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Երեց Դալլին Հ․ Օուքս
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

է հավասարապես պատվաբեր 
համարվել։

II.
Կանանց համաժողովի ժամա-

նակ Սփոփող միության Գերագույն 
Նախագահ Լինդա Կ․ Բարթոնը 
ասել է․ «Մենք կցանկանայինք 
յուրաքանչյուրիս մեջ ներարկել 
քահանայությունն ավելի լավ 
հասկանալու մեծ ցանկություն» 1 Այդ 
կարիքը յուրաքանչյուրս ունենք և 
դրան հետամուտ լինելու համար ես 
կխոսեմ քահանայության բանա-
լիների և իշխանության մասին։ 
Քանի որ այդ թեման կարևոր է թե՛ 
տղամարդկանց, և թե՛ կանանց 
համար, ես ուրախ կլինեմ, որ այս 
գրառումները հեռարձակվեն և 
հրատարակվեն Եկեղեցու բոլոր 
անդամների համար։ Քահանա-
յության զորությունը օգնում է մեզ 
բոլորիս։ Քահանայության բա-
նալիները առաջնորդում են թե՛ 
տղամարդկանց և թե՛ կանանց, և 
քահանայության արարողություն-
ներն ու իշխանությունը վերաբե-
րում է ինչպես կանանց, այնպես 
էլ տղամարդկանց։

III.
Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ․ Սմիթը 

քահանայությունը նկարագրում է, 
որպես «Աստծո զորություն տրված 
մարդուն, ըստ որի մարդիկ կարող 
են Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անու-
նով գործել Երկրի վրա մարդկային 
ընտանիքի փրկության համար»: 2 
Այլ ղեկավարներ ուսուցանել են, 
որ քահանայությունը «կատարյալ 
իշխանություն է այս երկրի վրա։ 
Դա այն զորութունն է, որի օգնու-
թյամբ երկիրը ստեղծվել է»։ 3 Սուրբ 
գրություններն ուսուցանում են, որ 
«Արդ, այդ նույն Քահանայությունը, 
որը կար ի սկզբանե, կլինի նաև 
աշխարհի վերջում» (Մովսես 6.7)։ 
Այսպիսով, քահանայությունը այն 
ուժն է, ըստ որի մենք հարություն 
կառնենք և կունենանք հավերժա-
կան կյանք։

Ցանկալի հասկացողության հաս-
նելու համար առաջնահերթ պետք է 
հասկանալ քահանայության բանա-
լիները։ «Քահանայության բանալի-
ները Աստծո իշխանությունն է, որը 

I.
Այս համաժողովի ժամանակ 

մենք ականատեսն եղանք որոշ 
հավատարիմ եղբայրների իրենց 
կոչումներից ազատմանը, և մենք 
հաստատեցինք ուրիշներին իրենց 
կոչումներում։ Եկեղեցում այդքան 
ծանոթ հերթափոխում մենք չենք 
«իջնում», երբ ազատվում ենք և մենք 
չենք «բարձրանում», երբ կանչ ենք 
ստանում։ Տիրոջ ծառայության մեջ 
չկան «վերևներ, ներքևներ»։ Կա 
միայն «առաջ կամ ետ» և դրանց 
տարբերությունը կախված է նրա-
նից, թե ինչպես ենք ընդունում և 
գործում ազատվելիս և կանչ ստա-
նալիս։ Մի անգամ ես նախագահում 
էի մի երիտասարդ ցցի նախագահի 
կոչումից ազատմանը, ով ինը 
տարիների ընթացքում հոյակապ 
ծառայել էր և այժմ ուրախանում էր 
իր ազատվելու և այն նոր կոչման 
համար, որ ինքն ու կինը հենց նոր 

ստացան։ Նրանք կանչվել էին ծխի 
մանուկների խմբի ղեկավարները։ 
Միայն այս եկեղեցում դա կարող 

ՔԱ ՀԱ Ն Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Ն Ի Ս Տ  |  5 ապրիլի,  2014թ.

Քահանայության 
բանալիները և 
իշխանությունը
Քահանայության բանալիները առաջնորդում են թե՛ 
տղամարդկանց և թե՛ կանանց, և քահանայության 
արարողություններն ու իշխանությունը կիրառվում են 
ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։
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Նա տվել է քահանայության [կրող-
ներին] երկրի վրա Իր քահանայու-
թյան օգտագործումը ղեկավարելու, 
վերահսկելու և կառավարելու 
համար:» 4 Եկեղեցում տեղի ունեցող 
ցանկացած գործողություն կամ 
արարողություն կատարվում է այդ 
գործողության համար պատասխա-
նատու բանալիներ կրողի ուղակի 
կամ անուղակի լիազորության 
ներքո։ Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդը 
բացատրել է․ «Նրանք ովքեր ունեն 
քահանայության բանալիներ . . . . 
հնարավոր են դարձնում իրենց 
ղեկավարության ներքո գտնվող 
ցանկացած հավատարիմ ծառա-
յողի կիրառել քահանայության 
իշխանությունը և օգտվել քահանա-
յության զորությունից» 5

Վերահսկելով քահանայու-
թյան իշխանության կիրառումը, 
քահանայության բանալիների 
գործառույթը և՛ ընդլայնվում է, և՛ 
սահմանափակվում։ Ընդլայնվում է՝ 
հնարավոր դարձնելով քահանայու-
թյան իշխանության ու բանալիների 
հասանելիությունը Աստծո բոլոր 
զավակներին։ Սահմանափակվում 
է՝ ուղղորդություն տալով, թե ով 
պիտի ստանա քահանայության 
իշխանությունը, ով պիտի կրի նրա 
պաշտոնները, և թե ինչպես պիտի 
շնորհվեն քահանայության իրա-
վունքներն ու լիազորությունները։ 
Օրինակ, անձը ով կրում է քահա-
նայություն, չի կարող կոչում ու 

իշխանություն շնորհել մեկ այլ մար-
դու, քանի դեռ լիազորված չէ բա-
նալիներ կրողի կողմից։ Առանց այդ 
լիազորության՝ կարգումն անվավեր 
կհամարվի։ Դա բացատրում է, թե 
ինչու քահանայության կրողը, ան-
կախ իր կոչումից, չի կարող կարգել 
իր ընտանիքի անդամին կամ իր 
տանը սպասավորել հաղորդու-
թյունը՝ առանց համապատասխան 
բանալիներ կրողի կողմից թույլտ-
վություն ստանալու։

Բացառությամբ այն սուրբ աշ-
խատանքի, որը տաճարի նախա-
գահի բանալիների լիազորության 
ներքո քույրերը կատարում են 
տաճարում, որը քիչ անց կնկա-
րագրեմ, միայն քահանայության 
պաշտոն կրողը կարող է պաշտո-
նավարել քահանայության արարո-
ղությունները։ Եվ բոլոր լիազորված 
քահանայության արարողություն-
ները գրանցվում են Եկեղեցու 
գրանցամատյաններում։

Վերջին հաշվով՝ Հիսուս Քրիս-
տոսը, ում քահանայությունն է մեզ 
շնորհվում, կրում է քահանայության 
բոլոր բանալիները։ Նա միակն է, 
ով որոշում է, թե ինչ բանալիներ 
պատվիրակել մահկանացուներին 
և ինչպես այդ բանալիները օգտա-
գործել։ Մենք հակված ենք այն 
կարծիքին, որ քահանայության 
բոլոր բանալիները Կիրթլենդի տա-
ճարում շնորհվել են Ջոզեֆ Սմիթին, 
սակայն սուրբ գրություններն ասում 

են, որ այն ինչ շնորհվել էր, դրանք 
«տնտեսության բանալիներն» էին 
(ՎևՈւ 110․16)։ Շատ տարիներ 
առաջ գերագույն համաժողովի 
ժամանակ Նախագահ Սփենսեր Վ․ 
Քիմբալը մեզ հիշեցրել է, որ կան 
քահանայության այլ բանալիներ, 
որոնք չեն տրվել երկրի մարդկանց, 
այդ թվում՝ ստեղծման և հարության 
բանալիները։ 6

Քահանայության բանալիների 
օգտագործման վրա դրված սահ-
մանափակումների աստվածային 
բնույթը բացատրում է Եկեղեցու 
ղեկավարմանը վերաբերող որո-
շումների և քահանայությանը վե-
րաբերող որոշումների միջև եղած 
հակապատկերը։ Առաջին Նախա-
գահությունը և Առաջին Նախագա-
հության ու Տասներկուսի Քվորումի 
Խորհուրդը, ովքեր նախագահում 
են Եկեղեցու վրա, լիազորված են 
կայացնելու բազմաթիվ որոշում-
ներ, որոնք կապված են Եկեղեցու 
քաղաքականության և ընթացա-
կարգերի հետ, ինչպիսիք են՝ Եկե-
ղեցու կառույցների տեղակայման 
վայրերը և միսիոներական ծա-
ռայության տարիքը որոշելը։ Բայց 
չնայած նրան, որ այդ նախագահող 
իշխանավորները կրում և գործադ-
րում են այս տնտեսության մեջ 
մարդկությանը պատվիրակած քա-
հանայության բոլոր բանալիները, 
նրանք ազատ չեն փոխելու Աստծո 
հրամանագրված այն օրինակը, 
որ միայն տղամարդիկ կարող են 
քահանայության պաշտոն կրել։

IV.

Այժմ ես կխոսեմ քահանայության 
իշխանության թեմայի շուրջ։ Ես 
կսկսեմ այն երեք սկզբունքներից, 
որոնք քննարկվեցին․ (1) քահա-
նայությունը Աստծո զորությունն 
է պատվիրակված մարդկանց՝ 
մարդկային ընտանիքի փրկու-
թյան համար, (2) քահանայության 
իշխանությունը ղեկավարվում է 
քահանայության բանալիները կրող 
քահանայություն կրողների կողմից 
և, (3) քանի որ սուրբ գրություննե-
րում ասվում է, որ «Եկեղեցու բոլոր 
մյուս իշխանությունները [և] պաշ-
տոններն այդ [Մելքիսեդեկյան] 
քահանայության հավելումներն են» 
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(ՎևՈւ 107.5), այն ամենն ինչ արվում 
է այս քահանայության բանալիների 
ղեկավարման ներքո, արվում է քա-
հանայության իշխանությամբ։

Ինչպե՞ս է դա վերաբերում 
կանանց։ Սփոփող միությանն 
ուղված իր ելույթում Նախագահ 
Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթը, դեռ Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումի 
Նախագահ եղած ժամանակ, ասել 
է․ «Չնայած որ քույրերին չի տրվել 
քահանայություն՝ այն չի շնորհվել 
նրանց, դա չի նշանակում որ Տերը 
նրանց իշխանություն չի տվել. . . . 
Մարդուն տրված է իշխանություն, 
կամ քրոջը տրված է իշխանություն, 
որպեսզի Եկեղեցում անեն որո-
շակի բաներ, որոնք պարտադիր և 
բացարձակապես անհրաժեշտ են 
մեր փրկության ահամար, ինչպես 
օրինակ այն աշխատանքը, որը քույ-
րերն անում են Տիրոջ Տանը։ Նրանց 
տրված է իշխանություն անելու մեծ 
և հոյակապ գործեր, որոնք սուրբ են 
Տիրոջ համար և նույնքան պարտա-
դիր են, որքան Քահանայություն 
կրող տղամարդկանց տրված 
օրհնությունները»։ 7

Այդ նշանավոր ելույթի ժամանակ 
Նախագահ Սմիթը կրկին ու կրկին 
անգամ ասաց, որ կանանց տրված 
է իշխանություն։ Կանանց նա 
ասաց. «Դուք իշխանությամբ կարող 
եք խոսել, քանի որ Տերը իշխանու-
թյուն է տվել ձեզ»։ Նա նաև ասաց, 
որ Սփոփող միությանը «տրվել է 
զորություն և իշխանություն անելու 
շատ մեծ բաներ։ Այն աշխատանքը, 
որ նրանք կատարում են, արվում է 
աստվածային իշխանությամբ»։ Եվ 
անշուշտ Եկեղեցում կանանց կամ 
տղամարդկանց կողմից կատար-
ված աշխատանքը, լինի տաճարնե-
րում, թե ծխերում կամ ճյուղերում, 
արվում է քահանայության բանա-
լիներ կրողների առաջնորդության 
ներքո։ Այսպիսով, խոսելով Սփո-
փող միության մասին, Նախագահ 
Սմիթը բացատրել է․ «[Տերը] նրանց է 
տվել այդ հիանալի կազմակերպու-
թյունը, որտեղ նրանք իշխանություն 
ունեն ծառայելու ծխերի եպիսկո-
պոսների ղեկավարության ներքո 
. . . , հոգ տանելով մեր մարդկանց 
հոգևոր և ֆիզիկական շահերի 
մասին»։ 8

Այսպիսով, իսկապես կարելի 
ասել, որ Սփոփող միությունը ոչ 
միայն դասարան է կանանց հա-
մար, այլ մի բան, որին նրանք 
պատկանում են՝ աստվածայ-
նորեն հաստատված հավելում 
քահանայությանը։ 9

Մենք սովոր չենք կանանց 
մասին խոսել, որպես իրենց Եկեղե-
ցու կոչումներում քահանայության 
իշխանություն ունեցողներ, սակայն 
ուրիշ ինչ իշխանություն կարող է 
լինել։ Երբ կինը՝ երիտասարդ, թե 
ծեր, ի սպաս է դրվում քարոզելու 
ավետարանը, որպես լիաժամկետ 
միսիոներ, նրան տրվում է քահա-
նայության իշխանություն կատա-
րելու քահանայության գործառույթ։ 
Նույնը կարել է ասել, երբ կինը 
քահանայության բանալիներ կրողի 
ղեկավարման ներքո ի սպաս է 
դրվում ծառայելու որպես պաշտո-
նյա կամ ուսուցիչ Եկեղեցու որևէ 
կազմակերպությունում։ Ցանակա-
ցած մարդ, ով գործում է իր պաշտո-
նում կամ կոչման մեջ, որը ստացել է 
քահանայության բանալիներ կրողի 
կողմից, իրեն հանձնարարված 
պարտականությունները կատարե-
լիս գործադրում է քահանայության 
իշխանությունը։

Քահանայության իշխանությունը 
գործադրողը պետք է մոռանա 
իրավունքների մասին և կենտրո-
նանա պարտականությունների 
վրա։ Դա է լայն հասարակության 
համար անհրաժեշտ սկզբունքը։ 
Հայտնի ռուս գրող Ալեքսանդր 
Սոլժենիցինը ասել է․ «Ժամանակն է 

. . . պաշտպանել ոչ այնքան մար-
դու իրավունքները, որքան մարդու 
պարտականությունները»։ 10 Վերջին 
Օրերի սրբերն անշուշտ գիտակցում 
են, որ վեհացման հասնելու հա-
մար պետք է ոչ թե իրավունքները 
պնդել, այլ պարտականությունները 
կատարել։

V.

Տերը պատվիրել է, որ միայն 
տղամարդիկ կարող են կարգվել 
քահանայության պաշտոնների։ 
Սակայն, ինչպես Եկեղեցու տարբեր 
ղեկավարներ պնդել են, տղամար-
դիկ իրենք չեն «քահանայությունը»։ 11 
Տղամարդիկ կրում են քահանայու-
թյունը՝ սուրբ պարտականություն 
ունենալով օգտագործելու այն 
Աստծո բոլոր զավակների օրհնու-
թյան համար։

Իր որդիներին տրված Աստծո 
ամենամեծ զորությունը չի կարող 
կիրառվել առանց Իր դուստրերից 
որևէ մեկի ընկերակցության, քանի 
որ միայն իր դուստրերին է Աստված 
տվել զորություն «լինելու մարմին-
ներ ստեղծողներ. . . . որպեսզի 
Աստծո նպատակը և Մեծ ծրագիրը 
հնարավոր լինի իրականացնել»։ 12 
Սրանք Նախագահ Ջ․ Ռուբեն 
Կլարկի խոսքերն են։

Նա շարունակել է․ «Հավերժա-
կան ծրագրում սա է մեր կանանց և 
մայրերի տեղը։ Նրանք քահանայու-
թյան կրողներ չեն, նրանք պատաս-
խանատու չեն քահանայության 
պարտականությունների և գործա-
ռույթների կատարման համար, ոչ 
էլ նրանք պետք է ծանրաբեռնվեն 
այդ պարտականություններով։ 
Նրանք այդ զորության ներքո 
ստեղծողներն ու կազմակերպիչ-
ներն են և դրա օրհնությունների 
ճաշակողները՝ ունենալով քահա-
նայության լրացուցիչ զորություն-
ներ և ունենալով աստվածայնորեն 
կանչված և հավերժորեն կարևոր 
գործառույթ, ինչպես ինքնին քահա-
նայությունն է»։ 13

Այդ ոգեշնչված խոսքերով 
Նախագահ Կլարկը խոսում էր 
ընտանիքների մասին։ Ինչպես 
հայտարարված է ընտանիքի հռչա-
կագրի մեջ՝ հայրը նախագահում է 
ընտանիքի վրա, նա և մայրը ունեն 
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տարբեր պարտականություներ, 
սակայն նրանք «պարտավոր են 
օգնել միմյանց որպես հավա-
սար գործընկերներ»։ 14 Մի քանի 
տարի առաջ, նախքան ընտանիքի 
հայտարարության տպագրումը, 
Նախագահ Սփենսեր Վ․ Քիմբալը 
տվեց հետևյալ բացատրությունը․ 
«Երբ մենք ամուսնությունը դիտար-
կում ենք որպես գործընկերություն, 
եկեք դիտարկենք այն որպես 
լիարժեք գործընկերություն։ Մենք 
չենք ցանկանում, որ մեր ՎՕՍ կա-
նայք լինեն լուռ գործընկերներ կամ 
սահմանափակ գործընկերներ այդ 
հավերժական հանձնարարության 
մեջ։ Խնդրում եմ լինել աջակցող և 
լիարժեք գործընկեր»։ 15

Աստծո աչքում, լինի դա 
եկեղեցում թե ընտանիքում, 
կանայք և տղամարդիկ հավա-
սար են՝ ունենենալով տարբեր 
պարտականություններ։

Կեզրափակեմ ելույթս քահա-
նայության օրհնությունների մա-
սին որոշ ճշմարտություններով։ Ի 
տարբերություն քահանայության 
բանալիների և քահանայության 
արարողությունների, քահանա-
յության օրհնությունները նույն 
պայմաններով հասանելի են և՛ 
տղամարդկանց, և՛ կանանց։ Սուրբ 
Հոգու պարգևը և տաճարի օրհ-
նությունները այդ ճշմարտության 
հայտնի օրինակներն են։

Այս ամառ ԲՅՀ կրթական շա-
բաթի իր խորաթափանց ելույ-
թում Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդը 
ուսուցանեց․

«Մեր Եկեղեցու վարդապետու-
թյունը կանանց դասում է հավա-
սար և միառժամանակ տարբեր 
տղամարդկանցից։ Աստված մի 
սեռը մյուսից ավելի լավ կամ ավելի 
կարևոր չի համարում։ . . .

Երբ տղամարդիկ և կանայք 
գնում են տաճար, նրանք օժտ-
վում են միևնույն զորությամբ, որը 
քահանայության զորությունն է։ . . . 
Քահանայության զորություններն 
ու օրհնությունները հասանելի 
են Աստծո բոլոր զավակների 
համար»։ 16

Ես վկայում եմ, որ Աստծո 
քահանայության զորություններն 
ու օրհնությունները հասանելի են 
Իր որդիներին ու դուստրերին։ Ես 
վկայում եմ քահանայության իշխա-
նության մասին, որը գործադրվում 
է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու բոլոր կոչում-
ներում և գործունեության մեջ։ 
Ես վկայում եմ քահանայության 
բանալիների աստվածայնորեն ու-
ղորդված գործառույթի մասին, որն 
իրենց լրիվությամբ կիրառում ու 
կրում է մեր մարգարե ու նախագահ 
Թոմաս Ս․ Մոնսոնը։ Եվ վերջապես, 
ամենակարևորը, ես վկայում եմ 
մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 

մասին, ում քահանայությունն է դա 
և ում ծառաներն ենք մենք. Հիսուս 
Քրիստոսի անունով՝ ամեն։ ◼
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