ հավատալ և հնազանդվել 
մարգարեի խոսքերին:

Աշխարհում, որը արդարակե-
ցության սովի և հոգևոր քաղցի 
վտանգի տակ է, մեզ պատվիրվել է 
աջակցել մարգարեին: Երբ հնա-
զանդվում, պաշտպանում և հաս-
տատում ենք մարգարեկան խոսքը, 
մենք տեսնում ենք, որ ունենք 
բավականաչափ հավատք՝ խոնարհ 
ընդունելու Տիրոջ կամքը, իմաստու-
թյունն ու ժամանակացույցը:

Մենք ականջ ենք դնում մար-
գարեական խոսքին, անգամ երբ 
այն թվում է ոչ այնքան ողջամիտ և 
հարմար: Ըստ աշխարհի չափանիշ-
ների՝ մարգարեին հետևելը կարող 
է համարվել համբավ չվայելող, 
քաղաքականապես սխալ և սո-
ցիալապես անընդունելի: Սակայն 
մարգարեին հետևելը միշտ ճիշտ 
է: «Որովհետև ինչպես որ բարձր է 
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երկինքը երկրից, նույնպես էլ բարձր 
են իմ ճանապարհները ձեր ճանա-
պարհներիցը, և իմ խորհուրդները 
ձեր խորհուրդներիցը»: 13 «Տիրոջն 
ապավինիր քո բոլոր սրտովը, և քո 
հասկացողությանը մի վստահիր»: 14

Տերը պատվում է և բարեհաճ 
է նրանց հանդեպ, ովքեր ականջ 
են դնում մարգարեական ուղղոր-
դող խոսքին: Սարեփթացի այրին 
հնազանդվելով Եղիային փրկեց 
իր կյանքը և, ի վերջո, իր որդու 
կյանքը: Ինչպես մարգարեն էր 
խոստացել, «նա և կինը և իր տունը 
կերան բավական ժամանակ . . . 
Տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասեց 
Եղիայի ձեռովը»: 15

Տերը «կկերակրի նրանց, ովքեր 
վստահում են Իրեն»: 16 Մարգարե-
ների խոսքերը մանանայի պես 
են մեր հոգու համար: Երբ ճաշա-
կում ենք դրանից, մենք օրհնվում, 
պաշտպանվում և պահպանվում 
ենք՝ թե նյութական և թե հոգևոր 
առումով: Երբ սնուցվում ենք նրանց 
խոսքերով, մենք սովորում ենք ինչ-
պես գալ Քրիստոսի մոտ և ապրել:

Երեց Բրյուս Ռ. Մակքոնկին գրել 
է, որ մարգարեների միջոցով «Տերը 
հայտնում է փրկության մասին 
ճշմարտությունները, . . . փրկություն, 
որը Քրիստոսի մեջ է, և նա գծում 
է . . . դեպի հավերժական կյանք 
տանող ուղին: . . . Ամեն ժամանա-
կաշրջանում՝ Տերն իր ժողովրդին 
տալիս է ուղղություն, որն իրենց 
հարկավոր է վտանգի պահին: Եվ 
իհարկե, գալիք օրերում կլինեն 
պահեր, երբ միայն Աստծո իմաս-
տությունը իջնելով երկնքից և դուրս 
գալով մարգարեի շուրթերից, կկա-
րողանա փրկել իր ժողովրդին»: 17

Ինձ համար, իմ Դափնու ուսուցչի 
կողմից ուսուցանված մարգա-
րեների խոսքերի շնորհիվ ես 
պատկերացում կազմեցի ուխտյալ 
ամուսնական կապի մասին: Մար-
գարեների խոսքերը ինձ հավատք 
և հույս ներշնչեցին, որ ես կարողա-
նայի պատրաստվել և ձեռք բերել 
երջանիկ տուն: Թե հին և թե մեր 
օրերի մարգարեների ուսմունքները 
պարբերաբար ուսումնասիրելն օգ-
նեց ինձ յոթ երեխա ունենալ, ուսու-
ցանել և դաստիարակել լարված և 
հաճախ հյուծող տարիներին: Սուրբ 

գրություններում տրված և այս 
ամբիոնից ուսուցանված մարգարե-
ների խոսքերը սփոփանք, սեր, ուժ 
և ուրախ տրամադրություն պար-
գևող խոսքեր են, որոնք կիրառելի 
են բոլորիս համար:

Երբ ականջ ենք դնում մարգա-
րեների խոսքերին, մենք կառուցում 
ենք մեր տները և կյանքը հավեր-
ժական ամուր հիմքի՝ «մեր Քավիչի 
վեմի վրա, որը Քրիստոսն է՝ Աստծո 
Որդին, . . . որ, երբ դևն առաջ ու-
ղարկի իր զորեղ քամիները, այո, իր 
նետերը պտտահողմում, այո, երբ 
նրա ողջ կարկուտը և նրա զորեղ 
փոթորիկը հարվածի ձեզ, այն չի 
ունենա զորություն ձեր վրա՝ քաշե-
լու ձեզ վար՝ դեպի թշվառության ու 
անվերջ վայի անդունդը»: 18

Մենք ունենք ընտրություն: Մենք 
կարող ենք ընտրել անտեսել, 
կատակաբանել կամ ըմբոստանալ 
Քրիստոսի խոսքերի դեմ, որոնք 
կհնչեն Իր կարգված ծառաների 
կողմից: Բայց Փրկիչն ուսուցանել 
է, որ ովքեր այդպես կվարվեն, 
կկտրվեն Իր ուխտյալ ժողովրդից: 19

Երբ առ Քրիստոս հավատքով, 
անկեղծ միտումով և աղոթքով 
կարդանք և ուսումնասիրենք սուրբ 
մարգարեական խոսքերը, Սուրբ 

Հոգին ճշմարտությունը կխոսի մեր 
մտքում և սրտում: Թող որ մենք 
բացենք մեր ականջները լսելու 
համար, մեր սրտերը հասկանալու 
համար, և մեր մտքերը, որպեսզի 
Աստծո խորհուրդները բացվեն մեզ 
համար: 20

Ես բերում եմ իմ վկայությունը, 
որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո կողմից 
կանչված մարգարե է եղել և կա՝ 
երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանը և Նրա քահանայությունը 
վերականգնելու համար: Եվ ես 
վկայում եմ, որ Նախագահ Մոն-
սոնը, ով առաջնորդում է մեզ այսօր, 
Աստծո ճշմարիտ մարգարե է: Թող 
մենք ընտրենք կանգնել մարգարե-
ների հետ և ապրել նրանց խոսքերի 
համաձայն, մինչև որ կմիավորվենք 
հավատքով, կմաքրագործվենք 
Քրիստոսում և կլցվենք Աստծո Որ-
դու գիտելիքով: Հիսուս Քրիստոսի 
սուրբ անունով, ամեն: ◼
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