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Ռեյկյավիկ

Իսլանդիա

Ձյունածածկ Էսյա լեռան ֆոնին, Իսլանդիայի
գունագեղ մայրաքաղաք Ռեյկյավիկը իր մոտ
է կանչում կղզու բնակիչներին եվրոպական
մայրցամաքից ավելի քան 1,609 կմ հեռավորությունից: Մ.թ. 874 թվականին առաջին անգամ
բնակեցվելով վիկինգների կողմից, Ռեյկյավիկը
հանդիսանում է Իսլանդիայի մշակութային,
տնտեսական և կառավարական գործունեության
կենտրոնը, ինչպես նաև աշխարհի ամենամաքուր,
ամենականաչ և անվտանգ քաղաքներից մեկը:
Առաջին երկու իսլանդացիները մկրտվել են
Դանիայում 1851 թվականին: 1853 թվականին,
երբ նրանք վերադարձան Իսլանդիա, այնտեղ
կազմավորվեց առաջին ճյուղը: Այսօր Իսլանդիայում մոտավորապես 300 անդամ կա և երեք ճյուղ՝
Ռեյկյավիկում, Ակուրեյրիում և Սելֆոսում։ Մոտակա տաճարը Լոնդոնում է (Անգլիա), Ռեյկյավիկից
1894 կմ հեռավորության վրա:
Թեև անդամները փոքրաթիվ են, Եկեղեցին
այստեղ շարունակում է աճել: Չնայած մեկուսի
պայմաններին, Եկեղեցու նյութերի թարգմանության դժվարությանը, անբարենպաստ եղանակին և մշակութային խոչընդոտներին, Եկեղեցու
ղեկավարները խոստացել են, որ մի օր Իսլանդիան փարոս կդառնա մյուս երկրների համար:
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին (1910–2008)
այցելել էր Իսլանդիա և հիշեցրել անդամներին,
որ նրանք «ուժով, զորությամբ և ունակությամբ
օժտված մարդիկ են, ընդունակ մեծ գործեր
անելու» (“Wonderful to Have Sweet, Good Land,”
Church News, Sept. 21, 2002, 10)։
Իսլանդական միսիան կազմավորվել էր
1894թ., սակայն քարոզը դադարեցվեց
1914թ.-ի ն: 1975թ. Իսլանդիան դարձավ
Դանիայի Կոպենհագեն միսիայի մասը:
1977թ. Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլինը (1917–2008),
որն այդ ժամանակ Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամ էր, պաշտոնապես նվիրագործեց
Իսլանդիան ավետարանի քարոզման համար:
1981թ. Մորմոնի Գիրքը հրատարակվեց
իսլանդերենով, մի լեզու, որով աշխարհում
ուրիշ ոչ մի տեղ չեն խոսում:
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Երբ դուք հուսահատված եք
յանքն ունի իր թռիչքներն ու անկումները: Անկումի պահերին մենք մտածում
ենք, թե Աստված ի՞նչ է անում. ինչո՞ւ է սիրող Հայրը թույլ տալիս, որ սա տեղի
ունենա: Այս դժվարին կացությունը մեր մեջ հարց է առաջացնում. «Արդյո՞ք Աստված անձամբ հոգ է տանում իմ մասին»:
Այսպիսի իրավիճակների համար ես ընտրել եմ հետևյալ սուրբ գրությունները.
• Սաղմոս 8.4–5. «Ի՞նչ է մարդը որ դու յիշում ես նորան . . . Եւ մի քիչ
ցածացրիր նորան հրեշտակներիցը, բայց փառքով ու պատւով պսակեցիր
նորան»:
• Հովհաննես 10.14. Երկրային կյանքի ընթացքում Հիսուսն Իրեն անվանել է «բարի հովիվ» և ավելացրել. «ես իմիններին ճանաչում եմ»:
• Մովսես 1.39. Սա իմ սիրելի հատվածներից մեկն է, որտեղ Տերը
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին հայտնում է Իր նպատակը. «Քանզի ահա, սա է իմ
գործը և իմ փառքը` իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը», այդպիսով շեշտելով, որ հետաքրքրված է մեր անձերով:
• Ղուկաս 7.11–16. Այս պատմությունը ոչ միայն ուսուցանում է մահվան
հանդեպ Փրկիչի զորության մասին, հանդիսանալով Զատիկի տոների
հիշեցումը, այլ նաև լավ օրինակ է ինձ համար, որ Նա լավագույնս տեղյակ
է մեզանից յուրաքանչյուրի մասին: Հիսուսի բոլոր հրաշքներից մի քանիսն
առավել քնքուշ ու կարեկցող են, դրանցից է Նրա սպասավորությունը
Նայինի որբևայրուն: Ինչպես լուսաբանել եմ իմ հոդվածում (տես 12-րդ էջը),
այս պատմությունը ցույց է տալիս Փրկիչի հետաքրքրվածությունը և սերը
մեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ:
Քեյթ Վիլսոն
Ասպիրանտ պրոֆեսոր, Բրիգամ Յանգ Համալսարան
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Բաժիններ

Նա հարությո՜ւն է առել:
«Մարդն ազատ է, մահն հաղթված, Հիսուսն հաղթող հռչակված»:

6

Նկարներ հավատի թեմայով: Բոբ և Լորի Թըրստոններ՝
Կամբոջա Պնոմպեն Միսիա
Նրանց միսիան այն չէր, ինչ նրանք ակնկալում էին, սակայն այն օրհնեց
նրանց անսպասելի ձևերով:

8

Սպասավորության սկզբունքները: Ինչպես սպասավորությունը ուրախ
փորձառություն դարձնել։
Իսկական ուրախության մեծագույն աղբյուրներից մեկը ծառայությունն է:

12 Հուսահատության պահերին հիշեք Նայինի որբևայրուն
Ըստ Քեյթ Ջ. Վիլսոնի
Ինչպես Նայինի որբևայրու դեպքում, Փրկիչը կգա մեզ մոտ կարիքի մեր
ամենահուսահատ պահերին:

Չափահաս երիտասարդներ

42

Մեր կատարած բոլոր ընտրություններով և կայացրած կյանք փոխող
որոշումներով
հանդերձ, ինչպե՞ս
կարող ենք իմանալ,
որ հետևում ենք
Աստծո ծրագրին:
Կարդացեք այս ամսվա հոդվածը հայտնություն ստանալու
վերաբերյալ:

18 Վստահեք Փրկիչի ազատող զորությանը
Նախագահ Հենրի Բ․ Այրինգ
Մեր փորձությունների ժամանակ Տերը կտա մեզ ազատման զորություն,
եթե ավելի արդար դառնանք:

24 Երաժշտություն: Այգում սուրբ ու հեռավոր
Ըստ Թամմի Սիմիստեր Ռոբինսոնի
Փրկիչն ապրել ու մահացել է մեզ համար:

26 Երեք դաս սիրո, ուրախության և խաղաղության մասին
Ըստ Բրայըն Ք. Էշթոնի
Դուք կարող եք երջանկություն գտնել անկախ ձեր հանգամանքներից:

32 Վերջին Օրերի Սրբերի ձայները:
Փոթորիկը խափանեց հարսանեկան ծրագրերը, ի՞նչ է իրականում
մահկանացու կյանքը, մի երգ, որը հույս տվեց, ընդունված հրավերը:

Երիտասարդներ
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Սովորեք, թե ինչպես օգտվել
հայրապետական օրհնությունից,
ոգեշնչվեք՝ կիրառելով Զատիկի
նոր սովորույթներ, և խաղաղություն գտեք ձեր և
մյուսների համար՝
կարդալով
այս ամսվա
հոդվածները:

36 Ինքնապահովման օրհնությունները: Բիզնեսը զարգանում է
Ջոշուա Ջ. Փերքի
Մի իրավաբան կորցնում է իր աշխատանքը, բայց ոգեշնչում է ստանում՝
մասնակցելով Եկեղեցու ինքնապահովման դասերին:

38 Մեր տները, մեր ընտանիքները: Մեր որդին Երկնային Հոր որդին է
Ըստ Ջերլին Մըրֆիի
Անկախ նրանից, թե որքան շատ ենք մենք սիրում մեր երեխաներին,
Աստված նրանց ավելի շատ է սիրում:

40 Ուսուցանել դեռահասներին և մանկահասակ երեխաներին:
Հաղթահարել ողբերգությունը
Օրինակներ, թե ինչպես օգնել ձեր երեխաներին խաղաղություն զգալ:

Արագ ընթերցումներ

Երեխաներ
Ավելին սովորեք այն մասին, թե
ինչու ենք տոնում Զատիկը,
կարդալով Հիսուս Քրիստոսի, Նրա
Քավության
և Հարության
մասին, և թե
ինչ են դրանք
նշանակում մեզ
համար:

Կազմի վրա
Էմմաուսի ճանապարհին,
ըստ Վենդի Քելլերի:
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Gospel Library
հավելված

ԳՏԵՔ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ՆՅՈՒԹԵՐ
Gospel Library հավելվածում և liahona.lds.org
կայքում դուք կարող եք.
• Գտնել ընթացիկ համարը:
• Ծանոթանալ թվային տարբերակին:
• Որոնել անցած համարները:
• Ուղարկել ձեր պատմությունները և կարծիքը:

Վարժեցնելով ձեր հոգևոր մկանները
Ըստ Ասպեն Ստանդերի
Որպեսզի թույլ չտանք, որ մեր վկայությունը
քայքայվի, մենք պետք է մշտապես վարժեցնենք
մեր հոգևոր մկանները:

• Բաժանորդագրվել կամ բաժանորդագրություն նվիրել:
• Հարստացնել ուսումնասիրությունը թվային
հնարավորություններով:
• Կիսվել սիրված հոդվածներով և
տեսանյութերով:
• Ներբեռնել կամ տպել հոդվածները:
• Լսել ձեզ դուր եկած հոդվածները:

ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ
Ուղարկեք ձեր հարցերն ու կարծիքը
liahona@ldschurch.org է-փոստի հասցեին:

Արդյո՞ք ապրում եք ավետարանով առանց
խանդավառության
Ըստ Չեյքլ Վորդլեյի
Ո՞րն է տարբերությունը Եկեղեցում զբաղված
լինելու և ավետարանում ակտիվ լինելու միջև:
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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,
Գերիթ Վ․ Գոնգ, Ուլիսես Սոարես
Խմբագիր. Ռենդի Դ․ Ֆանկ
Խորհրդատուներ․ Բրայան Ք․ Էշթոն, Ռանդալ Ք․
Բաննեթ, Բեքի Քրեյվեն, Շերոն Յուբենկ,
Քրիստինա Բ․ Ֆրանկո, Լարի Ս․ Քաչեր, Երիք Վ․
Կոպիչկե, Լին Գ․ Ռոբինս
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. Կամիլա Կասրիյոն
Գրողներ և խմբագրողներ. Մարիսա Դեննիս,
Դեյվիդ Դիքսոն, Դեյվիդ Ա. Էդվարդս, Մեթյու Դ.
Ֆլիթոն, Գարեթ Հ. Գարֆ, Ջոն Ռայան Ջենսեն,
Շառլոտ Լարկաբալ, Մայքլ Ռ. Մորիս, Էրիկ Բ․
Մըրդոք, Սալի Ջոնսոն Օդեքրիկ, Ջոշուա Ջ. Փերկի,
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Լիահոնա

Յան Փինբորո, Ռիչարդ Մ. Ռոմնի, Մինդի Սելու, Լորի
Ֆուլեր Սոսա, Չեյքել Ուորդլեյ, 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, Էրից Պ. Ջոնսեն,
Սյուզան Լոֆգրեն, Սքոթ Մ. Մույ, Էմիլի Չիկո
Ռեմինգտոն, Մարք Վ. Ռոբիսոն, Բրեդ Թիըր,
Կ. Նիկոլ Վոլկենհորստ
Մտավոր սեփականության համակարգող.
Քոլեթ Նեբեքեր Օն
Հրատարակչության տնօրեն. Ջեյն Էնն Փիթերս
Հրատարակում. Իռա Գլեն Ադեյր, Ջուլի Բըրդեթ,
Թոմաս Գ․ Քրոնին, Բրայըն Վ. Գիջի, Գիննի Ջ.
Նիլսոն, Մարիսա Մ․ Սմիթ
Նախատպագրություն. Ջոշուա Դեննիս, Ամմոն
Հարիս
Տպագրության տնօրեն. Ստիվեն Տ․ Լյուիս
Բաշխման տնօրեն. Թրոյ Ռ․ Բարքեր
Միացյալ Նահանգներից և Կանադայից դուրս
բաժանորդագրման և գների մասին տեղեկանալու
համար այցելեք store.lds.org կամ դիմեք Եկեղեցու
ձեր տեղական բաշխման կենտրոն կամ ծխի/ճյուղի
ղեկավարին:
Ձեռագրերը և հարցերը ներկայացրեք
առցանց՝ liahona.lds.org; է-փոստով՝
liahona@ldschurch.org; կամ փոստով՝ Liahona,

Ներկայացրեք հավատք խթանող ձեր պատմությունները liahona.lds.org կայքէջում կամ
փոստով՝
Liahona, flr. 23
15 E North Temple St
Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City,
UT 84150-0024, USA:
Լիահոնան (Մորմոնի Գրքի տերմին, որը նշանակում
է «կողմնացույց» կամ «ուղեցույց») հրատարակվում
է անգլերեն, ալբաներեն, բիսլամա, բուլղարերեն,
գերմաներեն, դանիերեն, էստոներեն, թագալոգ,
թաիթերեն, թամիլ, թայերեն, թելուգու, թոնգերեն,
ինդոնեզերեն, իսլանդերեն, իսպաներեն,
իտալերեն, լատիշերեն, լեհերեն, լատիշերեն,
խորվաթերեն, կամբոջերեն, կիրիբաթի, կորերեն,
հաիթերեն, հայերեն, հինդի, հոլանդերեն,
հունարեն, հունգարերեն, ճապոներեն, մալագազի,
մարշալերեն, մոնղոլերեն, նորվեգերեն, շվեդերեն,
չեխերեն, չինարեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն,
ռուսերեն, սամորեն, սինհալա, սլովեներեն,
վիետնամերեն, ուկրաիներեն, ուրդու, քեբուանո,
ֆիններեն, ֆիջիերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
(Հրատարակության հաճախականությունը
տարբերվում է ըստ լեզուների:)
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc. Բոլոր
իրավունքները վերապահված են: Տպագրված է
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում:
Հեղինակային իրավունք․ Եթե հատուկ նշված
չէ, Լիահոնայի նյութերը կարելի է բազմացնել
անձնական ոչ կոմերցիոն նպատակով
օգտագործելու համար (այդ թվում Եկեղեցու
կոչումների համար)։ Այդ իրավունքը կարող
է ցանկացած ժամանակ սահմանափակվել։
Տեսողական նյութերը չեն կարող բազմացվել,

եթե սահմանափակումներ են նշված տվյալ
աշխատանքի նկարագրական տողում։
Հեղինակային իրավունքի հետ կապված
հարցերը պետք է ուղղել․ Intellectual Property
Office, 50 E. North Temple St., L13, Salt
Lake City, UT 84150, USA; կամ էլ-փոստով.
cor-intellectualproperty@ldschurch.org:
Լիահոնան տարբեր լեզուներով կարելի է գտնել
www.liahona.lds.org ինտերնետային կայքում:
For Readers in the United States and Canada:
April 2019 Vol. 20 No. 1. LIAHONA (USPS 311-480)
Armenian (ISSN 1525-7614) is published four times a
year (April, May, October, and November) by The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North Temple
St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription price is
$4.00 per year; Canada, $4.80 plus applicable taxes.
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah. Sixty
days’ notice required for change of address. Include
address label from a recent issue; old and new address
must be included. Send USA and Canadian subscriptions
to Salt Lake Distribution Center at address below.
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card
orders (Visa, MasterCard, American Express) may be
taken by phone. (Canada Poste Information: Publication
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2).
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address
changes to Distribution Services, Church Magazines,
P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.
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իսուս հարյավ, Հիսուս հարյավ
Ուրախ ձայնով ասացեք,
Նա մութ բանտից
ազատվեցավ,

Երկիր, երկինք, ցնծացեք:
Մարդն ազատ է, մահն հաղթված,
Հիսուսն հաղթող հռչակված:
(«Հիսուս հարյավ» Հիմներ և մանկական երգեր, 55)

Այս Զատիկին հիշելով Փրկիչին, կարող եք
այցելել lds.org/go/4195 տեսնելու գեղեցիկ
նկարներ և Առաքյալների վկայությունները Փրկիչի հատկանիշների մասին, որոնք
հնարավոր դարձրեցին Նրա Քավությունն ու
Հարությունը:

ՆԿԱՐՆԵՐ ՀԱՎԱՏԻ ԹԵՄԱՅՈՎ

Բոբ և Լորի
Թըրստոններ

Ծառայել են Կամբոջա Պնոմպեն Միսիայում

Իրենց առաջին միասնական միսիայի
ժամանակ Բոբ և Լորի Թըրստոնները
հասկացան, որ նշանակալից
սպասավորությունը կարող է
տեղի ունենալ՝ անկախ լեզվական
խոչընդոտներից և մշակութային
տարբերություններից, որովհետև մենք
բոլորս Աստծո զավակներն ենք:
ԼԵՍԼԻ ՆԻԼՍՈՆ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ

Բոբ.
Մի օր մենք լսեցինք երաժշտություն
և նկատեցինք, որ վրան էին խփում:
Կամբոջայում դա նշանակում է, որ ինչ-որ
մեկն ամուսնանում է, կամ ինչ-որ մեկը
մահացել է:
Լորի.
Մենք պարզեցինք, որ հինգ, թե վեց
երեխաների մայր այդ պահին մահացել
էր: Ամուսին չկար: Երեխաներն արթնացել էին ու հասկացել, որ իրենց մայրը
մահացած է:
Դուստրերից մեկը հեկեկալով լացում
էր: Թարգմանչի միջոցով նա ասաց. «Ես
ամենամեծն եմ: Հիմա ես պետք է հոգամ
քույրերիս ու եղբայրներիս կարիքները:
Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու»:
Ես պարզապես գրկեցի նրան: Ինչպե՞ս չգրկեի: Այդ աղջնակը հենց նոր
կորցրել էր իր մորը: Ես խոսեցի նրա հետ
անգլերեն և ասացի. «Ես գիտեմ, որ դու
ինձ չես հասկանում, բայց ես խոստանում
եմ, որ դու կրկին կտեսնես քո մորը: Ամեն
ինչ լավ կլինի ձեզ հետ: Ձեզ մենակ չեն
թողնի»:
Այսպիսի շատ փորձառություններ
ունենալով, մենք մի հատուկ կապով
կապվել ենք Կամբոջայի ժողովրդի հետ:
6
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ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՔ ԱՎԵԼԻՆ

Գտեք ավելի շատ Դիմանկարներ
հավատի թեմայով՝ lds.org/go/18:

Սպասավորության
սկզբունքները

ԻՆՉՊԵՍ
ՍՊԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ուրախ

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՐՁՆԵԼ
Սիրով ծառայելը ուրախություն է բերում թե՛ մատուցողին,
թե՛ ստացողին:

Ե

րբեմն երջանկության մեր որոնումներն
այս կյանքում կարող են վազքուղու
մարզասարքի պես լինել: Մենք վազում
ու վազում ենք, բայց զգում ենք, որ ոչ մի տեղ
չենք հասնում: Ոմանց համար մարդկանց
սպասավորելու միտքը անելիքներին մի
բան ավելացնելու նման է:
Սակայն մեր Երկնային Հայրը ցանկանում
է, որ ուրախություն վայելենք և ասել է մեզ՝
«մարդիկ կան, որպեսզի ունենան ուրախություն» (2 Նեփի 2,25): Փրկիչն ուսուցանել է,
որ մարդկանց սպասավորելը կարևոր մասն
է այն բանի, թե ինչպես ենք մենք ուրախություն բերում մեր և ուրիշների կյանք:
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Ի՞նչ է ուրախությունը:
Ուրախությունը սահմանվել է որպես
«վայելքի և երջանկություն զգացում»: 1 Վերջին
օրերի մարգարեները պարզաբանել են, թե
ուրախությունը որտեղից է գալիս և ինչպես
այն գտնել: «Ուրախությունը, որ մենք զգում
ենք, շատ քիչ է կապված մեր կյանքի հանգամանքների հետ և մեծապես կապված է
մեր կյանքի կիզակետի հետ»,-ասել է Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը: «. . . Ուրախությունը
գալիս է Նրանից ու Նրա [Հիսուս Քրիստոսի] շնորհիվ: Նա բոլոր ուրախությունների
աղբյուրն է»: 2

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԲՈՐՈՏԱՎՈՐԸ, ՋՈՆ ՍԹԻԼ

Սպասավորությունը ուրախություն
է բերում
Երբ Լեքին ճաշակեց կյանքի ծառի պտղից, նրա հոգին
լցվեց «չափազանց մեծ ուրախությամբ» (1 Նեփի 8.12): Նրա
առաջին ցանկությունն էր՝ կիսվել այդ պտղով իր սիրելիների հետ:
Մարդկանց սպասավորելու մեր պատրաստակամությունը այս տեսակ ուրախություն կարող է բերել մեզ և նրանց,
ում սպասավորում ենք: Փրկիչն ուսուցանել է Իր աշակերտներին, որ մեր առաջարկած պտուղը, երբ մենք կապված
ենք Նրա հետ, մեզ բերում է լիարժեք ուրախություն (տես
Հովհաննես 15.1–11): Երբ Նրա գործն ենք կատարում՝

ՃՇՄԱՐԻՏ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅԱՆ
ԱՂԲՅՈՒՐ
Փրկիչը մեզ ցույց է տվել կատարյալ
օրինակ, որ մահկանացու կյանքում ճշմարիտ
ուրախությունը ծառայության մեջ է:

ծառայելով և ձգտելով մարդկանց բերել դեպի Քրիստոսը,
ուրախ փորձառություն ենք ունենում (տես Ղուկաս 15.7,
Ալմա 29.9, Վարդապետություն և Ուխտեր 18.16, 50.22):
Մենք կարող ենք զգալ այս ուրախությունը նույնիսկ ընդդիմության և չարչարանքի պարագայում (տես Բ Կորնթացիս
7.4, Կողոսացիս 1.11):
Փրկիչը մեզ ցույց է տվել կատարյալ օրինակ, որ մահկանացու կյանքում ճշմարիտ ուրախության մեծագույն
աղբյուրներից մեկը ծառայությունն է: Երբ սպասավորում
ենք մեր եղբայրներին ու քույրերին՝ Փրկիչի նման գթությամբ և սիրով լցված, մենք կարող ենք զգալ ուրախություն, որը գերազանցում է պարզ երջանկությունը:
«Եթե մենք ընդունենք [սպասավորությունը] կամեցող
սրտով, մենք . . . ավելի մոտ կլինենք Սիոնի ժողովուրդ
դառնալուն և անսահման ուրախություն կունենանք այն
մարդկանց հետ, ում մենք օգնել ենք աշակերտության
ճանապարհին»,-ուսուցանել է Քույր Ջին Բ. Բինգհեմը՝
Սփոփող Միության գերագույն նախագահը: 3
Ա պ ր ի լ 2 019
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3. Սպասավորությունը պարզ դարձրեք: Նախագահ Մ․
Ռասսել Բալլարդն, ով Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող նախագահն է, մեզ ասում է․ «Մեծ բաներն
առաջ են եկել հասարակ և փոքր բաներից: . . . Բարության և ծառայության մեր փոքր ու հասարակ արարքները կկուտակվեն ու կդառնան Երկնային Հոր հանդեպ
սիրով լցված, Տեր Հիսուս Քրիստոսի գործին նվիրված,
խաղաղության և ուրախության զգացումով լի կյանք»։ 6
4. Սպասավորությունից հանեք լարվածությունը: Մեր
պարտականությունը չէ իրագործել ինչ-որ մեկի փրկությունը: Դա անհատի և Տիրոջ միջև է: Մեր պարտականությունն է նրանց սիրել և օգնել, որ դառնան դեպի
Հիսուս Քրիստոսը, ով նրանց Փրկիչն է:

Ինչպե՞ս կարող ենք սպասավորությունն
ուրախ փորձառություն դարձնել:
Կան շատ եղանակներ ավելի մեծ ուրախություն
հաղորդելու մեր սպասավորությանը: Ահա մի քանի
գաղափարներ.
1. Հստակեցրեք սպասավորելու ձեր նպատակը:
Սպասավորելու շատ պատճառներ կան: Ի վերջո, մեր
ջանքերը պետք է համապատասխանեն Աստծո նպատակներին՝ «իրականացնել մարդու անմահությունն
ու հավերժական կյանքը» (Մովսես 1.39): Ընդունելով
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի հրավերը՝ օգնել մյուսներին ուխտի ճանապարհին, մենք ուրախություն
կգտնենք Աստծո գործին մասնակցելով: 4 (Սպասավորության մասին ավելին իմանալու համար, տես՝ «Սպասավորության սկզբունքները. Նպատակը, որը կփոխի մեր
սպասավորությունը», հունվար, 2019 Լիահոնա):
2. Սպասավորությունը մարդկանց վերաբերյալ է, ոչ
թե՝ հանձնարարությունների: Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոնը հաճախ հիշեցրել է մեզ. «Երբեք թույլ մի տվեք,
որ խնդիրը, որը պետք է լուծել, ավելի կարևոր լինի, քան
մարդը, ում պետք է սիրել»: 5 Սպասավորությունը մարդկանց սիրելու մասին է, ոչ թե՝ անելիքների: Երբ մենք
աճում ենք և սիրում այնպես, ինչպես Փրկիչն էր սիրում,
մենք ավելի բաց կլինենք այն ուրախության համար, որը
գալիս է մարդկանց ծառայելուց:
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Երբեմն մարդիկ հապաղում են օգնություն
խնդրել, ուստի, մեր ծառայությունն առաջարկելը
կարող է լինել հենց այն, ինչ նրանց պետք է:
Սակայն մարդկանց պարտադրել քո ծառայությունը նույնպես հարկավոր չէ: Սպասավորելուց
առաջ թույլտվություն խնդրելը լավ միտք է:
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը պատմել է մի միայնակ մոր
մասին, ով վարակվել էր ջրծաղիկով, ինչից հետո
նրա երեխաները նույնպես հիվանդացել էին:
Սովորաբար կոկիկ տունը դարձել էր թափթփված
ու խառնված: Սպասքն ու լվացքը հավաքվել էին:
Մի պահ, երբ կինն ուժասպառ էր եղել, Սփոփող Միության քույրերը թակեցին նրա դուռը:
Նրանք չասացին՝ «Ինչո՞վ օգտակար լինենք»: Երբ
տեսան իրավիճակը, անմիջապես գործի անցան:
«Նրանք մաքրեցին քաոսը, լույս ու մաքրություն հաստատեցին տանը և զանգեցին ընկերներից մեկին` որոշ մթերք բերելու համար: Երբ
վերջում ավարտեցին իրենց գործը և հաջողություն մաղթեցին, նրանք այդ երիտասարդ մորը
թողեցին երախտագիտության և սիրո արցունքների մեջ»: 7
Երկու կողմն էլ՝ և՛ տվողները, և՛ ստացողը,
ջերմություն և ուրախություն զգացին:

ԱՂՋԿԱ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՈՒՄԸ, ՋԵՖ ՀԱՅՆ

Ծառայությունից մի հեռացրեք
ուրախությունը

Ուրախություն զարգացրեք
ձեր կյանքում:
Որքան շատ ուրախություն, խաղաղություն և բավարարվածություն զարգացնենք մեր կյանքում, այնքան շատ
կկարողանանք կիսվել ուրիշների հետ՝ նրանց սպասավորելիս: Ուրախությունը գալիս է Սուրբ Հոգու միջոցով (տես
Գաղատացիս 5.22 և Վարդապետություն և Ուխտեր 11.13):
Դա մի բան է, որի համար մենք կարող ենք աղոթել (տես
Վարդապետություն և Ուխտեր 136.29) և հրավիրել մեր
կյանք: Ահա մի քանի գաղափարներ այն մասին, թե ինչպես ուրախություն զարգացնել մեր կյանքում.

ՔՐԻՍՏՈՍԸ և ՄՈՐՄՈՆԻ ԳՐՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ, ԴԵԼ ՓԱՐՍՈՆ

1. Հաշվեք ձեր օրհնությունները: Զննելով ձեր կյանքը,
ձեր օրագրում գրեք այն բաները, որոնցով Աստված
օրհնել է ձեզ: 8 Նկատեք ձեր շուրջը գտնվող լավ բաները: 9 Ուշադրություն դարձրեք, թե ինչը կարող է ձեզ
հետ պահել ուրախության զգացումից և գրեք, թե ինչպես կարող եք լուծել այդ խնդիրները կամ ավելի լավ
հասկանալ դրանք: Զատիկի այս տոներին ժամանակ
հատկացրեք Փրկիչի հետ ավելի սերտ կապ ունենալու
որոնմանը (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 101.36):
2. Փորձեք խորհրդածել: Ուրախությունն ավելի հեշտությամբ ձեզ կգտնի խորհրդածելու հանգիստ պահերին: 10
Ուշադիր լսեք, թե ինչն է ձեզ ուրախացնում (տես Ա Մնացորդաց 16.15): Երբեմն լրատվամիջոցներից հեռու մնալը
կարող է անհրաժեշտ լինել խորհրդածելու համար: 11
3. Խուսափեք ձեզ համեմատելուց: Այդպիսի խոսք կա,
որ համեմատությունը ուրախության գողն է: Պողոսը
զգուշացրել է, որ նրանք, ովքեր «իրանցով իրանց անձերը չափելով, եւ իրանց անձերը իրանց հետ բաղդատելով», իմաստուն չեն (Բ Կորնթացիս 10.12):
4. Փնտրեք անձնական հայտնություն: Փրկիչն ուսուցանել է. «Եթե խնդրես, դու կստանաս հայտնություն
հայտնության վրա, գիտություն գիտության վրա, որ կարողանաս իմանալ խորհուրդներն ու խաղաղարար բաները,
որոնք բերում են ուրախություն, որոնք բերում են կյանք
հավերժական» (Վարդապետություն և Ուխտեր 42.61):
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նոյեմբեր, 2017, 46

Գործելու հրավեր
Ինչպե՞ս կարող եք սպասավորության միջոցով մեծացնել ուրախությունը ձեր կյանքում: ◼

Այս հոդվածի սկզբունքները կարող են կիրառվել մեր
ամենօրյա շփումներում, սակայն նախատեսված են օգնել
սպասավորող եղբայրներին ու քույրերին իրենց ջանքերում, որ օրհնեն իրենց հանձնարարված անհատներին և
ընտանիքներին:
Ա պ ր ի լ 2 019
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Հուսահատության պահերին հիշեք

Նայինի
որբևայրուն
Հատկապես երբ մոռացված կամ անտեսված ենք
զգում մեզ, մենք պետք է հիշենք, որ Հիսուսը գնաց
որբևայրուն օգնելու ճիշտ այն ժամանակ, երբ նա
դրա կարիքն ուներ, և Նա մեզ նույնպես կօգնի:
Ըստ Քեյթ Ջ. Վիլսոնի
Հնագույն ձեռագրերի պրոֆեսոր, Բրիգամ Յանգ Համալսարան

Ե

րբեմն կյանքի թռիչքների ու անկումների ժամանակ, մեզ կթվա, թե
Աստված այդքան էլ ակտիվ չէ մեր առօրյա կյանքում: Մեր կեցությունը թվում է հոգնեցուցիչ ու միապաղաղ: Փոփոխություններ տեղի չեն
ունենում և երբեմն մեր հանգամանքներից դժվար է նշել առնվազն
մի ասպարեզ, որտեղ Աստված միջամտել է: Ամեն անգամ, երբ ես
համակվում եմ կյանքում անկարևոր լինելու այսպիսի զգացումներով, հաճախ մտածում եմ Նոր Կտակարանի այդ կնոջ մասին, ով նույն բանն էր
զգում: Նրա անունը չի շոշափվում սուրբ գրություններում, բայց նա հայտնի է իր
ապրելավայրի անվամբ և ամուսնական կարգավիճակով:
Կինը՝ Նայինի որբևայրին է, և միայն Ղուկաս ավետարանիչն է գրի առել նրա
զարմանալի պատմությունը: Իմ կարծիքով, նա ներկայացնում է Փրկիչի անհատական սպասավորության էությունը, և թե ինչպես է Նա օգնության հասնում Իր
հասարակության հուսալքված ու հասարակ մարդկանց: Այս պատմությունն անվերապահորեն պատասխանում է այն հարցին՝ թե արդյո՞ք Աստված գիտի մեզ և
հոգ է տանում մեր մասին:
Ղուկասի 7-րդ գլխի կարճ տեքստը, որտեղ գրված է հրաշքի մասին, նկարագրում է Հիսուսին, ով ընդհատում է թաղման երթը, և կրկին կյանքի է կոչում
մահացած երիտասարդին: Սակայն այս իրադրությունում ավելի շատ բան կա
հասկանալու: Ինչպես բոլոր հրաշքների դեպքում, իսկ այս մեկի դեպքում հատկապես, համատեքստը կարևոր է միջադեպը հասկանալու համար: Որպես Բրիգամ
Յանգի Համալսարանի Երուսաղեմի Կենտրոնի դասախոս, ես կկիսվեմ ձեզ հետ
այս հրաշքի մասին որոշ անձնական պատկերացումներով:
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Նայինը Հիսուսի ժամանակ գյուղատնտեսական փոքր գյուղ էր, որը տեղակայված էր
Մորեյ լեռան դիմաց՝ Եզրայելի հովտի արևելյան կողմում: Գյուղն ինքնին մի գողտրիկ
վայր էր: Այնտեղ հասնելու համար միայն մի
ճանապարհ կար: Հիսուսի ժամանակներում
այս բնակավայրը փոքր ու համեմատաբար
աղքատ է եղել և այդպիսին է մնացել մինչ
օրս: Իր պատմության մեջ որոշակի ժամանակահատվածում այս գյուղում եղել է մոտավորապես 34 տուն՝ ընդամենը 189 մարդ: 1 Այսօր
այն մոտավորապես 1500 բնակիչ ունի:
Ղուկասը սկսում է պատմությունը, նշելով,
որ մեկ օր առաջ Հիսուսը Կափառնայումում
էր, որտեղ բժշկեց հարյուրապետի ծառային
(տես Ղուկաս 7.1–10): Հետո մենք իմանում ենք,
որ «հետևյալ օրը» (հատված 11, շեշտադրումն
ավելացված է), Փրկիչը գնում է Նային կոչվող
քաղաքը, աշակերտների մի մեծ խմբի ուղեկցությամբ: Այս հաջորդականությունը շատ
կարևոր է: Կափառնայումը գտնվում է Գալիլեայի ծովի հյուսիսային ափին, ծովի մակարդակից 183 մետր բարձրության վրա: Նայինը
Կափառնայումից մոտ 48 կիլոմետր հեռավորության վրա է դեպի հարավ-արևմուտք, ծովի
մակարդակից 213 մետր բարձրությամբ, ինչը
ենթադրում է դժվարին վերելք դեպի Նային:
Կափառնայումից քայլելով Նային հասնելու
համար կպահանջվեր առնվազն մեկ-երկու օր:
Վերջերս ԲՅՀ Երուսաղեմի կենտրոնի մի խումբ
ուսանողներից 10 ժամ պահանջվեց՝ այդ
ուղին սալապատ ճանապարհներով անցնելու
համար: Սա նշանակում է, որ Հիսուսը, գուցե,
շատ վաղ էր արթնացել, կամ նույնիսկ գիշերով
էր քայլել, որպեսզի ընդհատի թաղման երթը
«հետևյալ օրը»: 2
Երբ Քրիստոսը մոտեցավ քաղաքին շատ
տանջալից ճամփորդությունից հետո, մոտ
մի 20 տարեկան երիտասարդի 3 տանում էին
թաղման պատգարակով: Ղուկասն ասում է
մեզ, որ այս երիտասարդը այրու միակ որդին
էր, և որոշ գիտնականներ հունարեն տեքստը
մեկնաբանում են այս կերպ, որ կինը չուներ
այլ սերունդ: 4 Համագյուղացիների մի մեծ
խումբ ուղեկցում էր նրան ընտանիքի այդ
ծանր ողբերգության ժամանակ:
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Կափառնայում
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Նազարեթ

Նային

Ակնհայտ է, որ որդի կորցնելը ցանկացած
մարդու համար ողբերգություն է, բայց պատկերացրեք այդ այրու ապրումները: Պարզապես ինչ կնշանակեր սոցիալական, հոգևոր և
ֆինանսական առումներով առանց ժառանգի
այրի լինել հին Իսրայելում: Հին Կտակարանի մշակույթի համաձայն, երբ ամուսինը
մահանում էր նախքան ծերության հասակին
հասնելը, համարվում էր Աստծո դատաստանի
նշան մեղքի համար: Այսպիսով, ոմանք հավատում էին, որ Աստված պատիժ է ուղարկել այս
այրուն: Հռութի գրքում, երբ Նոեմին այրիացավ
երիտասարդ տարիքում, նա ողբաց. «Տէրն ինձ
նկուն դարձրեց, եւ Ամենակարողը չարչարեց
ինձ» (Հռութ 1.21, Միջազգային ստանդարտ
տարբերակ): 5
Հոգևոր և զգացմունքային ցավ ապրելուց
բացի, Նայինի այս այրին կանգնած էր նաև
ֆինանսական կործանման առաջ՝ նույնիսկ
քաղցի մատնվելու: 6 Ամուսնության ժամանակ կնոջ ֆինանսական պաշտպանությունը՝
ամուսնու ընտանիքի պարտականությունն
էր: Եթե ամուսինը մահանում էր, ապա նրա
մասին հոգատարությունը լիազորվում էր
նրա առաջնեկ որդուն: Այժմ, երբ նրա առաջնեկ և միակ որդին մահացած էր, այդ կինը
կտրված էր ապրուստի համար անհրաժեշտ
ֆինանսավորումից: Եթե որդին 20 տարեկան
էր, ապա նա, հավանաբար, միջին տարիքի
կին էր, որն ապրում էր փոքրիկ, մեկուսացված գյուղատնտեսական քաղաքում, և այժմ
բացարձակ կտրված էր հոգևոր, սոցիալական
և ֆինանսական աջակցությունից:
Ճիշտ այն պահին, երբ գյուղացիներն այդ
կնոջ որդուն տանում էին թաղելու, Հիսուսը
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հանդիպեց թաղման երթին և «գթաց նորա վերայ»
(Ղուկաս 7.13): Իրականում, սա կարող էր լինել Ղուկասի
կողմից այս հանգամանքի թեթև մատուցումը: Հիսուսն
ինչ-որ կերպ զգում էր այս այրի կնոջ ծայրահեղ հուսահատ վիճակը: Գուցե կինն այդ գիշեր անցկացրել էր
կեղտոտ հատակին փռված, աղաչելով Երկնային Հորը
իմանալու համար, թե ինչու այդպես պատահեց: Գուցե նա
բացահայտ հարցադրում էր արել, թե ինչու էր Նա պահանջում իրենից այսուհետ ապրել այս երկրի վրա: Կամ գուցե
նա սարսափած էր միայնությունից, որն իրեն սպասվում
էր: Մենք չգիտենք։ Բայց մենք գիտենք, որ Փրկիչն անմիջապես լքեց Կափառնայումը, ինչն Իրենից կպահանջեր
քայլել նույնիսկ գիշերով, որպեսզի հասներ և ընդհատեր
թաղման երթը, նախքան նրանք հողին կհանձնեին տղայի մարմինը:
Այո՛, տեսնելով երթի ետևից քայլող կնոջ արցունքոտ
դեմքը, Հիսուսը խորը կարեկցանք զգաց նրա հանդեպ,
սակայն ակնհայտ է, որ Նրա կարեկցանքն առաջացել էր
զգացմունքներից, որոնք Նա շատ ավելի վաղ էր զգացել,
քան այդ թաղման երթն ընդհատելու պահը: Նա ՀԱՍԱՎ
ԱՅՆՏԵՂ հենց կնոջ կարիքի պահին:
Հիսուսը հետո ասաց այրուն՝ «Մի լար» (հատված
13): Չվախենալով խախտել ծիսակատարությունը, Նա
16

Լիահոնա

«դագաղին դպավ» և երթը «կանգնեց»: Այնուհետև Նա հրամայեց․ «Երիտասարդ, քեզ եմ ասում՝ Վեր կաց:
Եւ մեռելը վերկացաւ, նստեց եւ սկսեց խօսել: Եւ [Հիսուսը] նորան տուաւ իր մօրը» (հատվածներ 14–15): Պարզ է,
որ գյուղացիների և Հիսուսի հետևորդների բազմությունը
ապշահար էր, քանի որ ընդհանուր վիշտը վերածվեց
մաքուր ուրախության: Բոլորը «Աստուծուն փառք էին
տալիս եւ ասում, թէ Մի մեծ մարգարէ է վեր կացել մեր
մէջ» (հատված 16): Բայց այս հրաշքը մի հուսահատ հոգի
փրկելու մասին էր: Հիսուսը տեղյակ էր, որ ինչ-որ բան
շատ սխալ էր այդ կնոջ նկատմամբ, մեկի, ով նվաստացված էր իրենց մշակույթում: Նրա իրադրությունը ճչացող
էր Հիսուսի անհապաղ ուշադրության համար, նույնիսկ,
եթե Նա պետք է երկար ճանապարհ անցներ, որ այդտեղ
լիներ ճիշտ պահին: Հիսուսը գիտեր նրա հուսահատ
վիճակը և Նա շտապեց գալ: Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը (1927–2018) անժխտելի ճշմարտություն է ասել. «Մի
օր, երբ հետ նայենք մեր կյանքի այդ թվացյալ զուգադիպություններին, մենք կհասկանանք, որ միգուցե, դրանք
այդքան էլ պատահական չեն եղել»: 7
Այժմ, այսպիսի վեհացնող միջադեպը մեզ համար պետք
է շատ ավելին դառնա, քան Աստվածաշնչից զվարճալի
մի պատմություն: Սա ակնհայտորեն հաստատում է, որ

Հիսուսը գիտեր այս խեղճ, մոռացված և ունեզուրկ այրու մասին: Հատկապես, երբ մոռացված, անտեսված կամ անկարևոր ենք մեզ
զգում, մենք պետք է հիշենք՝ Հիսուսը եկավ
որբևայրու մոտ ծայրահեղ կարիքի պահին, և
մեզ մոտ Նա նույնպես կգա: Բացի այդ, երկրորդ դասը որ կարող ենք քաղել մեր Փրկիչի
օրինակից, մարդկանց օգնության հասնելու
կարևորությունն է՝ օրհնելու նրանց, ովքեր մեր
շուրջն են: Ձեր շրջապատից շատերը հուսահատ վիճակում կլինեն ժամանակ առ ժամանակ: Եթե պատմեք նրանց «Նայինի քրոջ»
պատմությունը, որ Տերը հստակ գիտեր նրա
հուսահատության և անձնական մեծ ճգնաժամի մասին՝ գիշերը կփոխարինվի ցերեկով:
Հիշենք Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի
(1895–1985) նրբանկատ դիտարկումը. «Աստված իրոք նկատում է մեզ, և հետևում է մեզ:
Բայց, սովորաբար, մեկ այլ անձնավորության
միջոցով է, որ նա հոգում է մեր կարիքները»: 8

Հիսուսի հրաշքներից, որոնք Նա գործել
էր երկրի վրա եղած ժամանակ, մի քանիսն
ինձ համար առավել նրբանկատ ու գթառատ
են. դրանցից է Նրա սպասավորությունը
Նայինի որբևայրուն: Դա հիշեցնում է մեզ,
որ մենք կարևոր ենք Նրա համար, և որ Նա
երբեք մեզ չի մոռանա: Մենք պետք է դա
հիշենք: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. See E. Mills, Census of Palestine 1931: Population of
Villages, Towns, and Administrative Areas (1932), 75.
2. See S. Kent Brown, The Testimony of Luke (2015), 364.
3. See Brown, The Testimony of Luke, 365.
4. See Brown, The Testimony of Luke, 365.
5. Եսայիա 54.4-ում Տերն ասում է Իսրայել այրուն,
որ նա «[իր] որբեւայրութեան նախատինքը այլեւս
պիտի չ’յիշե» (Նոր Անգլերեն Թարգմանություն):
6. See Brown, The Testimony of Luke, 365.
7. Thomas S. Monson, in Joseph B. Wirthlin, “Lessons
Learned in the Journey of Life,” Liahona, May 2001, 38.
8. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W.
Kimball (2006), 82.

Աստվածաշնչյան
«Նայինի որբևայրին»
տեսանյութը դիտելու
համար այցելեք
lds.org/go/041917:

Ա պ ր ի լ 2 019

17

18 Լ ի ա հ ո ն ա

ՎՍՏԱՀԵՔ ՓՐԿԻՉԻ

ազատող

Նախագահ
Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Նախագահության երկրորդ
խորհրդական

ԶՈՐՈՒԹՅԱՆԸ

Փրկիչի Քավությունն ու Հարությունը Նրան զորություն
են տալիս ամրապնդելու մեզ մեր փորձությունների
ժամանակ կամ ազատելու մեզ դրանցից:
րանց համար, ովքեր կորցրել են սիրելիներին, առաջ գնալու ճանապարհը
կարող է տխուր և միայնակ լինել, առավել ևս նրանց, ովքեր չունեն Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոսի Քավության և Հարության մասին գիտելիքներ և վկայություն: Հիշեք Նրա երկու կասկածող աշակերտներին Էմմաուսի ճանապարհին:
Հարություն առած Տերը հայտնվեց նրանց կողքին և հարցրեց, թե ինչո՞ւ են այդքան
տխուր: Ղուկասը տալիս է մեզ պատասխանը.
«Եւ նորանք ասեցին. Յիսուս Նազովրեցու մասին, որ մի մարգարէ մարդ էր,
զօրաւոր գործերով Աստուծոյ եւ բոլոր ժողովրդի առաջին։
Թէ ինչպէս մեր քահանայապետները եւ իշխանները մահի դատաստանի մատնեցին նորան, եւ խաչեցին նորան:
Իսկ մենք յոյս ունէինք թէ նա է, որ Իսրայէլին փրկելու էր» (Ղուկաս 24.19–21):
Մենք մխիթարվում ենք մեր գիտելիքով ու վկայությամբ, որ Նա էր, որ փրկագնեց Իսրայելը: Նա էր, ով «ջարդել է մահվան կապանքները» (Մոսիա 15.23): Նա էր,
ով «ննջածների առաջինեկ եղաւ» (Ա Կորնթացիս 15.20): Նա էր, ով հնարավոր դարձրեց տաճարային ուխտերը, որոնք հավիտյան կապում են մեզ այն մարդկանց
հետ, ում մենք «սիրել ենք երկար ժամանակ և կորցրել ենք»: 1
Զատիկի այս տոներին ես կցանկանայի կիսվել մի հատվածով մի քանի տարի
առաջ հոգևոր երեկոյի ժամանակ իմ ունեցած ելույթից՝ Փրկիչի ազատող զորության վերաբերյալ: Ես ամրապնդվեցի, երբ պատրաստեցի և տվեցի այդ ելույթը:
Ես աղոթում եմ, որ դուք նույնպես ամրապնդվեք այն կարդալով:

ՀԱՏՎԱԾ ԱՅՍ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ԿՏԱՎԻՑ, ՅՈՆԳՍՈՒՆԳ ԿԻՄ, ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ Է ՀԵՅՎՆ ԼԱՅԹ-Ը
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ջերմությամբ ասաց. «Ես լավ եմ: Բայց շատ
դժվար է»:
Դա շատ դժվար է, ինչպես ձեզանից շատերը գիտեն, և բոլորս էլ մի օր իմանալու ենք:
Այդ փորձության դժվարագույն մասն է իմանալ, թե ինչպես վարվել այդ վշտի հետ, մենակության և կորստի այն զգացումի, որ կարծես
կորցրել ենք մեր կեսը: Վիշտը կարող է համառ
լինել, ինչպես քրոնիկ ցավը: Եվ ոմանց մոտ
կառաջանան զայրույթի կամ անարդարության
զգացումներ:
Փրկիչի Քավությունն ու Հարությունը Նրան
զորություն են տալիս փրկելու մեզ այդպիսի
վշտից: Իր փորձառությունների շնորհիվ Նա

ՀԱՏՎԱԾ ԱՂՈԹՔԻ ՏԵՐԸ ԿՏԱՎԻՑ, ՅՈՆԳՍՈՒՆԳ ԿԻՄ, ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ Է ՀԵՅՎՆ ԼԱՅԹ-Ը

Փրկիչը գիտի մեր վշտերը:
Կյանքը վաղ է ավարտվում ոմանց համար
և, վերջապես, բոլորիս համար է ավարտվում:
Մեզանից յուրաքանչյուրը կփորձվի, բախվելով
ինչ-որ մեկի մահվան հետ, ում սիրում է:
Օրերս ես հանդիպեցի մի մարդու, ում չէի
տեսել նրա կնոջ մահից հետո: Դա պատահական հանդիպում էր հասարակական տոնի
հաճելի առիթով: Նա ժպտալով մոտեցավ ինձ:
Հիշելով նրա կնոջ մահվան մասին, ես զգուշորեն արտաբերեցի սովորական ողջույնի խոսքերը. «Ինչպե՞ս ես»:
Ժպիտն անհետացավ նրա դեմքից, աչքերը խոնավացան, և նա հանգիստ ու մեծ

20 Լ ի ա հ ո ն ա

Փրկիչը կարող էր իմանալ մեր
վշտերը Հոգու ներշնչման միջոցով,
սակայն, փոխարենը, Նա ընտրեց
ծանոթացել է մեր վշտերին: Նա կարող էր
ծանոթանալ դրանց Հոգու ոգեշնչման միջոցով,
բայց Նա ընտրեց իմանալ դրանք՝ անցնելով
դրանց միջով: Այսպիսին է պատմությունը.
«Եվ ահա, նա պետք է ծնվի Մարիամից,
Երուսաղեմի մոտ, որը մեր նախահայրերի
երկիրն է, նա լինելով կույս, արժանավոր և
ընտրյալ անոթ, որը պիտի լինի հովանիով
ծածկված, և հղիանա Սուրբ Հոգու զորությամբ,
և բերի մի որդի, այո, այսինքն՝ Աստծո Որդուն:
Եվ նա պիտի գնա առաջ՝ տանելով
ցավեր և չարչարանքներ, և փորձություններ ամեն տեսակի. և դա՝ որպեսզի խոսքը
կարողանա իրագործվել, որն ասում է. նա
վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի ցավերն ու
հիվանդությունները:
Եվ նա իր վրա վեր կառնի մահ, որ կարողանա արձակել մահվան կապանքները,
որոնք կապում են իր ժողովրդին. և նա իր
վրա վեր կառնի նրանց թուլությունները,
որպեսզի նրա սիրտը լցվի ողորմությամբ,
ըստ մարմնի, որպեսզի նա կարողանա
իմանալ, ըստ մարմնի, ինչպես սատարել
իր ժողովրդին՝ ըստ նրանց թուլությունների»
(Ալմա 7.10–12):
Ձեզ շրջապատող բարի մարդիկ կփորձեն
հասկանալ սիրելիի մահվան հետ կապված
ձեր վիշտը: Գուցե նրանք էլ վշտի զգացում
ունենան: Փրկիչը ոչ միայն հասկանում և
զգում է՝ ինչ է վիշտը, այլ նաև զգում է ձեր
անձնական վիշտը, որը միայն դուք եք զգում:
Եվ Նա հիանալի ճանաչում է ձեզ: Նա գիտի
ձեր սիրտը:
Հրավիրեք Սուրբ Հոգուն
Եթե հրավիրեք Սուրբ Հոգուն, որ մխիթարի
և օրհնի ձեզ, Փրկիչը կարող է իմանալ, թե
բազմաթիվ տարբերակներից ինչը կարող եք
ընտրել, որը լավագույնը կլինի ձեզ համար:
Նա կիմանա, թե երբ է լավագույն ժամանակը,
որ սկսեք դա անել: Երբեմն դա աղոթելն է:
Երբեմն դա գնալ և մխիթարելն է մեկ ուրիշին:
Ես ճանաչում եմ ծանր հիվանդ մի այրու, որը
ոգեշնչվել էր այցելելու մեկ այլ այրի կնոջ: Ես
վստահ եմ, որ Տերը ոգեշնչել է հավատարիմ
աշակերտին օգնության հասնել մեկ ուրիշի,
այդպիսով աջակցելով նրանց երկուսին:

դրանք անձնապես կրելու և զգալու
փորձառության ուղին։

Բազմաթիվ եղանակներով Փրկիչը կարող է աջակցել նրանց, ովքեր
տխրում են, յուրաքանչյուրին անհատական ձևով: Սակայն դուք կարող
եք վստահ լինել, որ Նա կարող է և կանի դա այնպես, որ լավագույնս
սփոփի նրանց, ովքեր վիշտ ունեն և նրանց, ովքեր շրջապատում են
այդ մարդկանց: Մի բան հաստատ է՝ երբ Աստված ազատում է մարդկանց վշտից, նրանք մանկական խոնարհությամբ են լցվում Նրա հանդեպ: Այդպիսի խոնարհության զորություն է բխում Հոբի կյանքից (տես
Հոբ 1.20–22): Եվս մի կարևոր բան, որ Հոբին էր բնորոշ՝ հաստատուն
հավատքն էր Փրկիչի Հարության զորության հանդեպ (տես Հոբ 19.26):
Մենք բոլորս պետք է հարություն առնենք, ներառյալ մեր սիրելիները, ովքեր մահացել են: Վերամիավորումը, որը մենք կունենանք, չի
լինի եթերային, այլ մարմինների հետ, որոնք երբեք չեն մահանալու,
ծերանալու կամ թուլանալու:
Երբ հարություն առնելուց հետո Փրկիչը հայտնվեց Իր Առաքյալներին, Նա ոչ միայն սփոփեց նրանց վիշտը, այլ նաև բոլոր նրանց, ովքեր
երբևէ վշտացած կլինեն: Նա սփոփեց նրանց ու մեզ այս կերպ.
«Խաղաղութիւն ձեզ . . .
Տեսէք իմ ձեռքերը և իմ ոտները, որ ես ինքս եմ. շոշափեցեք ինձ եւ
տեսէք. որովհետեւ ոգին մարմին և ոսկերք չունի, ինչպես ինձ եք տեսնում որ ունիմ» (Ղուկաս 24.36, 39):
Տերը կարող է ոգեշնչել մեզ՝ վշտի ժամանակ ձգտել ազատող զորությանը, որը լավագույնը կլինի մեզ համար: Մենք կարող ենք ընտրել
ծառայել ուրիշներին Տիրոջ համար: Մենք կարող ենք վկայել Փրկիչի
մասին, Նրա ավետարանի, Նրա Եկեղեցու վերականգնման և Նրա
հարության մասին: Մենք կարող ենք պահել Նրա պատվիրանները:
Այս բոլոր ընտրությունները հրավիրում են Սուրբ Հոգուն: Սուրբ
Հոգին է, ով կարող է մխիթարել մեզ ըստ մեր կարիքի: Հոգու ոգեշնչմամբ մենք կարող ենք ունենալ վկայություն հարության մասին և
հստակ պատկերացում՝ գալիք փառահեղ վերամիավորման մասին:
Ես զգացի այդ մխիթարությունը, նայելով մտերիմ մարդու գերեզմանաքարին, մի մարդու, որին ապագայում ես կարող եմ գրկել իմ ձեռքերով:
Իմանալով դա, ես ոչ միայն ազատվեցի վշտից, այլև լցվեցի երջանիկ
սպասումով:
Եթե այդ փոքրիկ անձը ապրեր ու մեծանար, ապա նա ազատման
կարիք էր ունենալու մեկ այլ փորձությունների համար: Նա պետք է
փորձվեր Աստծուն հավատարիմ լինելու մեջ, ֆիզիկական և հոգևոր
մարտահրավերների միջոցով, որոնք յուրաքանչյուրն է ունենում: Թեև
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Դուք կարող եք համոզված լինել, որ Փրկիչը
կարող է օգնել և կանի
մարմինը հրաշալի ստեղծագործություն է, այն
պահպանելը մարտահրավեր է, որը փորձում
է մեզ բոլորիս: Յուրաքանչյուրը պետք է ունենա հիվանդություններ և ենթարկվի տարիքի
ազդեցությանը:

լավագույնս թեթևացնի
վշտացողի և նրա կողքը գտնվողների բեռը։
Կյանքում տիրող հակադրություններից
Տիրոջ ազատող զորությունը ստանալու ուղեցույցը տրվել է Թոմաս Բ. Մարշին, ով այն
ժամանակ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
Նախագահն էր: Նա դժվար փորձությունների
մեջ էր, և Տերը գիտեր, որ նա ավելի շատ փորձություններ է ունենալու: Ահա նրան տրված
խորհուրդը, որը ես վերագրեցի ինձ և խորհուրդ եմ տալիս ձեզ նույնպես. «Եղիր խոնարհ.
և Տերը՝ քո Աստվածը, ձեռքդ բռնած կառաջնորդի քեզ և կպատասխանի քո աղոթքներին»
(Վարդապետություն և Ուխտեր 112.10):

ՀԱՏՎԱԾ ԿՈՐԱԾ ՈՉԽԱՐԸ ԿՏԱՎԻՑ, ՅՈՆԳՍՈՒՆԳ ԿԻՄ, ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ Է ՀԵՅՎՆ ԼԱՅԹ-Ը

«Եղեք խոնարհ»
Մեր փորձություններից ազատվելու զորությունը գործում է: Այն գործում է նույն կերպ,
ինչպես ազատումն այն փորձությունից, որն
ունենում ենք սիրելի մարդու մահվան հետ
կապված: Ճիշտ, ինչպես այդ փրկությունը
միշտ չէ, որ սիրելիի կյանքը պահպանելու
մեջ է, այնպես էլ փորձություններից ազատվելը չի ենթադրում, որ դրանք հեռացվում
են: Հնարավոր է, Տերը չպարգևի մեզ թեթևություն, մինչև մենք չզարգացնենք հավատք
այնպիսի ընտրություններ կատարելու, որոնք
կստիպեն Քավության զորությանը գործել մեր
կյանքում: Նա չի պահանջում դա՝ ելնելով
անտարբերությունից, այլ՝ ելնելով մեր հանդեպ սիրուց:

դա այնպես, որպեսզի
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Տերը միշտ ցանկանում է առաջնորդել մեզ
դեպի ազատում, եթե մենք ավելի արդարակյաց դառնանք։ Դա պահանջում է ապաշխարություն։ Եվ դրա համար պահանջվում է
խոնարհություն։ Այսպիսով, ազատման ուղին
միշտ պահանջում է խոնարհություն, որպեսզի
Տերը մեր ձեռքից բռնած, կարողանա առաջնորդել մեզ դեպի այն վայրը, ուր Նա ցանկանում է տանել մեզ մեր փորձությունների
միջով դեպի սրբագործում:
Փորձությունները կարող են վրդովմունք
կամ վհատություն առաջացնել: Խոնարհությունը, որի կարիքը ես և դուք ունենք,
որպեսզի Տերը մեր ձեռքից բռնած առաջնորդի մեզ, գալիս է հավատքից: Այն գալիս
է հավատքից, որ Աստված իրոք ապրում է,
որ Նա սիրում է մեզ, և որ այն, ինչ Նա ուզում
է, որքան էլ դժվար լինի, միշտ լավագույնը
կլինի մեզ համար:
Փրկիչը ցույց է տվել մեզ այդ խոնարհությունը: Դուք կարդացել եք, թե ինչպես էր Նա
աղոթում Գեթսեմանիի պարտեզում, տառապելով մեզ համար, ինչը վեր է մեր հասկացողությունից, մեր դիմանալու ունակությունից,
և ինչը դժվար է ինձ համար նույնիսկ նկարագրել: Դուք հիշում եք Նրա աղոթքը. «Հայր,
եթե կամիս, այս բաժակը անցրու ինձանից,
սակայն ոչ թէ իմ կամքը՝ բայց քո կամքը լինի»
(Ղուկաս 22.42):
Նա ճանաչում և վստահում էր Իր Երկնային
Հորը՝ մեծ Էլոհիմին: Նա գիտեր, որ Իր Հայրն
ամենազոր է և անսահման բարի: Սիրելի
Որդին խոնարհ խոսքերով խնդրեց, ինչպես
մի փոքրիկ երեխա, որպեսզի ազատող զորությունն օգնի Իրեն:
Քաջություն և մխիթարություն
ձեռք բերեք
Հայրը չազատեց Որդուն, հեռացնելով փորձությունը: Նա չարեց դա հանուն մեզ, այլ թույլ
տվեց Փրկիչին ավարտել Իր առաքելությունը,
որը եկել էր կատարելու: Սակայն մենք կարող
ենք հավիտյան քաջություն և մխիթարություն
ստանալ, իմանալով օգնության մասին, որը
Հայրը տվել է.
«Եվ հրեշտակ երևեցավ նորան երկնքիցը,
և զորացնում էր նորան:

Եվ նա տագնապի մեջ լինելով, ավելի եռանդով էր աղոթք անում: Եվ
նորա քրտինքն էր ինչպես արյունի կաթիլներ, որ թափվում են երկրի վերայ:
Եւ աղօթքիցը վերկացաւ եկաւ իր աշակերտների մօտ, եւ նորանց քնի
մէջ գտաւ տրտմութիւնից.
Եւ ասեց նորանց. Ի՞նչու էք քնում. վեր կացէք, աղօթք արէք, որ փոր
ձութեան մէջ չ’մտնէք» (Ղուկաս 22.43–46):
Փրկիչն աղոթում էր ազատման համար: Այն, ինչ Նրան տրվեց, փոր
ձությունից փախուստ չէր, այլ բավարար մխիթարություն փորձության
միջով փառահեղ անցնելու համար:

Հիսուս Քրիստոսը վճարեց մեր բոլոր
մեղքերի համար, և Երկնային Հոր բոլոր
զավակների մեղքերի համար, որպեսզի մենք
կարողանանք ազատվել մահից և մեղքից։
Հրահանգը, որ Նա տվեց աշակերտներին, ովքեր նույնպես փորձվում
էին, ուղեցույց է մեզ համար: Մենք կարող ենք վճռել, որ հետևենք
դրան: Մենք կարող ենք վճռել՝ վեր կենալ ու աղոթել մեծ հավատքով
և խոնարհությամբ: Եվ մենք կարող ենք հետևել Մարկոսի գրքում ավելացված հրահանգին. «Վեր կացէք գնանք» (Մարկոս 14.42):
Այստեղից դուք խորհուրդ ունեք կյանքի ֆիզիկական և հոգևոր
փորձությունները անցնելու համար: Դուք Աստծո օգնության կարիքը
կունենաք, երբ ինքնուրույն կատարեք այն ամենն, ինչ կկարողանաք:
Այնպես որ, վեր կացեք և գնացեք, բայց դիմեք Նրա օգնությանը որքան
հնարավոր է շուտ, առանց սպասելու, որ ճգնաժամը խնդրի փրկության
համար:
Ես բերում եմ ձեզ իմ հանդիսավոր վկայությունը, որ Հայր Աստված
ապրում է և սիրում է մեզ: Ես գիտեմ դա։ Նրա երջանկության ծրագիրը
կատարյալ է, և այն իրոք երջանկության ծրագիր է: Հիսուս Քրիստոսը
հարություն առավ, ինչպես և մենք կառնենք: Նա տառապեց, որ կարողանա աջակցել մեզ մեր բոլոր փորձություններում: Նա վճարեց փրկագինը
մեր բոլոր մեղքերի համար և Երկնային Հոր բոլոր զավակների համար,
որպեսզի մենք կարողանանք ազատվել մահից և մեղքից:
Ես գիտեմ, որ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցում Սուրբ Հոգին կարող է
մխիթարել և մաքրել մեզ, եթե հետևենք Վարդապետին: Թող որ դուք
ստանաք Նրա սփոփանքն ու աջակցությունը ձեր կարիքի պահերին,
ձեր կյանքի բոլոր փորձությունների և չարչարանքների ժամանակ: ◼
2008 թվականի հունվարի 15-ին Բրիգամ Յանգի Համալսարանում ունեցած «Ազատող
զորությունը» ելույթից:
ՀՂՈՒՄ.
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ա -- ղո
Ինձ
մա
Ինձ հա
մա -- հա
հա -- մար
հա -- ցար։
մար դու
ցար։
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Փըր
Քեզ
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կիչ, կա
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ղո -- թե
հա-- մար
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մար ա
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ա -- ղո
Ինձ
մա
Ինձ հա
մա -- հա
հա-- մար
հա -- ցար։
մար դու
ցար։
դու
Քո
Քո մա
վը -- կա
մա -- սին
կա -- յեմ։
սին կը
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տըս

œœ n œ œ
œ

œœ œ œœ

œœ œœ ˙
œ ˙

˙˙

կո
ված վերց
վերց -- րու,
կո -- տըր
րու,
տըր -- ված
կո
ված վերց
վերց -- րու,
կո -- տըր
րու,
տըր -- ված
կո
ված վերց
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Դու
Դու այ
սե -- մա
այ -- գում
մա -- նի
գում Գեթ
նի
Գեթ -- սե
Թե
բո
Թե -- ևև
րին հա
հա -- սար,
բո -- լո
սար,
լո -- րին
Էլ
վըշ
Էլ չես
վըշ -- տա
չես լի
տա -- հար,
լի -- նի
հար,
նի
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Ինձ
Ինձ հա
ղո -- թե
ա
հա -- մար
թե -- ցիր։
մար
ցիր։
ա -- ղո
Ինձ
մա
Ինձ հա
մա -- հա
հա -- մար
հա -- ցար։
մար դու
ցար։
դու
Փըր
Փըր-- կիչ,
Քեզ հա
կիչ, կա
հա -- մար։
կա -- պրեմ
մար։
պրեմ Քեզ
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Robinson. Բոլոր
Բոլոր իրավունքները
իրավունքները վերապահված
վերապահված են:
են:
Այս
Այս երգը
երգը կարող
կարող էէ բազմացվել
բազմացվել միայն
միայն առանձին
առանձին դեպքերում`
դեպքերում` ոչ
ոչ առևտրային
առևտրային նպատակներով
նպատակներով եկեղեցում
եկեղեցում կամ
կամ տանն
տանն օգտագործելու
օգտագործելու համար:
համար:
Այս
Այս ծանուցումը
ծանուցումը պետք
պետք էէ ներառվի
ներառվի յուրաքանչյուր
յուրաքանչյուր օրինակի
օրինակի մեջ:
մեջ:
Ա պ ր ի լ 2 019
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Բրայըն Ք. Էշթոն
Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն
նախագահության երկրորդ
խորհրդական

Երեք դաս սիրո,
ուրախության և
խաղաղության
մասին
Հետևեք այս երեք քայլերին, որոնք
մեծ փոփոխություն կբերեն ձեր
կյանք և կօգնեն ձեզ զգալ Հոգու
պտուղները:

Ե

րբ ես քոլեջի ուսանող էի, շատ էի մտածում
իմ ապագայի մասին: Երբ ես մի օր հայտնվեցի ապագայում՝ նկատի ունեմ կյանքը քոլեջից հետո, ես սովորեցի երեք կարևորագույն
դասեր, որոնք մեծ փոփոխություն բերեցին
իմ կյանք: Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս դասերով,
հույսով, որ դրանք սովորելու համար ձեզանից այդքան
երկար ժամանակ չի պահանջվի, որքան ինձանից
պահանջվեց: Դրանք կօգնեն ձեզ ավելի մեծ ուրախություն գտնել կյանքում, և, վերջապես, ձեռք բերել վեհացում ձեր Երկնային Հոր հետ:
1. Փնտրեք երջանկություն, խաղաղություն
և Սուրբ Հոգուն
Ես հանդիպեցի կնոջս՝ Մելինդային, քոլեջի երկրորդ
կուրսում, իմ միսիայից վերադառնալուց վեց ամիս
անց: Ես անմիջապես հասկացա, որ ցանկանում եմ
ամուսնանալ Մելինդայի հետ: Մելինդան, սակայն,
նույնը չէր զգում: Հինգ տարի անց միայն նա, ի վերջո,
ստացավ պատասխան, որ եթե ամուսնանա ինձ հետ,
ապա «լավ» կլինի:
26 Լ ի ա հ ո ն ա

Փոքր բաները
կատարելով
և վստահելով
Հիսուս Քրիստոսի
զոհաբերությանը,
դուք կարող
Այդ հինգ տարիների ընթացքում ես իմ
կյանքի ամենադժվար փորձություններն ունեցա: Ես գիտեի, թե ում հետ եմ ամուսնանալու
և Հոգին այդպես էր ինձ հորդորում, սակայն
կարծես նպատակին չէի հասնում:
Երբ ես ավարտեցի քոլեջը, դրանից կարճ
ժամանակ անց Մելինդան որոշեց գնալ
միսիա, իմ համոզմամբ, որպեսզի հեռանա
ինձանից: Երբ նա իր միսիայում էր, լինում
էին պահեր, երբ ես ինձ ընկճված էի զգում,
քանի որ կենտրոնացել էի նրա վրա, ինչը ես
չունեի: Սակայն ես ուսումնասիրում էի սուրբ
գրությունները և ամեն օր աղոթում էի, ծառայելով Եկեղեցում և ձգտելով անել այն բաները,
որոնք իմ կյանք էին բերել Սուրբ Հոգին:
Մի շատ ցուրտ կիրակի օր էր Մինեապոլիսում (Մինեսոտա, ԱՄՆ), վաղ առավոտյան
մեքենայով Եկեղեցու ժողովին գնալիս ես
մտածեցի. «Հավանաբար այս պահին ես շատ
ընկճված պիտի լինեմ: Ոչինչ այնպես չի ընթանում, ինչպես ես եմ ցանկանում: Բայց ես ընկճված չեմ: Ես անհավատալիորեն ուրախ եմ»:
Ուստի, ինչպե՞ս կարող էի ուրախ լինել, եթե
անցնում էի ինձ համար մի դժվար փորձության միջով:
Պատասխանը գտնվում է Գաղատացիս
5.22–23 հատվածներում. «Բայց հոգու պտուղն
է՝ սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, երկայնմտութիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն, հաւատք,
հեզութիւն, ժուժկալութիւն»:
Քանի որ ես անում էի այն բաները, որոնք
Հոգին բերել էր իմ կյանք, ես զգում էի Աստծո
սերը: Ես զգում էի ուրախություն և խաղաղություն: Ես կարող էի երկար տառապել, բայց
ուրախ լինել:
Մեր կյանքում, ընտանիքում և ամուսնության մեջ սեր, ուրախություն և խաղաղություն
ունենալը չի բխում մեծ տուն, գեղեցիկ մեքենա,
նորաձև հագուստ, կարիերայի հաջողություն
կամ այլ բաներ ունենալուց, որոնք աշխարհի
պատկերացմամբ երջանկություն են բերում:

եք գտնել սեր,

Իրականում, քանի որ սիրո, ուրախության
և խաղաղության զգացումները գալիս են
ուրախություն և
Հոգուց, դրանց զգացողությունն ընդհանրապես կապ չունի մեր աշխարհիկ հանխաղաղություն,
գամանքների հետ:
Խնդրում եմ, հասկացեք, որ ես չեմ
անկախ ձեր
ասում, թե մենք միշտ երջանիկ կլինենք
կամ մեր աշխարհիկ հանգամանքները
հանգամանքներից: երբեք չեն ազդի մեր երջանկության վրա:
Իրականում, եթե մենք չճաշակենք դառնությունը, ապա չենք իմանա, թե ինչ է
քաղցրությունը (տես Վարդապետություն
և Ուխտեր 29.39, տես նաև Մովսես 6.55):
Ժամանակ առ ժամանակ մենք պետք է դժվարություններ ունենանք:
Բացի այդ, ֆիզիկական և էմոցիոնալ որոշ իրավիճակներ կարող են մեծ
տառապանքներ պատճառել մեզ և մեզ համար դժվար դարձնեն զգալ
Հոգուն: Սակայն, եթե մենք ձգտում ենք Հոգին մեզ հետ ունենալ մեր
կյանքում և վստահում ենք Աստծուն, մենք, ընդհանուր առմամբ, կարող
ենք երջանիկ լինել:
Ես վկայում եմ իմ անձնական փորձից, որ դա այդպես է: Իմ փորձառությունից ելնելով, մինչ Մելինդան իր միսիայում էր, ես նկատեցի, որ
եթե ես անում եմ այն բաները, որոնք հրավիրում են Հոգուն իմ կյանք,
ներառյալ՝ ընտրելով հավատալ և ընդունել, որ ամեն ինչ կդասավորվի
այնպես, ինչպես մտադիր է Աստված, ես սովորաբար երջանիկ եմ (տես
Հակոբ 3.2): 1
2. Մի տրվեք խաբեությանը
Սատանան առաջարկում է կեղծ այլընտրանքներ այն ամենին, ինչ
Աստված է տալիս, որպեսզի շփոթեցնի և խաբի մեզ: Չնայած մեզ այլ
բան համոզելու Սատանայի փորձերին, Փրկիչը սովորեցնում է մեզ,
որ «չար ծառն առաջ [չի] բերի բարի պտուղ» (3 Նեփի 14.18): Քանի որ
սատանան չար ծառ է, նա չի կարող նպաստել, որ մենք զգանք «սէր,
ուրախութիւն, խաղաղութիւն, երկայնմտութիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն, հաւատք, հեզութիւն [և] ժուժկալութիւն» [Գաղատացիս 5․22–23):
Հակառակը, սատանան ցանկանում է մեզ թշվառ դարձնել (տես
2 Նեփի 2.27):
Ուստի, ի՞նչ է անում սատանան: Նա փորձում է խաբել մեզ:
Իմ ընկերներից մի աղջիկ, ընտրվածներից մեկն էր և խաբվեց:
Իմ այդ ընկերուհին ծառայում էր միսիայում և լավ միսիոներ էր: Երբ
նա տուն վերադարձավ միսիայից, մտադիր էր անել այն բոլոր փոքրիկ բաները, որոնք Հոգին բերել էր իր կյանք և ամրապնդել էր իրեն
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Սատանան
առաջարկում է
կեղծ այլընտրանքներ այն
ամենին, ինչ
Աստված է
միսիայի ժամանակ: Եվ որոշ ժամանակ նա
անում էր այդ:
Այնուամենայնիվ, նա տեսավ ընկերներին,
որոնցից շատերը վերադարձած միսիոներներ
էին, ամեն կիրակի գալիս էին Եկեղեցի, բայց
Եկեղեցուց դուրս ապրում էին աշխարհիկ
կյանքով: Նրանք երջանիկ էին թվում: Նրանք
«զվարճալի» բաներ էին անում: Եվ նրանց կենսակերպը, կարծես, չէր պահանջում այնքան
աշխատանք, որքան ինքն էր անում:
Կամաց-կամաց նա դադարեց անել այն
փոքրիկ բաները, որոնք հոգևոր զորություն
էին բերում իր միսիայում: Նա դեռ ուներ վկայություն, բայց նա ինձ ասաց, որ դադարում է.
«Եթե ես պարզապես ներկա գտնվեի Եկեղեցու
ժողովներին, ես նորմալ կլինեի»: Այնուամենայնիվ, նա ասաց. «Հոգևորապես ես ակտիվ
չեմ»: 2 Ապրելով այնպես, ինչպես աշխարհն է
ապրում, մի վատ ընտրությունը հաջորդվում
էր մյուսով և շուտով նա հղի էր:
Նրա անօրեն ընտրությունները, ի վերջո,
իրենց գործն արեցին: Նա երջանիկ չէր և նա
գիտեր դա: Բարեբախտաբար, իմ ընկերուհին
հասկացավ, որ խաբվել է և ապաշխարեց:
Նրա պատմությունը վառ ապացույց է, որ
նույնիսկ մեզանից լավագույնները կարող են
խաբվել: Բացի այդ, նրա պատմությունը ցույց
է տալիս, որ մենք պետք է մշտապես պաշտպանվենք խաբեությունից: Մենք կարող ենք
իրականացնել դա՝ անելով այն փոքրիկ բաները, որոնք Հոգուն մեր կյանք են բերում:
Ես ուրախ եմ՝ նշելով, որ այսօր իմ ընկերուհին երջանիկ է, ձգտում է պահել պատվիրանները, և հոգևորապես ու ֆիզիկապես ակտիվ է
ավետարանում:
Սատանայի խաբեությունը տարբեր եղանակներով է գալիս: Ես միայն մի քանիսը կնշեմ:
Սատանան փորձում է համոզել մեզ, որ
աշխարհիկ բաները առաջնահերթ դարձնենք հոգևորից: Մենք կարող ենք ասել, որ
մեր առաջնահերթությունները ճիշտ չեն, եթե
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նկատենք որ հաճախ ենք ասում. «Այս
պահին ես շատ զբաղված եմ կամ
շատ հոգնած եմ, որպեսզի _________»:
զի շփոթեցնի
Լրացրեք բաց թողնվածը. հաճախեմ
տաճար, սպասավորեմ, ուսումնասիև խաբի մեզ:
րեմ սուրբ գրությունները և խորհեմ
դրանց մասին, ծառայեմ իմ կոչման
մեջ կամ նույնիսկ աղոթեմ:
Փրկիչը սովոՊատճառներից մեկը, որ մենք
այդքան զբաղված ենք զգում, այն է,
րեցնում է մեզ,
որ սատանան ջանքեր է թափում մեզ
շեղելու համար: Նա օգտագործում է
որ «չար ծառն
մեր ձեռքի սմարթֆոնը, մեր մեքենայի
ռադիոն, մեր տան հեռուստացույցը
առաջ [չի] բերի
և շատ այլ բաներ, որպեսզի շեղի
մեզ ամբողջ ժամանակ: Արդյունքում,
բարի պտուղ»
մենք ավելի զբաղված ենք զգում, քան
իրականում է:
(3 Նեփի 14.18):
Այս շեղման մեկ այլ արդյունքն
այն է, որ մենք ավելի ու ավելի քիչ
ենք խորհում: Սատանան աշխատում է շեղել մեզ, քանի որ գիտի, որ
խորհելը, հատկապես սուրբ գրությունների շուրջ, տանում է ավելի մեծ
դարձի և հայտնության:
Սատանայի մյուս խաբեությունները գալիս են այն մտքի հետ, որ
մեր արտաքին գործողություններն ավելի կարևոր են, քան մեր ներքին
մտադրությունները: Երբ մենք հոգևոր բաներն անելու համար պատշաճ
շարժառիթ չունենք, մենք թերանում ենք ուրախություն ունենալ ավետարանում: Արդյունքում, պատվիրանների պահումը սկսում է չարքաշ
աշխատանքի պես լինել մեզ համար, և սատանան գիտի, որ եթե նա
կարողանա այնպես անել, որ մենք այդպիսի զգացում ունենանք, հավանական է, որ մենք կդադարենք անել այն, ինչը գիտենք, որ պիտի անենք:
Սատանան նաև խաբում է մեզ, ներշնչելով, որ ուրախությունն ու
երջանկությունը հեշտ կյանք վարելուց են գալիս կամ երբ անընդհատ
զվարճանում ենք: Դրանք չե՛ն գալիս այդ բաների հետևանքով: Ճշմարտությունն այն է, որ չկա ուրախություն կամ երջանկություն, առանց
որևէ բան հաղթահարելու (տես 2 Նեփի 2.11, 23):
Սատանայի խաբեություններից վերջինը, որը ես կնշեմ, այն է, որ
նա փորձում է համոզել մեզ, որ ամբարշտությունն իր ժամանակավոր
հաճույքների հետ համեմված, իսկապես երջանկություն է: Սատանան
գիտի, որ որևէ պահի որոշակի զգացմունքներ կարող են (1) ստիպել

տալիս, որպես-

մեզ մտածել, որ մենք զգում ենք Հոգու պտուղները, (2) քողարկել այդ պտուղները զգալու
մեր ցանկությունը կամ (3) զգալ, որ դրանք
ընդունելի փոխարինողներ են:
Օրինակ, սատանան կարող է փորձել մեզ,
որ ձգտենք հեշտասիրության՝ սիրո փոխարեն:
Նա կարող է գրավել մեզ կարճատև հուզմունքով՝ երկարատև ուրախության փոխարեն:
Նա փորձում է շեղել մեզ, այլ ոչ թե խաղաղություն տալ: Նա ցանկանում է, որ մենք լինենք
ինքնավստահ, նախանձախնդիր և քաղաքականապես ճիշտ՝ անձնուրացության, հետևողական հնազանդության և պատշաճ ձևով
հոգևորի վրա կենտրոնացած լինելու փոխարեն: Նրա գայթակղությունները կարող են մեզ
խանգարել, ինչը, իր հերթին, կարող է ստիպել
մեզ մտածել, որ պատվիրանները խախտելը
երջանկություն կբերի:
3. Կատարեք փոքր գործերը
Հաճախ փոքր բաները, որոնք Հոգին բերում
են մեր կյանք, պաշտպանում են մեզ խաբվելուց և, ի վերջո, օգնում են մեզ ձեռք բերել ուժ
պատվիրանները պահելու և հավերժական
կյանք ձեռք բերելու համար: Փրկիչն ուսուցանել է այս սկզբունքը Եկեղեցու երեցներին
Քիրտլենդում (Օհայո). «Ուստի, մի ձանձրացեք բարին գործելուց, քանզի դուք դնում եք
հիմքը մի մեծ գործի: Փոքր բաներից է առաջանում այն, ինչը մեծ է» (Վարդապետություն
և Ուխտեր 64.33):
Ինչո՞ւ են կարևոր փոքր բաները: Հաջորդ
հատվածում Փրկիչը բացատրել է, որ «Տերը
պահանջում է սիրտն ու պատրաստակամ
միտքը» (Վարդապետություն և Ուխտեր 64.34):
Ինչո՞ւ էր Փրկիչը փոքր բաների կատարումը
կապում սրտի և պատրաստակամ մտքի հետ:
Որովհետև փոքր բաները հետևողականորեն
կատարելով, մենք տալիս ենք մեր սիրտն ու
մտքերը Աստծուն, ինչը զտում և սրբագործում
է մեզ (տես Հելաման 3.35):
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Այս զտումն ու սրբագործումը քիչ-քիչ
փոխում են մեր էությունը, որպեսզի մենք ավելի ու ավելի նմանվենք Փրկիչին: Սա մեզ նաև
ավելի ընկալունակ է դարձնում Սուրբ Հոգու
հուշումներին, ինչի շնորհիվ քիչ հավանական
է, որ մենք խաբվենք:
Ավագ դպրոցի վերջին տարում հայրս մեզ
սեմինարիայի դաս ուսուցանեց մեր տանը:
Քանի որ այդ տարվա թեման Մորմոնի Գիրքն
էր, հայրս որոշեց, որ մենք այն միասին կկարդանք՝ հատված առ հատված, և կքննարկենք,
թե ինչ սովորեցինք: Երբ կարդում էինք, հայրս
հարցեր էր տալիս, որոնք ստիպում էին ինձ
մտածել կարդացածի մասին, և նա բացատրում էր այն բաները, որոնք ես չէի հասկանում:
Ես դեռ հիշում եմ, թե ինչպես էինք սովորում
Փրկիչի մասին և զգում եմ, որ Նա իրոք այցելել
էր նեփիացիներին, և որ իմ մեղքերը իսկապես
կներվեն Նրա Քավության շնորհիվ:
Երբ գնահատում եմ սուրբ գրությունների
իմ գիտելիքների հիմքը, ապա գալիս եմ այն
դասերին, որոնք հայրս ու ես ունեցել ենք միասին: Ես մի բան զգում էի, երբ կարդում էինք:
Եվ գուցե ավելի կարևոր է, որ իմ ցանկությունները, շարժառիթներն ու գործողությունները
փոխվեցին: Ես ցանկանում էի ավելի լավը
լինել: Ես սկսեցի տեսնել, թե որտեղ եմ ես
խաբվում: Ես ավելի հաճախ էի ապաշխարում:
Քոլեջի առաջին կուրսի վերջում ես արդեն
ամեն օր կարդում էի սուրբ գրությունները:
Այդ ժամանակ, Նախագահ Էզրա Թավտ
Բենսոնը (1899–1994) խնդրեց Եկեղեցու
անդամներին ամեն օր կարդալ Մորմոնի Գիրքը և կիրառել կարդացածը: 3 Այդպիսով, եթե
ուրիշ բաներ էի կարդում, ապա բացի դրանցից ես կարդում էի առնվազն ինչ-որ հատված
Մորմոնի Գրքից:
Իմ միսիայի ժամանակ ես սովորեցի իսկապես ուսումնասիրել և սնուցվել սուրբ գրություններով: Երբ կարդում էի, ոչ միայն զգում էի
Սուրբ Հոգին, այլև սկսեցի զգալ ուրախություն,
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Ես խոստանում
եմ, որ եթե
դուք ամեն օր
երբ պրպտում էի սուրբ գրությունները իմ և իմ
լսողների խնդիրների պատասխանները գտնելու համար:
Իմ միսիայից հետո ես շարունակեցի սնուցվել սուրբ գրություններով ամեն օր: Քանի որ
այս փորձառությունը հրավիրեց Սուրբ Հոգուն
իմ կյանք, ես ստացա Նրա առաջնորդությունը՝
իմ ժամանակն ավելի արդյունավետ օգտագործելու հարցում: Արդյունքում ես ավելի լավ
սկսեցի սովորել դպրոցում, իսկ հետագայում՝
ավելի լավ աշխատել: Ճիշտ որոշումներ ընդունելն ավելի հեշտ էր դարձել ինձ համար: Ես
ավելի շատ էի աղոթում և ավելի ջանասեր էի
իմ կոչումների իրականացման գործում: Ամեն
օր սուրբ գրություններով սնուցվելով, իմ բոլոր
խնդիրները չէին լուծվում, բայց կյանքն ավելի
հեշտ էր դառնում:
2005 թվականի օգոստոսին Նախագահ
Գորդոն Բ Հինքլին (1910-2008) հանձնարարեց
կարդալ և վերընթերցել Մորմոնի Գիրքը մինչև
տարվա վերջ: 4 Քանի որ ես առանց այդ էլ կարդում էի Մորմոնի Գիրքը ամեն օր, ես արդեն
հասել էի Եթերի կամ Մորոնիի գրքին: Հետևաբար, մեկ-երկու շաբաթ հետո, երբ ավարտեցի
Գիրքը, համարեցի, որ կատարել եմ Նախագահ Հինքլիի հանձնարարությունը:
Ապա մի հավատարիմ տնային ուսուցիչ
այցելեց մեր ընտանիքին: Նա հարցրեց, թե
ինչպես են իմ գործերը՝ կապված Նախագահ
Հինքլիի հրավերի հետ:
Ես նրան ասացի, որ ես սկսել էի կարդալ
Մորմոնի Գիրքը՝ նախքան Նախագահ Հինքլիի հրավերը: Հետո, որոշակի ինքնավստահությամբ հայտարարեցի, որ ավարտել եմ
հանձնարարությունը:
Բարեբախտաբար, իմ տնային ուսուցիչը այլ
կերպ էր տեսնում իրերն ու երևույթները: Նա
նրբանկատորեն ուղղեց ինձ, և Հոգին շշնջաց
ինձ, որ նա իրավացի էր:
Հետո, ես պետք է կարդայի օրական երկու
գլուխ, որպեսզի ավարտեի Գիրքը մինչև

սնուցվեք սուրբ

տարվա վերջ: Երբ ես ավելի շատ
սկսեցի կարդալ Մորմոնի Գիրքը, նկագրություններից,
տեցի, որ նույնիսկ ավելի շատ զորություն եկավ իմ կյանք: Ես ավելի շատ
ուրախություններ ունեցա: Ես իրակահատկապես
նությունը ավելի պարզ էի տեսնում: Ես
ավելի հաճախ էի ապաշխարում: Ես
Մորմոնի
ցանկանում էի սպասավորել և փրկել
մյուսներին: Ես ավելի քիչ էի ենթարկԳրքից, ապա
վում սատանայի խաբեություններին և
գայթակղություններին: Ես ավելի շատ
կհրավիրեք
էի սիրում Փրկիչին։
Այդ նոյեմբերին ես կանչվեցի մեր
Հոգուն ձեր
ծխի եպիսկոպոս: Նախագահ Հինքլիի
հրավերն ավարտելով, ես պատրաստ
կյանք:
էի այդ կոչմանը: Այդ ժամանակվանից
ես նկատել եմ, որ որքան զբաղված եմ
լինում աշխատանքի վայրում և Եկեղեցում, այնքան ավելի շատ կարիք եմ
ունենում կարդալու սուրբ գրությունները, հատկապես՝ Մորմոնի Գիրքը:
Դուք կարող եք ունենալ նույն օրհնությունները և զորությունը ձեր
կյանքում, եթե դուք նույնպես ամեն օր սնուցվեք սուրբ գրություններից:
Ես խոստանում եմ, որ եթե դուք ամեն օր սնուցվեք սուրբ գրություններից, հատկապես Մորմոնի Գրքից, ապա կհրավիրեք Հոգուն ձեր կյանք,
և ինքնաբերաբար կաղոթեք ամեն օր, կապաշխարեք ավելի հաճախ և
ձեզ համար հեշտ կլինի ամեն կիրակի հաճախել Եկեղեցի և հաղորդություն ընդունել:
Ես վկայում եմ, որ փոքր բաները անելով և Տիրոջը վստահելով,
անկախ ձեր հանգամանքներից, դուք կարող եք գտնել սեր, ուրախություն, խաղաղություն և երջանկություն: Ես նաև վկայում եմ, որ այդ բանը
հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսի զոհաբերության շնորհիվ: Բոլոր
բարի բաները գալիս են Նրա միջոցով (տես Մորոնի 7.22, 24): ◼
2017 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Բրիգամ Յանգի Համալսարանում ունեցած
«Երջանկություն, Խաբեություն և փոքր բաներ» ելույթից:
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Երբ մենք ամուր ենք Քրիստոսի
հավատքում, մենք կարող ենք
ճաշակել Աստծո սերը, անկախ
մեր հանգամանքներից:
2. Հարցազրույցի նշումներն ու
տեքստը հեղինակի սեփականությունն է:

3. See Ezra Taft Benson, “A Sacred
Responsibility,” Ensign, May 1986, 77–78;
see also “The Book of Mormon—Keystone
of Our Religion,” Ensign, Nov. 1986, 4–7.
4. See Gordon B. Hinckley, “First Presidency
Message: A Testimony Vibrant and True,”
Ensign, Aug. 2005, 2–6.
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Մհրավեր ստացա գնալու պարային

իսիայից վերադառնալուց հետո ես

երեկոյի: Պարերի ժամանակ ես սխալ
տեղում էի դրել իմ հեռախոսը, և մի երիտասարդ առաջարկեց իր օգնությունը
այն գտնելու համար: Երբ զրուցեցինք,
պարզեցինք, որ երկուսս էլ վերադարձած միսիոներներ ենք և կիսվեցինք
շատ մտքերով ու նպատակներով:
Մեր հարաբերությունը շարունակեց
զարգանալ և շուտով մենք նշանադրվեցինք: Մեր երազանքն էր կնքվել
Վաշինգտոն ԿՇ Տաճարում մինչև 2018թ.
մարտ ամիսը, երբ այն կփակվեր վերակառուցման համար: Բայց այդ որոշումը
կայացնելուց հետո մենք փորձություններ ունեցանք: Նախ, ես կորցրի աշխատանքս և ոչ մի կերպ չէի կարողանում
գումար տնտեսել տաճարի ուղևորության համար: Հաջորդը, Պուերտո Ռիկոյում փոթորիկ էր սպասվում հենց մեր
ամուսնության նախօրեին:
Երբ Մարիա փոթորիկը հարվածեց, այն ավերեց մեր գեղեցիկ կղզին:
Խանութները փակ էին: Մենք չունեինք
էլեկտրականություն, ջուր, սնունդ և
մյուս հիմնական պարագաները դժվար

էր հայթայթել: Մենք կորցրինք այն
ամենը, ինչ նախատեսել էինք օգտագործել մեր ընդունելության համար:
Մենք պետք է չեղարկեինք ընդունելությունը, և ամեն ինչ ընթանում էր
այնպես, որ չեղարկեինք նաև մեր
հարսանիքը: Թռիչքները դեպի Պուերտո Ռիկո և այնտեղից դուրս սահմանափակվել էին, և ոչ ոք չգիտեր, թե
որքան ժամանակով: Ես հուսահատություն զգացի և կասկածների ու շփոթմունքի մեջ էի:
Մի երեկո իմ ընտրյալն ու ես խոսեցինք մեր իրավիճակի մասին: Ճամփորդությունն անորոշ էր, մենք չէինք
ունենա ընդունելության կամ հարսանիքի համար պատշաճ հագուստ,
բայց Հոգին հաստատեց, որ մենք
պետք է վստահենք Տիրոջը: Ամենակարևոր բանը տաճարում կնքվելն
էր: Մենք աղոթեցինք Երկնային Հորը
օգնության համար:
Պուերտո Ռիկոյի չվերթների
վերսկսվելուց հետո մենք ստիպված
էինք թռիչքի նոր ծրագրեր կազմել
և վերանայել մեր կնքման ամսաթիվը: Փոթորիկից հետո շաբաթներ

շարունակ մենք չունեինք հաղորդակցություն, բայց ընկերուհուս բջջային
հեռախոսը աշխատում էր: Նա թույլ
տվեց մեզ օգտագործել այն տաճարի
հետ կապվելու համար: Մենք կարողացանք վերադասավորել ամեն ինչ,
և դեռ կարող էինք կնքվել: Մեր ուղևորությունից մի քանի շաբաթ առաջ
մեր ընտանիքի անդամները և ընկերները նվիրաբերել էին կոշիկներ ու
հագուստ և օգնեցին մեզ հարսանիքի
համար ձեռք բերել շատ բաներ:
Երբ մենք վերջապես մտանք
տաճար, անցյալում մնացին մեր
բոլոր անհանգստությունները: Մենք
բռնեցինք միմյանց ձեռքերը, որպեսզի մուտք գործենք մեր ապագան:
Ես իրոք կարող եմ ասել, որ զգացի
Տիրոջ ձեռքը, որն առաջնորդում ու
հավաստիացնում էր մեզ, որ քանի
դեռ մենք վստահում ենք Իրեն, ամեն
ինչ լավ կլինի: Այսօր մենք օրհնված ենք մի գեղեցիկ որդով, և մենք
ընտանիք ենք՝ կնքված ողջ հավերժության համար: ◼
Կորաիմա Սանտյագո դե Ջեսուս,
Սան Հուան, Պուերտո Ռիկո

Մ

արիա փոթորիկից հետո ամեն
ինչ ընթանում էր այնպես, որ
մենք պետք է չեղարկեինք մեր
հարսանիքը:
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Նույնիսկ փոթորիկը չկանգնեցրեց մեզ
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«Սա հենց դա է»

Ձ

մեռային մի օր ես շատ ուշ վերադարձա տուն, քանի որ որպես
եպիսկոպոս, շատ հարցազրույցներ
էի վարել: Ես հոգնած էի: Շաբաթներ
շարունակ լարված աշխատել էի, և
ընտանեկան ու Եկեղեցու պարտականությունները ստիպեցին ինձ զգալ, որ
ուժասպառ եմ եղել:
Այդ երեկո ես պետք է վերանորոգեի մեքենաս, որպեսզի հաջորդ
առավոտ կարողանայի աշխատանքի
հասնել: Երբ հագա բանվորական
արտահագուստը, դերս փոխվեց՝
եպիսկոպոսից դարձա մեխանիկ:
Ես պառկեցի ավտոտնակի սառը
հատակին, մեքենայի տակ և սկսեցի
աշխատել: Ինչո՞ւ ես պետք է սառեի,
ուժասպառ լինեի և ցավեցնեի իմ
ձեռքերը, երբ այդ օրն արդեն այդքան
քրտնաջան աշխատել էի: Ես կորցնում
էի համբերությունս և սկսեցի նվնվալ,
աղերսելով Երկնային Հորը:
«Եթե հնարավոր է, կարո՞ղ ես
օգնել ինձ մի քիչ»,-ասացի ես:
«Ես ջանք չեմ խնայում, որ լինեմ
լավ հայր, ամուսին և եպիսկոպոս
և ապրեմ ըստ պատվիրանների:
Արդյոք ավելի լավ չէ՞ի ծառայի, եթե
մի քիչ հանգստանայի: Խնդրում եմ,

օգնիր ինձ սա կարգի գցեմ, որ կարողանամ գնալ քնելու»:
Հանկարծ երեք պարզ, հստակ
բառեր համարձակորեն եկան իմ
միտք. «Սա հենց դա է»:
«Ի՞նչ»,-արձագանքեցի ես:
Բառերը նորից եկան. «Սա հենց
դա է»:
Հասկացողությունը սկսեց լցնել իմ
միտքն ու սիրտը, երբ բառերը երրորդ
անգամ եկան. «Սա հենց դա է»: Այս
բառերը ուղերձ հղեցին իմ հոգուն:
«Դա»-ն մահկանացու կյանքն էր, և ես
զարգացման պահ էի ապրում, որը
նպատակ ուներ օգնել ինձ՝ դառնալու
այն, ինչ Երկնային Հայրն էր ակնկալում ինձանից: Կարծես Հոգին ասեր
ինձ. «Դու ակնկալում էիր, որ այս
երկրային ճամփորդությունը չպե՞տք
է դժվարություններ ունենար»: Երբ վեր
կացա այդ սառը բետոնե հատակից,
ես նույնը չէի:
Կախված նրանից, թե ինչպես ենք
արձագանքում դրանց, փորձությունները կարելի է դիտել որպես պարգևներ սիրող Երկնային Հոր կողմից: Նա
մեզ հնարավորություն է տալիս բախվել փորձությունների, որպեսզի սովորենք մոտենալ Իրեն: Երբ այդպես ենք

Ե

ս աշխատում էի
իմ մեքենայի վրա,
երբ հստակ ուղերձը
համարձակորեն եկավ
իմ միտքը:

վարվում, մենք օրհնվում ենք գիտելիքով և հոգևոր աճով:
Այդ երեք բառերը, որ տրվեցին
ինձ այդ ցուրտ գիշերով իմ ավտոտնակի բետոնե հատակին, օրհնեցին ինձ ավելի քան 35 տարի: Ես
ուշադիր եմ, որ ոչ մի փորձություն
բաց չթողնեմ: Ես դիտում եմ փորձությունները որպես սովորելու հնարավորություններ, որոնք այլ կերպ չէի
սովորի: ◼
Ռիչարդ Ջ. Անդերսոն, Յուտա, ԱՄՆ
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Ըես միսիայում էի Հոնոլուլու քաղանդամենը չորս ու կես ամիս էր, ինչ

քում (Հավայան կղզիներ, ԱՄՆ), երբ
ծանր նոպաներ ունեցա, որից հետո
ինձ մոտ ախտորոշեցին էպիլեպսիա:
Դրան հաջորդեցին ամիսներ տևած
հիվանդանոցային այցերը, անհամար
հետազոտություններն ու նոր դեղամիջոցները՝ անդառնալի կողմնակի
ազդեցություններով:
Մինչ այդ ես այնքան կլանված
էի միսիոներական աշխատանքով,
որ շատ չէի կարոտում իմ տունն ու
հարազատներին, բայց նոպաներից
հետո կարոտում էի նրանց: Ես կարոտել էի ծնողներիս և մենակ էի զգում,
նույնիսկ շրջապատված լինելով
հրաշալի ու հոգատար մարդկանցով:
Ես չէի ուզում տուն գնալ, բայց ուզում
էի խաղաղություն զգալ:
Իմ միսիայի նախագահի թույլտվությամբ, ես հեռախոսով խոսեցի
ծնողներիս հետ իմ բուժման վերաբերյալ: Հայրս, ով նոր էր իրականություն դարձրել իր ողջ կյանքի

նպատակը՝ ընդգրկվելով տաճարային հրապարակի Թաբերնաքլի
երգչախմբում, վստահեցրեց, որ
սրտանց կերգի ինձ համար գերագույն համաժողովին, որը սկսվելու
էր հաջորդ օրը:
Հաջորդ առավոտյան ես ջերմեռանդ աղոթում էի խաղաղության
համար, որն ինձ ծայրահեղ անհրաժեշտ էր: Ես ստացել էի որոշակի
հարցերի պատասխաններ նախկին
գերագույն համաժողովներին, և
հավատում էի, որ կրկին կարող
էի առաջնորդություն ստանալ:
Երբ համաժողովը սկսվեց, երգչախումբը երգեց «Թանկագին երեխաներ, Աստված ձեր կողքին է» (Hymns,
no. 96): Առաջին րոպեի ընթացքում
հեռուստացույցի էկրանին ես տեսա
հայրիկիս: Ֆոտոխցիկը մի որոշ
ժամանակ մոտիկից ցուցադրում
էր նրա դեմքը:
Աչքերս արցունքով լցվեցին,
երբ խաղաղության մի անպատմելի
զգացում պարուրեց ինձ: Ես գիտեի,

որ Աստված սիրում է ինձ։ Նա
հստակ գիտեր, թե այդ օրն ինձ
ինչ էր անհրաժեշտ. պարզ համոզվածություն, որ Նա իմ կողքին
էր և տեղյակ էր իմ մասին: Ես
զգացի Աստծո սերը, ինչպես նաև
իմ ընտանիքի, ընկերների և իմ
միսիայի նախագահի սերը: Ծանրաբեռնված լինելու փոխարեն ես
տեսա Տիրոջը ավելի մոտ լինելու
հնարավորությունը:
Իմ առողջական խնդիրները չվերացան: Ամեն դեպքում, ես պետք է
շուտ ավարտեի իմ միսիան, սակայն
գիտեի, որ Աստված իմ կողքին էր,
և որ Նա սիրում էր ինձ: Այդ վստահությունը չէր լքել ինձ բազմաթիվ
խոր վշտերի ժամանակ և հույս էր
տվել իմ խավար ժամերին: Մյուսները կարող են սա զուգադիպություն
անվանել, բայց ես գիտեմ, որ Աստծո
սիրո մասին երգելիս հայրիկին տեսնելը փոքրիկ հրաշք էր ինձ համար
այդ կարիքի պահին: ◼
Մարիա Օկա, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ

Ա

չքերս ողողվեցին
արցունքներով,
երբ տեսա հայրիկիս
հեռուստացույցի
էկրանին:
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Տեսնելով հայրիկին երգելիս

Հրավիրատոմս Ռիկարդոյի համար

Եմիջոցառման մասին, ես միշտ

ՆԿԱՐԸ՝ ԿԵՏԻ ԴՈՔՐԻԼ

րբ լսում եմ Եկեղեցու որևէ

հրավիրում եմ 10 հոգու, ովքեր
Եկեղեցու անդամ չեն: Տարիներ
շարունակ ես այդպես եմ անում:
Ես պատրաստում եմ հրավիրատոմսեր, յուրաքանչյուրը դնում
սպիտակ ծրարի մեջ և աղոթում,
որ Հոգին առաջնորդի ինձ: Այնուհետև բաժանում եմ հրավիրատոմսերը: Հազվադեպ են բոլոր 10 հոգին
գալիս, սակայն եթե նույնիսկ
նրանցից մեկը գալիս է, ես զգում եմ,
որ հաջողել եմ:
Մի քանի տարի առաջ ես պատրաստեցի հրավիրատոմսեր, ամուսնական զույգերի երեկոյի համար:
Դրանցից ինը ես բաժանեցի իմ
աշխատանքի վայրում, իսկ մեկը
մնացել էր: Ես չգիտեի, թե ում հանձնեի այն: Րոպեներ անց, Ռիկարդոն՝
մեր վաճառքի ներկայացուցիչը,
անցավ իմ սեղանի կողքով: Ես հուշում զգացի հրավիրել նրան, չնայած որ նա հրաժարվել էր ընդունել
աշխատակիցներից մեկի հրավերը՝
գնալ նրա եկեղեցու իրադարձությանը: Ես չէի կարծում, որ Ռիկարդոն
կհետաքրքրվեր:
Սակայն երբ Ռիկարդոն նորից
անցավ իմ սեղանի կողքով, որպեսզի դուրս գա սենյակից, ես կրկին
հուշում զգացի: Այնուամենայնիվ,
նա այնքան արագ դուրս եկավ, որ
ես չհասցրի խոսել նրա հետ: Ես
աղոթեցի, որ Ռիկարդոն վերադառնա, եթե ես պետք է նրան հանձնեի
հրավիրատոմսը:
Երբ ավարտեցի աղոթքս, Ռիկարդոն հետ եկավ, որ ինձ հարց տա:
Դրանից հետո ես ասացի. «Ռիկարդո, իմ եկեղեցին միջոցառում ունի
ամուսնացած զույգերի համար:
Մենք պատրաստվում ենք կիսվել
փորձով, թե ինչպես ամեն օր երջանիկ ապրել: Դրանից հետո պարեր
են լինելու: Եթե հրավիրեմ ձեզ,
կգա՞ք»:

Ե

ս բաժանեցի
հրավիրատոմսերից ինը
իմ աշխատանքի վայրում, իսկ
մեկը մնացել էր: Ես չգիտեի, թե
ում հանձնեի այն:

«Իհարկե»,-ասաց Ռիկարդոն, բայց
նրա պատասխանը համոզիչ չէր
թվում ինձ:
«Գոնե ես իմ բաժինն արեցի»,-
մտածեցի ես:
Ես և կինս շուտ եկանք միջոցառմանը, որպեսզի ողջունեինք եկող
մարդկանց: Հանկարծ ես տեսա
Ռիկարդոյին, կնոջ՝ Ռեգինայի հետ:
Ես ծանոթացրեցի նրանց իմ կնոջ
և մյուս ներկաների հետ: Ամբողջ
երեկոյի ընթացքում Ռիկարդոն և
Ռեգինան ուրախ ժամանակ էին անցկացնում: Ես զարմացա, երբ նրանք
ասացին, որ կիրակի օրը կգան Եկեղեցի, որպեսզի ավելին իմանան:

Ռիկարդոն, Ռեգինան և նրանց
երկու երեխաները ավելի շատ բան
սովորեցին: Վերջապես, նրանք միացան Եկեղեցուն: Ավելի ուշ, նրանք
կնքվեցին տաճարում: Ռիկարդոն մի
անգամ ինձ ասաց, որ նա և իր կինը
ամուսնալուծության մասին էին մտածում, բայց հետո Տերն առաջնորդեց
նրան իմ աշխատասենյակ:
Ես խնդրեցի Աստծուն ներել ինձ,
մտածելու համար, որ Ռիկարդոն չի
ընդունի իմ հրավերը: Ես հասկացա,
որ կարևոր է հրավիրել բոլորին: Երբեք
չգիտես, թե ով կընդունի հրավերը: ◼
Մարտին Ապոլո Կորդովա,Պարանա,
Բրազիլիա
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Բիզնեսը զարգանում է
Ջոշուա Ջ. Փերքի
Եկեղեցու ամսագրեր

Ինքնապահովման դասերին ձեռք բերած գիտելիքների
շնորհիվ, երբ մի դուռը փակվեց Թեդդի Ռեյեսի համար,
շուտով բացվեց մյուսը:

Ս

անտո Դոմինգոյում
(Դոմինիկյան Հանրապետություն) ժամը 4:00-ն է,
իսկ Թեդդի Ռեյեսը արդեն
վեր է կացել և աշխատում
է: Այսօր նա շատ գործ ունի անելու,
որպեսզի պահի իր զարգացող բիզնեսը: Նա սկսում է կտրատել լոլիկներն
ու հացը: Ապա նա պատրաստում է իր
հատուկ սոուսը:
Ժամը 6:00-ին նրան միանում է ևս
երկու աշխատակիցներ և պատրաստություններն արագանում են: Ժամը
8:00-ին պատրաստ է լինում 300 սենդվիչ, յուրաքանչյուրը պոլիէթիլենային
փաթեթավորմամբ և ամբողջը տեղավորված պայուսակներում: Հայտնվում
են ևս վեց աշխատակիցներ և ամբողջ
անձնակազմը գնում է վաճառելու:
Ժամը 9.00-ի դրությամբ բոլոր սենդվիչները վաճառված են լինում, բացի
մի քանիսից, որոնք Թեդդին պահում
է իր թիմին կերակրելու համար:
Բիզնեսը բարեհաջող է Թեդդիի
համար: Բայց գործը միշտ չէ, որ հեշտ
է: Իրականում, վերջին հինգ տարիների ընթացքում, նա չէր կարողանում
կայուն աշխատանք գտնել իր մասնագիտությամբ՝ որպես իրավաբան:
Ուստի, Թեդդին ինչպե՞ս կարողացավ անցում կատարել հաճախորդներին խորհուրդներ տալուց դեպի
սենդվիչներ վաճառելը: Անշուշտ, շատ
ջանքեր պահանջվեցին, պահանջվեց
նաև սկզբունքների պատշաճ կիրառում, որոնք նա սովորել էր Եկեղեցու
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ինքնապահովման ծառայությունների նախաձեռնությամբ անցկացվող
դասերի ժամանակ:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ՌԱՈՒԼ ՍԱՆԴՈՎԱԼԻ

Կորցնելով աշխատանքը
Հինգ տարի առաջ կյանքը Թեդդիի
համար հրաշալի էր թվում: Նա իրավաբանի լավ աշխատանք ուներ, նոր
էր ամուսնացել և մկրտել էր կնոջը:
«Բայց մենք որոշ դժվարություններ
ունեցանք, -ասում է նա, -և ես կորցրեցի աշխատանքս»:
Հաջորդ չորս տարիների ընթացքում
Թեդդին ջանում էր աշխատանք գտնել:
«Շատ գործեր կային, որ կարող էի
անել, բայց ոչ ոք չէր ուզում ինձ վճարել: Ես փորձեցի տարբեր գործեր անել
ինքնուրույն, բայց դա ապարդյուն էր»:
Նրա կինը՝ Ստեֆանին լավ աշխատանք ուներ, բայց միայն նրա աշխատավարձը բավարար չէր ապրուստի
ծախսերը հոգալու համար: Շուտով
նրանք երեխա ունեցան: Նրանք ցնծության մեջ էին, բայց նրանց ֆինանսները ավելի ու ավելի էին պակասում:
Նրանք կորցրին իրենց տունը, ստիպված էին վաճառել մեքենան և սպառեցին իրենց բոլոր խնայողությունները:
Վերջապես, նրանք պետք է տեղափոխվեին մի փոքր տուն, որը Թեդդիի
կնոջ մորն էր պատկանում:
Բայց Թեդդին չէր հանձնվում:
Շուտով մի անսպասելի հնարավորություն առաջացավ:
Ինքնապահովման զորությունը
Տարիներ տևած պայքարից հետո
Թեդդին գիտեր, որ եկել է փոփոխության ժամանակը:
«Ես որոշեցի մասնակցել Եկեղեցու
ինքնապահովման դասընթացներին»,-
ասում է նա: «Ես լսել էի դրանց մասին,
բայց միշտ մտածում էի, որ դրանք ինձ
համար չեն: Ես մտածում էի, թե դրանք
ինչ-որ բաներ ինքնուրույն անելու
դասեր են: Դասերը հրաշալի էին:

Նախ, Թեդդին միացավ «Անձնական ֆինանսներ» խմբին: Այնուհետև
նա մասնակցեց «Ինչպես սկսել
և մեծացնել իմ բիզնեսը» խմբի
դասերին: Խմբային դասընթացները օգնեցին Թեդդիին ձեռք բերել
գիտելիքներ բիզնեսի վերաբերյալ,
բայց նաև օգնեցին նրան զարգանալ
հոգևորապես:
«Այս դասերի մասնակցությունն
ամեն ինչ փոխեց»,-ասում է նա: «Ես
որոշեցի կյանքի կոչել այնտեղ սովորած բոլոր բաները: Եվ իմ ֆինանսական վիճակն անմիջապես փոխվեց:
Ես սկսեցի վճարել լրիվ տասանորդ,
ամեն օր աղոթել, ուսումնասիրել
սուրբ գրությունները և հավատք
գործադրել: Եվ ամեն ինչ փոխվեց՝ ես
սկսեցի գումար խնայել և Հանգստության օրը սուրբ պահել: Յուրաքանչյուր սկզբունք օրհնեց ինձ:
«Ինչպես սկսել և մեծացնել իմ
բիզնեսը» խմբում Թեդդին սովորեց,
թե ինչպես բացահայտել այն հնարավոր արտադրանքը, որը կգոհացնի իր
բնակության վայրում ապրող հաճախորդներին: Երբ նա պարզեց, թե ինչ
են փնտրում մարդիկ, ոգեշնչումը
սկսեց ներգործել: Նրա տարածքի
մարդիկ սիրում էին թարմ սենդվիչներ, բայց նրանք նաև ցանկանում
էին, որ սենդվիչները պատվերով
պատրաստվեին և առաքվեին:
«Շատ ռեստորաններ ունեն մի
հատուկ սոուս, որն իրենց կերակուրը
համեղ է դարձնում»,-ասում է Թեդդին:
«Ուստի, ես մշակեցի իմ սենդվիչների
հատուկ սոուսը»:
Մեծացնելով բիզնեսը
Բիզնեսի առաջին օրը Թեդդին
պատրաստեց 30 սենդվիչ:
«Երեսուն րոպե անց տուն
վերադարձա»,-ասում է նա: «Կինս
անհանգստացավ, երբ տեսավ ինձ՝
թախտին նստած: Նա հարցրեց, թե

ինչ եմ անում այս ժամին տանը, չէ՞
որ պիտի սենդվիչներ վաճառեի: «Ես
արդեն բոլորը վաճառել եմ»:
Հաջորդ մի քանի շաբաթների
ընթացքում Թեդդին կապվեց տեղական ձեռնարկությունների և դպրոցների հետ: Շատերը ցանկացան գնել
նրա սենդվիչները և բիզնեսը սկսեց
աճել: Նա արագ սովորեց, թե ինչպես
պահել թարմ բանջարեղենը, որպեսզի դրանք թարմ մնան: Նա նաև
հստակ գիտի, թե որքան է պահպանվում իր հատուկ սոուսը: Ամեն երեկո
նա հաց է պատվիրում և ստանում:
Շաբաթ օրերին նա գնում է զեղչված
բանջարեղեն, որն էժան է, բայց մինչ
երկուշաբթի չի փչանա:
Շուտով նա սենդվիչների հատուկ
տեսականիի պատվերներ էր ստանում որոշակի առիթների և նույնիսկ
մեծաքանակ պատվերներ՝ հատուկ
իրադարձությունների համար: Նա
օգնության կարիք ուներ և սկսեց
աշխատողներ ընդունել:
Տեղական դպրոցների և ձեռնարկությունների հետ դրական
հարաբերություններ ստեղծելով,
Թեդդին ձեռք բերեց ակտիվ, մշտական հաճախորդներ: Չորս ամսվա
ընթացքում նա ընդունել էր ութ
աշխատող և վաճառում էր օրական
300 սենդվիչ, շաբաթը հինգ օր: Նրա
վաճառքի թիմն այնքան արդյունավետ էր աշխատում, որ սենդվիչները
նույնիսկ ամռանը վաճառեցին, երբ
դպրոցները փակ էին: Այժմ Թեդդին
նորից է պատրաստվում ընդլայնվել:
Քանի որ նա մասնակցել էր
ինքնապահովման դասերին, նա
ոգեշնչվել էր՝ գործի դնելով սենդվիչների բիզնեսի գաղափարը: Նա
ասում է. «Եկեղեցու այս առաջնորդության և ստացած օրհնությունների
շնորհիվ ես շատ հզոր վկայություն
ունեմ Եկեղեցու և Հիսուս Քրիստոսի
մասին»: ◼
Ա պ ր ի լ 2 019
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Մեր որդին Մ
Երկնային Հոր
որդին է
Ըստ Ջերլին Մըրֆիի

38 Լ ի ա հ ո ն ա

եր քաղցր փոքրիկ որդին՝ Հայդենը, եկավ այս աշխարհ կապտած
ու անշունչ, նա պայքարում էր կյանքի համար: Լացի ձայն չկար:
Չէր շարժվում:
Երբ բժիշկներն ու բուժքույրերը շտապ-շտապ հավաքվեցին հիվանդանոցի սենյակում, ես գիտեի, որ ինչ-որ բան շատ վատ է: Ամուսինս ու
հայրս Հայդենին արագ տվեցին քահանայության օրհնություն, և Հայդենին շտապ տեղափոխեցին ինտենսիվ խնամքի բաժանմունք: Շուտով
նրան ախտորոշեցին հազվադեպ հանդիպող սրտի անբավարարություն:
Մեկը մյուսի ետևից նա ենթարկվեց սրտի մի քանի վիրահատության:
Քահանայության օրհնության հրաշալի զորության, ծոմի և աղոթքների շնորհիվ Հայդենը, հաղթահարելով ամեն ինչ՝ ապրեց: Մենք ցնծության մեջ էինք՝ տուն բերելով մեր որդուն և միասին նոր կյանք սկսելով:
Հայդենն անսահման ուրախություն բերեց մեր կյանք: Մենք գուրգուրում ու փայփայում էինք նրան: Բայց ժամանակի հետ ես սկսեցի
անհանգստանալ՝ չլինի թե հիվանդությունը կրկին զարգանա: Թեև
մասնագետները վստահեցրել էին մեզ, որ նա, ի վերջո, վերականգնվելու է, սակայն համառ մտահոգությունները շարունակվում էին, երբ
փորձում էի օգնել որդուս:
Ամուսինս ու ես ուսումնասիրում էինք, որպեսզի հնարավոր ամեն ինչ
իմանայինք Հայդենի հիվանդության մասին: Մենք բժիշկների ասած
բոլոր բաներն արել էինք: Սակայն առաջընթաց չկար:
Ես հոգնած ու հիասթափված էի: Ես աղերսում էի իմ Երկնային
Հորը, որպեսզի օգներ ինձ գտնել մեկին, ով կարող էր օգնել Հայդենին,
բայց օգնություն չեղավ: Հայդենի վիճակը վատթարացավ: Նրա մոտ
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սկսվեցին սուր նոպաներ: Մենք սարսափած
էինք: Մեզ թվաց, որ կորցնում ենք նրան:
Մի ուշ գիշեր, ես արթուն էի և պատասխաններ էի որոնում: Ես նամակ գրեցի Հայդենին:
Ես ասացի, թե որքան շատ եմ նրան սիրում, և
որքան ջանք եմ ես թափում, որպեսզի թեթևացնեմ նրա կյանքը: Ես խոստացա, որ իմ կյանքի
օրերը կանցկացնեմ՝ փորձելով գտնել նրան
անհրաժեշտ օգնությունը:
Հիասթափությունն ու անորոշությունը այդ
պահին համակեցին ինձ: Ես ծնկի իջա և հարցրեցի իմ Երկնային Հորը. «Ինչո՞ւ»: Ես մտածեցի,
որ Նա ուղարկել էր Հայդենին ինձ, որովհետև
գիտեր, որ ես երբեք չէի դադարի օգնել իմ
որդուն: Ուրեմն, ինչո՞ւ ես չէի ստանում որևէ
պատասխան: Յուրաքանչյուր նոր բժիշկը և յուրաքանչյուր նոր բուժումն ինչո՞ւ էր կանգնում
մի նոր պատնեշի առաջ: Երկնային Հայրը չէ՞ր
սիրում Հայդենին:
Ես երբեք չեմ մոռանա այդ պահը: Հանկարծ
սիրո մի համապարփակ զգացում համակեց
ինձ: Բառեր, որոնք իմը չէին, մտան իմ մտքի
մեջ. «Ջերլին, ինչո՞ւ է քեզ թվում, որ դու նրան
ավելի շատ ես սիրում, քան ես»:
Ես սառեցի: Ժամանակը լուռ դադար առավ:
Արցունքները ողողեցին դեմքս, ոչ թե հիասթափությունից, ինչպես նախկինում, այլ հույսի,
հասկացողության և սիրո շնորհիվ:
Այդ պահին ամեն ինչ փոխվեց: Սիրտս փափկեց: Հարցերս փոխվեցին: Ես հիմա հասկանում
եմ, որ իմ Երկնային Հայրը սիրում է Հայդենին
կատարյալ սիրով: Հեյդենն այստեղ էր ուղարկվել այն մարմնով, որը համապատասխանում

է իր կարիքներին, աճի և ուսուցանվելու իր
հնարավորություններին: Նա ունի իր յուրահատուկ ունակություններն ու մարտահրավերները,
ինչպես մեզանից յուրաքանչյուրը: Ես սկսել եմ
հասկանալ, որ հաշմանդամություն ունեցող
երեխաները թանկ են և Երկնային Հոր սիրելի
երեխաներն են, ովքեր հատուկ առաքելություն
ունեն այստեղ՝ երկրի վրա:
Ամուսինս ու ես մշտապես ստանում ենք
պատասխաններ և օրհնություններ, բայց
դրանք գալիս են Տիրոջ ժամանակին, ոչ թե՝
մեր: Մենք
առաջնորդվեԲառեր, որոնք իմը չէին, մտան
ցինք՝ գտնելով
ճիշտ գրքեր,
իմ մտքի մեջ. «Ինչո՞ւ է քեզ
բուժումներ,
դպրոցներ և
թվում, որ դու նրան ավելի
ուսուցիչներ,
շատ ես սիրում, քան ես»:
որպեսզիօգնեինք
Հայդենին հաջողության հասնել այս մահկանացու կյանքում:
Մենք աշխատում ենք գտնել այն ուղին, որը
մեր Երկնային Հայրն է նախատեսել Հայդենի
համար, ոչ թե այն ճանապարհը, որը մենք
ենք նրան ցանկանում: Մենք անում ենք, ինչ
կարող ենք, որպեսզի օգնենք Հայդենին բացահայտել իր աստվածային ներուժը և ապրել
այնպես, ինչպես իր Երկնային Հայրն է ծրագրել իր համար: Երկնային Հոր ծրագրի մասին
մեր պատկերացումն այժմ այնքան պարզ է, որ
մենք հասկանում ենք, որ Հայդենը մերը լինելուց առաջ սկզբում Նրանն է եղել: ◼
Հեղինակն ապրում է Արիզոնայում, ԱՄՆ:

ՄԱՐՄԻՆ. ԱՆԳԻՆ ՊԱՐԳև
«Սովորաբար անիմանալի
պատճառներով որոշ մարդիկ
ծնվում են ֆիզիկական սահմանափակումներով: Մարմնի
որոշակի մասեր կարող են ոչ
սովորական լինեն: Մարդու մոտ որոշակի համակարգեր կարող են խախտված լինել: Եվ մեր բոլորի
մարմիններն էլ ենթակա են հիվանդությունների և
մահվան: Այնուամենայնիվ, ֆիզիկական մարմին
ունենալու պարգևն անգին է: Առանց դրա մենք
չենք կարող ստանալ ուրախության լիությունը:

Կատարյալ մարմին չի պահանջվում աստվածային ճակատագրին հասնելու համար: Ի դեպ,
որոշ հրաշալի հոգիներ տեղ են գտնում անառողջ
մարմնում: Հաճախ մեծ հոգևոր ուժ են զարգացնում
ֆիզիկական թերություններ ունեցողները, որովհետև
նրանց կյանքը լի է դժվարություններով: Նման մարդիկ իրավունք ունեն ստանալ բոլոր այն օրհնությունները, որոնք Աստված պահում է Իր հավատարիմ և
հնազանդ զավակների համար»:
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն. “We Are Children of God,”
Ensign, Nov. 1998, 86–87
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Հաղթահարել ողբերգությունը
Ոողբերգության իրենց կյանքում,

ւշ թե շուտ երեխաները կբախվեն

անկախ նրանից, դա իրենց տան հետ
է առնչվում, թե տնից հեռու: Բայց
«նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մեզ
շրջապատող աշխարհն անհանգիստ
է, մենք կարող ենք ստանալ ներքին
խաղաղության օրհնությունը»: 1 Ահա
մի քանի բաներ, որոնք կարող եք
անել, որպեսզի օգնեք երեխաներին
զգալ այդ խաղաղությունը:

Կայունություն
Երբ մի ողբերգություն է
պատահում, երեխաները կարող
են այնպիսի զգացում ունենալ,
որ իրենց աշխարհը դուրս է
եկել հավասարակշռությունից:
Կայունության օրինակ եղեք
նրանց համար: Դեպքի վերաբերյալ խոսեք հանգիստ և վստահ:
Պահպանեք առօրեականությունը, որքան կարող եք: Արեք ինչ
կարող եք, որպեսզի անցկացնեք
ընտանեկան երեկոն, սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը,
աղոթքը և մյուս ընտանեկան
սովորությունները: Ժամանակի
հետ երեխաները կհասկանան,
որ նույնիսկ, եթե իրենց աշխարհը խախտվում է, ավետարանը
հեռանկար է բացում և կյանքը
շարունակվում է:
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Հարգանք
Հարգանք ցուցաբերեք երեխաների զգացմունքների հանդեպ: Լսեք նրանց և հասկացեք,
թե ինչ են զգում: Ցույց տվեք
նրանց, որ լուրջ եք վերաբերվում իրենց խնդիրներին: Հանգիստ թողեք նրանց, եթե նրանք
դրա կարիքն ունեն, բայց հասկացրեք, որ միշտ իրենց կողքին եք, եթե պատրաստ լինեն
խոսելու ձեզ հետ: Ազնվորեն
պատասխանեք հարցերին, երբ
դրանք առաջանում են, իրենց
տարիքին համապատասխան
եղանակով: Թույլ տվեք ձեր
երեխաներին իմանալ, որ միշտ
կարող են խոսել ձեզ հետ իրենց
վախերի և անհանգստությունների մասին:

Առաջնորդություն
Ձեր երեխաները կարող են
հարցնել. «Ինչո՞ւ է Աստված
թույլ տալիս, որ վատ բաներ
պատահեն»: Բացատրեք, որ թե՛
լավ, և՛ թե վատ ժամանակները
կյանքի մի մասն են և Աստծո
հավերժական ծրագրի մի մասը:
Նա թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին կատարել իր սեփական
ընտրությունները, և երբեմն
մարդիկ վատ ընտրություններ
են կատարում, որոնք հանգեցնում են տառապանքների: Մյուս
դեպքերում ողբերգությունները
ոչ մեկի մեղքով տեղի չեն ունենում, այլ բնության մի մասն են:
Անկախ ամեն ինչից, Երկնային
Հայրը մեր կողքին է: Նրա օգնությամբ մենք կարող ենք սովորել
և աճել, նույնիսկ ցավալի փորձություններից կարող ենք դաս
քաղել: Մենք կարող ենք դառնալ դեպի Նա խաղաղություն
գտնելու համար:

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Այս ամսվա Ընկեր-ում:

Զորացում
Ցույց տվեք երեխաներին, որ
իրենք ի զորու են ինչ-որ բան
փոխել, առաջարկելով նրանց
օգնելու մի եղանակ: Օրինակ,
նրանք կարող են նվիրատվություններ հավաքել աղետից
տուժածների համար, այցելել
հիվանդ կամ վնասված ընկերոջը հիվանդանոցում, ուրախացնել մեկին, ում ընտանիքում
կորուստ է եղել կամ աղոթել
նրանց համար, ովքեր դժվարությունների մեջ են: Մենք չենք
կարող ամեն ինչ շտկել, բայց
ընդունակ ենք շատ բարի գործեր անել, և «մենք աշխատում
ենք խաղաղության համար, երբ
օգնում ենք թեթևացնել ուրիշի
տառապանքը»: 2

• «Ես կրկին կտեսնեմ Նրան»
(էջ Ը20)
• «Մխիթարության քարտեր»
(էջ Ը21)
Այլ նյութերի համար այցելեք
lessonhelps.lds.org և սեղմեք
“Lesson Helps by Topic.”
Մխիթարություն
Հիշեցրեք ձեր երեխաներին,
որ Աստված սիրում է իրենց, և
դուք էլ եք սիրում իրենց: Նրանց
մի տվեք կեղծ խոստումներ, որ
երբևէ վատ բան տեղի չի ունենա նրանց հետ, բայց հավաստիացրեք, որ իրենք ապահով
են, և դուք կանեք ամեն ինչ, որ
պաշտպանեք իրենց: Հավաստիացրեք, որ երբ կյանքում
որևէ փորձառության միջով
անցնեն, Երկնային Հայրը կօգնի նրանց հաղթահարել:
Երբ դուք հայտնվեք այնպիսի
իրավիճակում, որ դժբախտության պատճառով հուսահատություն եք ապրում, հիշեք,
որ ի վերջո, բարին հաղթելու է
չարին: «Մենք պատերազմում
ենք մեղքի դեմ . . . բայց չպետք
է հուսահատվենք»,-ուսուցանել
է Նախագահ Թոմաս Ս Մոնսոնը
(1927–2018): «Դա պատերազմ է,
որը մենք կարող ենք և կհաղթենք: Մեր Երկնային Հայրը մեզ
տվել է գործիքներ, որոնք մեզ
անհրաժեշտ են հաղթանակ
տանելու համար: Նա է գտնվում
ղեկի մոտ։ Մենք վախենալու
ոչինչ չունենք»: 3 ◼

ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Այս համարում.
• «Ինչպես խաղաղություն
գտնել դժվար պահերին
մեր և ուրիշների համար»
(էջեր 52–53):
Այլ նյութերի համար այցելեք
youth.lds.org:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. “Peace,” Gospel Topics, topics.lds.org.
2. “Peace,” Gospel Topics.
3. Թոմաս Ս. Մոնսոն, «Ետ նայելով և
շարժվելով առաջ», Լիահոնա, մայիս
2008, 90.
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Արդյո՞ք Աստված
առաջնորդում է ինձ

Մ

եր կյանքը լի է մեծ ընտրություններով. ինչպիսի՞
մասնագիտություն ընտրել, ո՞ւմ հետ ամուսնանալ, որտե՞ղ դպրոց գնալ և այլն: Մեր կյանքը
նաև լի է առօրյա հոգսերով. ինչպե՞ս լավագույն ձևով օգտագործել ժամանակը, փորձել
հասկանալ վարդապետությունը և գտնել խաղաղություն
փորձությունների մեջ: Բոլոր դեպքերում, մենք անձնական
հայտնության կարիք ունենք: Երբեմն դժվար է իմանալ, թե ինչպես ստանանք այն, և ինչպես ճանաչենք՝ երբ
ստանում ենք: Երբ չենք ստանում կամ ճանաչում պատասխանները, կարող ենք մտածել. «Արդյո՞ք Հոգին էր, թե`
պարզապես իմ միտքը»: «Ինչո՞ւ ես ոգեշնչվեցի անել դա,
իսկ հետո ձախողվեցի»: «Ինչո՞ւ է ինձ թվում, որ Աստված չի
պատասխանում իմ աղոթքներին»:
Բարեբախտաբար, «Որոշումների ընդունում. Ազատ
կամքն ընդդեմ հայտնության» հոդվածում (էջ 44), Էրինը
կիսվում է անձնական հայտնության մասին իր պատմությամբ, երբ նա կանգնած է եղել մի ծանրակշիռ որոշման
առաջ: Մինչ Աստված ցանկանում է առաջնորդել մեզ,
Նա նաև ցանկանում է օգնել մեզ, որ սովորենք ապավինել
մեր ազատ կամքին՝ ճիշտ ընտրություններ կատարելով:
Հայտնությունը ստանալու և ճանաչելու մեկ այլ կարևոր
դրույթ է հասկանալ, թե Սուրբ Հոգին ինչպես է խոսում ձեզ
հետ: Դա կարող է տարբեր լինել յուրաքանչյուրիս դեպքում:
48-րդ էջում չափահաս երիտասարդներից շատերը կիսվում են նրանով, թե ինչպես են ստանում անձնական
հայտնություն:
Թվային հոդվածում Ասպենը բացատրում է, որ անձնական հայտնությունը պահանջում է «վարժեցնել հոգևոր
մկանները»:
Ապագայի մասին մտածելը կարող է ճնշող, կամ նույնիսկ
վախեցնող լինել: Հատկապես չափահաս երիտասարդի
համար: Սակայն երբ հիշում եմ, որ Աստված առաջնորդել
է իմ կյանքը նախկինում, քաջություն եմ ձեռք բերում շարժվելու առաջ և գործելու, վստահելով, որ Նա կշարունակի
առաջնորդել ինձ:
Հարգանքներով,
Կատի Սյու Իմբլեյ
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ՉԱՓԱՀԱՍ
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ . . .
Չափահաս երիտասարդները կիսվում
են անձնական հայտնություն ստանալու
վերաբերյալ իրենց ստացած լավագույն
խորհրդով.

«Իմ երիտասարդական սեմինարի
խորհրդականը մի անգամ ինձ ասաց.
«Զարգացրու քո փոխհարաբերությունը Աստծո հետ՝ ինչպես քո հոգու
Հոր: Որքան ամուր լինի քո հարաբերությունը Նրա հետ, դու այնքան
լավ կհասկանաս և կառաջնորդվես:
Այս խոսքերի շնորհիվ իմ աղոթքները
զգալի փոխվեցին:
—Գրանտ Գուլսբի, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ

«Մեր ցցի հայրապետը բոլորին
խնդրում էր հիշել այս արտահայտությունը` «հայտնություն ստանալու
համար հայտնություն կարդացեք»:
Դա ինձ շատ օգնեց, սուրբ գրությունները կարդալիս»:
—Շելբի Թիփեթս, Միսսուրի, ԱՄՆ

«Խորհելու համար ժամանակ տրամարդեք: Ջոզեֆ Սմիթը խորհեց
Հակոբոս 1.5 հատվածի շուրջ, նախքան գործելը: Երբեմն մեզ պատասխաններ տալուց առաջ Երկնային
Հայրը ցանկանում է, որ մենք սրտանց
աղոթենք և ուսումնասիրենք սուրբ
գրությունները: Այդպես մենք լավագույն ձևով ենք սովորում»:

ՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Էրին Ռայդերը փաստաբան է և հեռարձակման
համահեղինակ: Նա նոր
է անցել իր մարաթոնի
կեսը: Ազատ ժամանակ
սիրում է կարդալ, սար
բարձրանալ, զբաղվել ջրասահքով և
ժամանակ անցկացնել ընտանիքի ու
ընկերների հետ:

ԱՅՍ ԲԱԺՆՈՒՄ
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Որոշումների ընդունում.
Ազատ կամքն ընդդեմ
հայտնության
Ըստ Էրին Ռայդերի

48

Անհատականացված
անձնական հայտնություն

Ասպեն Ստանդերը՝ գրող
և խմբագիր է Յուտայից
(ԱՄՆ): Նա սիրում է սար
բարձրանալ, ճանապարհորդել, կարդալ
և դաշնամուր նվագել:
Կատի Սյու Իմբլեյը կարծում է, որ աշխարհը լի է
գեղեցիկ մարդկանցով,
որոնց պատմությունները
պետք է հրապարակվեն: Նա ուսումնասիրում է լրագրություն և իսպաներեն`
#sharegoodness լավ պատմությամբ
կիսվելու նպատակով:

Գտեք այս հոդվածները և ավելին.
•

liahona.lds.org-ում:

•

YA Weekly (Gospel Library
հավելվածում «Չափահաս
երիտասարդներ» բաժնում):

•

Facebook.com/liahona-ում:

—Նատաշա Հերբստ, Յուտա, ԱՄՆ

«Լսեք ձեր սրտով, ոչ թե՝
ականջներով»:
—Սայ Տուա, Ամերիկյան Սամոա
Ո՞րն է եղել լավագույն խորհուրդը,
որ դուք ստացել եք ապաշխարության
վերաբերյալ. Ուղարկեք ձեր արձագանքը
liahona.lds.org մինչև 2019թ. ապրիլի 30-ը:

ԿԻՍՎԵՔ ՁԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՄԲ
Ունե՞ք հետաքրքիր պատմություն, որով կցանկանայիք կիսվել: Ցանկանու՞մ եք նայել հոդվածներ
որոշակի թեմաներով: Եթե այդպես է՝ սպասում
ենք ձեր արձագանքին: Կարող եք ներկայացնել
ձեր հոդվածը կամ կարծիքը liahona.lds.org
կայքում:

ՄԻԱՅՆ ԹՎԱՅԻՆ
ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ
Վարժեցնելով ձեր
հոգևոր մկանները
Ըստ Ասպեն Ստանդերի

Ա պ ր ի լ 2 019
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ՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

Որոշումների ընդունում.

Ազատ կամքն
ընդդեմ
հայտնության

44 Լ ի ա հ ո ն ա

Ըստ Էրին Ռայդերի

Ա

մեն օր, յուրաքանչյուր մարդ
կանգնում է բազմաթիվ որոշումների առաջ: Մի քանիսը շատ
աշխարհիկ են, օրինակ՝ «Ի՞նչ պիտի
հագնեմ»: «Ի՞նչ ուտեմ նախաճաշին»:
«Ժամանա՞կն է նոր մեքենա գնել, թե մի
փոքր ավելի երկար օգտագործեմ հինը»:
Բայց երբեմն էլ մենք կանգնում ենք
լուրջ որոշման առաջ. «Արդյո՞ք պետք
է վերադառնամ դպրոց»: «Արդյո՞ք պիտի
համաձայնեմ այս աշխատանքին»:
«Տեղափոխվե՞մ ուրիշ քաղաք»: «Գնե՞մ
նոր տուն»: «Ժամադրվե՞մ այս անձի
հետ»: «Արդյո՞ք պետք է ամուսնանամ
այս անձի հետ» և այլն:
Ծանրակշիռ որոշումների բախվելիս,
մենք հակված ենք համապատասխանաբար երկար ժամանակ մտածել՝
նախքան ընտրություն կատարելը: Մենք
հետևում ենք Վարդապետություն և
Ուխտեր 9.8–9 հատվածներում Օլիվեր
Քաուդերիին տրված խորհրդին, որտեղ
Տերն ասում է.
«Բայց, ահա, ես ասում եմ քեզ, որ դու
պետք է քննես այն քո մտքում. հետո դու
պետք է հարցնես ինձ, թե արդյոք դա
ճիշտ է, և եթե դա ճիշտ լինի, ես այնպես
կանեմ, որ կուրծքդ կայրվի քո ներսում.
ուստի, դու պիտի զգաս, որ դա ճիշտ է:
Բայց, եթե դա ճիշտ չլինի, դու նման
զգացումներ չես ունենա, այլ կունենաս
մտքի ընդարմացում, որի արդյունքում
դու կմոռանաս այն, ինչը սխալ է»:

Թեև սա միանշանակ լավ խորհուրդ է,
սակայն երբ գալիս է ծանրակշիռ որոշումներ կայացնելու պահը, երբեմն մենք
ավելի շատ ապավինում ենք այն բանին,
որ Աստված ասի մեզ, թե որն է ճիշտը,
և ոչ այնքան դա մեր մտքում քննելուն:
Մենք այնքան ենք տարվում՝ սպասելով,
որ Աստված հաստատի մեր որոշումները, որ բաց ենք թողնում մեզ ընձեռված
հրաշալի հնարավորությունները: Մենք
կարող ենք նույնիսկ ճանաչել ազատ
կամքի դերը, բայց սարսափում ենք
որոշում կայացնելուց, որը կարող է մեզ
հեռացնել կանխորոշված «ծրագրից»
և, ի վերջո, ընդունում, որ կուրծքն այրվելուց կամ երկնքից եկող ձայնից բացի
ոչինչ չի կարող վկայել այն մասին, որ
մեր որոշումը սխալ է: Շատերիս համար,
ազատ կամքի և անձնական հայտնության միջև այս անորոշ լարվածությունը
հանգեցնում է մի կարևոր հարցի. որքանո՞վ է Աստված օժանդակում մեր որոշումների կայացմանը:

Աստծո դերը մեր որոշումների
կայացման գործում
Թերևս այս հարցը լավագույն ձևով է
մեկնաբանվում Հարեդի եղբոր պատմությամբ: Այս պատմության մեջ հետաքրքիր զարգացում է տեղի ունենում, որն
ուսուցանում է մեզ, թե Աստծո ակնկալիքով, մենք ինչպես պետք է որոշումներ

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ԴԵՅՎԻԴ ԳՐԻՆԻ

Ծանրակշիռ որոշումների դեպքում
մենք որքանո՞վ
պետք է ապավինենք Աստծուն,
իմանալու համար,
թե ինչ անել:

կայացնենք: Երբ Բաբելոնի աշտարակի
մոտ լեզուները խառնվեցին, Հարեդը
խնդրեց իր եղբորը հարցնել Տիրոջը, թե
արդյո՞ք իրենք պետք է հեռանան երկրից, և եթե այդպես է, ուրեմն ուր պետք
է գնան (տես Եթեր 1.36–43): Հարեդի
եղբայրը հարցնում է, և Տերն առաջնորդում է նրանց դեպի ծովափնյա մի վայր:
Ճանապարհորդության ժամանակ Տերը
խոսում է նրանց հետ ամպի միջից և
ուղղորդում նրանց յուրաքանչյուր քայլը:
Վերջապես նրանք հասնում եմ ծովափնյա մի վայր, որտեղ մնում են չորս տարի:
Չորս տարի հետո Աստված ասում
է Հարեդի եղբորը, որ բեռնանավեր
կառուցի և պատրաստ լինի անցնելու
օվկիանոսը: Երբ Հարեդի եղբայրը
հասկանում է, որ նավերը օդ չեն ունենա,
նա հետևում է նույն ծանոթ օրինակին,
հարցնելով Աստծուն՝ թե ինչ պետք է
անի: Ինչպես սպասվում էր, Տերն արձագանքում է նրան, տալով մանրամասն
հրահանգներ, որպեսզի նավերի գագաթային և ստորին մասերում անցքեր
արվեն: Ուշադրություն դարձրեք հայտնության օրինաչափությանը. Աստված
տալիս է նրանց մի ծրագիր, նրանք
հարցեր են տալիս, թե ինչպես պետք
է կատարեն այդ ծրագիրը, և Աստված
արձագանքում է մանրամասն ու հստակ
պատասխաններով:
Բայց նավերի մեջ անցքեր անելուց
հետո, Հարեդի եղբայրը հասկանում է,
որ նավերը լույս չեն ունենա: Նա կրկին
հարցնում է Աստծուն, թե ինչ պետք
է անի: Պատասխանելու փոխարեն
Աստված հարցնում է. «Ի՞նչ կկամենաս,
որ ես անեմ, որ դուք լույս ունենաք ձեր
նավերում»: (Եթեր 2.23): Մանրամասն
հրահանգներ տալու փոխարեն, ինչպես
Նա մինչ այդ անում էր, այս անգամ Տերը
սպասում է, որ Հարեդի եղբայրը որոշի,
թե ինչ անել:
Տիրոջ այսպիսի պատասխանը թերևս
ամենադժվարն է հասկանալու համար,
Ա պ ր ի լ 2 019
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երբ փորձում ես որոշում կայացնել:
Մեզ սովորեցրել են աղոթել և սպասել
պատասխանին, ուստի, սովորաբար
մենք անհանգստանում ենք, երբ ոչինչ
չենք լսում ի պատասխան: Հաճախ մենք
չգիտենք՝ գուցե հստակ պատասխանի
բացակայությունը որակվում է որպես
«մտքի ընդարմացում», որը ցույց է
տալիս, որ ընտրությունը սխալ է: Լինում
է նաև, որ մենք մտածում ենք՝ գուցե դա
նշանակում է, որ մենք բավականաչափ
արդար չէինք, որ լսեինք պատասխանը
կամ գուցե մենք «անկեղծ միտումով»
չենք խնդրում (տես Մորոնի 10.4): Կա
նաև երրորդ տարբերակ, որ երբեմն
մենք չենք դիտարկում՝ գուցե ինչպես
Հարեդի եղբոր դեպքում, Աստված
սպասում է, որ մենք կայացնենք մեր
որոշումը:

Որոշում կայացնել
Վերջերս ես հայտնվեցի մի իրավիճակում, որը կասկածի տակ դրեց իմ
կարծիքը ազատ կամքի և անձնական
հայտնության մասին: Երբ դպրոցն
ավարտելուն քիչ էր մնացել, մի քանի
գործատուներ աշխատանքի տարբեր
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առաջարկներ արեցին ինձ, որոնք տարբեր քաղաքներում էին, և ես չգիտեի, թե
որ մեկն ընդունել: Հարեդի եղբոր նման,
ես շատ պահեր եմ ունեցել, երբ աղոթել
եմ կարևոր որոշման համար, և Աստված
բավական հստակ պատասխան է տվել:
Ապավինելով իմ ունեցած նախորդ փորձառություններին, ես սկսեցի աղոթել և
խնդրեցի, որ Աստված օգնի որոշել, թե
աշխատանքի որ առաջարկն ընդունեմ:
Ես նաև կատարում էի իմ բաժինը`
ուսումնասիրելով աշխատանքի յուրաքանչյուր առաջարկը և խորհրդակցելով
շատ մարդկանց հետ: Բայց անկախ
նրանից, թե որքան ես աղոթեցի կամ
ծոմ պահեցի, երկինքները լուռ էին և ես
պատասխան չստացա:
Որոշում կայացնելու վերջնաժամկետը մոտենում էր, և ես սկսեցի խուճապի մատնվել: Սա հաստատ այնպիսի
որոշում էր, որի դեպքում Տերը պետք
է միջամտեր, ուրեմն, ինչո՞ւ Նա չէր
պատասխանում: Գուցե Նա անտարբեր
էր՝ որ աշխատանքը ես կընտրեմ, բայց
Նա չպետք է անտարբեր լիներ, թե որ
քաղաքը ես կտեղափոխվեմ, քանի որ,
անշուշտ, դա ազդելու էր իմ կյանքի

վրա: Նախկինում Տերը միշտ ուշադիր
է եղել իմ որոշումներին, ուրեմն ինչո՞ւ
ուշադիր չլիներ նաև այս որոշմանը:
Այնուամենայնիվ, անկախ իմ ջանասեր փորձերից, պատասխան չկար: Ես
սկսեցի մտածել, որ գուցե այնքան շատ
եմ հեռացել Աստծուց, որ չեմ կարողանում լսել Նրա պատասխանը: Ես նաև
մտածում էի, որ չէի կարողանում լսել,
քանի որ ենթագիտակցաբար չէի ցանկանում լսել պատասխանը: Վերջապես,
վերջնաժամկետի նախորդ օրը, իմանալով, որ պետք է ընտրություն կատարեմ,
ես որոշում կայացրի՝ օգտագործելով իմ
ողջամտությունը: Այդ գիշեր ես ուղղակի
աղոթում էի, խնդրելով, որ Նա ասի ինձ,
եթե իմ պատասխանը սխալ է: Պատասխան այդպես էլ չեղավ, և ես ընտրեցի
աշխատանքներից մեկը:
Մի քանի ամիս անց ես դեռևս կասկածում էի իմ որոշման մեջ, և խնդրեցի,
որ ինձ քահանայության օրհնություն
տան՝ հաստատում ստանալու համար:
Օրհնության ժամանակ ինձ ասվեց,
որ ես չէի ստանում իմ աղոթքների
պատասխանը, քանի որ Տիրոջը բավարարում էր իմ կատարած ցանկացած

որոշումը: Այս օրհնությունը վերահաստատեց իմ միսիայի նախագահի նախկինում տված խորհուրդը, ով ինձ ասել
էր, որ երբեմն կարևոր չէ, թե մենք ինչ
որոշում ենք կայացնում: Աստված ուզում
է, որ մենք իմանանք, թե ինչպես կանգնել մեր սեփական ոտքերի վրա և որոշել, թե ինչպես ապրենք մեր կյանքը: Իմ
միսիայի նախագահը նաև հիշեցրել էր
ինձ, որ Աստված՝ մեր Երկնային Հայրը,
չի պատժի մեզ և զրկի մեզ խոստացված
հնարավորություններից, եթե մենք
անկեղծորեն փորձում ենք պարզել,
թե ինչ պետք է անենք:
Հարեդի եղբայրը, հավանաբար,
բեռնանավերի լուսավորման համար
կարող էր առաջարկել գրեթե ցանկացած լուծում և Տիրոջ համար դա ընդունելի տարբերակ կլիներ: Փորձառության
իմաստը ոչ միայն նրանում էր, որ Հարեդի եղբայրը ամրապնդեր իր հավատքը,
այլև սովորելն էր, թե ինչպես որոշում
կայացնել:

Գործադրելով ազատ կամքը
Հավերժական տեսանկյունից, ազատ
կամքի գործադրումը անձնական աճի

համար կարևոր բաղադրիչ է հանդիսանում: Առանց դրա մենք չենք կարող
այնպիսի որոշումներ կայացնել, որոնք
կօգնեն մեզ գործի դնել մեր ամբողջ
ներուժը: Աճը, ինչպես ավետարանի
մյուս բոլոր բաները, գալիս են «տող
առ տող, ցուցում առ ցուցում» (2 Նեփի
28.30): Աստված ուզում է, որ մենք
պատրաստված մարդիկ լինենք, այլ
ոչ թե՝ անդամալույծ, և Նա ակնկալում
է, որ մենք օգտագործենք մեր ազատ
կամքը, որպեսզի մեր կյանքը լավագույն
ձևով ապրենք:
Եթե սովորենք հավասարակշռություն
գտնել ազատ կամքի և հայտնության
միջև, մենք կարող են հոգևոր իրական
աճ ունենալ: Հենց դա էր տեղի ունեցել
Հարեդի եղբոր հետ: Խորը մտածելուց հետո նա սարից 16 քարեր հալեց
և խնդրեց Աստծուն դիպչել դրանց,
որպեսզի փայլեն (տես Եթեր 3.1–5):
Այս անգամ, երբ Աստված արձագանքեց, ամեն ինչ փոխվեց: Աստծո ձայնը
ամպի միջից լսելու փոխարեն, Հարեդի
եղբայրը փաստորեն տեսավ Տիրոջը, ով
ոչ միայն անձամբ հայտնվեց, այլև ցույց
տվեց Հարեդի եղբորն անհավատալի

տեսիլքներ աշխարհի և գալիք բաների
մասին (տես Եթեր 3.6–26): Հնարավոր է,
որ Հարեդի եղբայրը հոգևորապես պատրաստ չլիներ այդ տեսիլքը ստանալուն,
եթե նա սկզբից չունենար անձնական
աճ, որը եկել էր ինքնուրույն որոշումներ
կայացնելուց:
Որոշումներ կայացնելիս մենք
անշուշտ պետք է հետևենք Ալմայի
խորհրդին. «Խորհուրդ [անենք] Տիրոջ
հետ [մեր] բոլոր գործերում» (Ալմա
37.37): Երբ Տերն ակնկալում է, որ
մի հատուկ որոշում կայացնենք, Նա
մեզ կզգուշացնի և կօգնի խուսափել
մոլորվելուց: Բայց մենք նաև պետք է
պատրաստ լինենք, որ կանգնենք ու
հավատքով առաջ շարժվենք, անկախ
նրանից՝ պատասխանը կգա, թե ոչ:
Քանի դեռ մենք պահում ենք մեր ուխտերը և հավատարիմ ենք Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանին, մենք կարող ենք վստահ
լինել մեր արդար որոշումների մեջ և
խաղաղություն զգալ, որ Տերն ուրախ է
մեր ջանքերի համար: ◼

Հեղինակն ապրում է Յուտայում (ԱՄՆ):

ՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

անձնական հայտնություն
ՄՄենք ազատ ենք ընտրելու մեր կարիերան, դպրոցը, ամուսնուն կամ կնոջը,
ենք ապրում ենք բազմաթիվ հնարավորություններ ընձեռող աշխարհում:

որտեղ ապրել և այլն: Դա իսկապես օրհնություն է մեր սերնդի համար: Սակայն,
մյուս կողմից, այս բոլոր ընտրություններն ավելի բարդ են դառնում, քանի որ
դժվար է որոշումներ կայացնել, երբ կան շատ ուղիներ և հնարավորություններ,
որոնք կհանգեցնեն լավ բաների: Ինչպե՞ս ենք ճիշտն ընտրում, երբ այդքան
շատ լավ հնարավորություններ կան: Երբ դուք մոլորված ու շփոթված եք ձեզ
զգում որոշումների այս փոթորիկում, իմացեք, որ Երկնային Հայրը ցանկանում
է առաջնորդել ձեզ: Դուք կարող եք ընտրել ճիշտ ուղին և ստանալ պատասխաններ, որոնք փնտրում եք, եթե հետևեք Նրա ձայնին: Պարզեք, թե ինչպես
է Նա խոսում ձեզ հետ, վստահեք Նրան, հետևեք մարգարեին, եղեք համբերատար, լավատես, հավատք ունեցեք և, ի վերջո, դուք կառաջնորդվեք ճիշտ
ուղղությամբ:

—Վիրա Վաշչենկո, Կիև, Ուկրաինա

Իև ես գիտակցում եմ, որ այն ամենը, ինչին ես հասել եմ, Նրա և Նրա առաջմ կյանքի ընթացքում ես տեսել եմ, թե ինչպես է Տերն առաջնորդում ինձ,

նորդության շնորհիվ է: Նույնիսկ այն պահերին, երբ ինձ թվում է, թե մենակ
եմ քայլում, վերջում Նա ինձ թույլ է տալիս հասկանալ ու զգալ, որ միշտ իմ
կողքին է: Ահա թե ինչու եմ որոշում կայացրել միշտ առաջ գնալ հավատքով,
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ զգում եմ, որ ինքնուրույն եմ գործում: Երբեմն իմ
ճանապարհն այնքան էլ պարզ չի լինում ինձ համար, և միշտ չէ, որ կարող եմ
տեսնել, թե ինչ է ինձ սպասվում ապագայում, բայց ես միշտ հավատքի քայլեր
եմ անում, ապա սկսում եմ տեսնել լույսը և ճանաչել Աստծո ձեռքը իմ կյանքում:
Ես գիտեմ, որ մեր Երկնային Հայրը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, սիրում են
մեզ և պատրաստ են առաջնորդել, բայց Նրանք նաև ակնկալում են, որ մենք
հավատք գործադրենք Իրենց հանդեպ և գործենք, երբ Հոգուց հուշումներ ենք
ստանում:

—Ինդհիրա Մեջիա, Դոմինիկյան Հանրապետություն

ՆԿԱՐԸ՝ ԲՐԱՅԱՆ ԿԵՐՇԻՍՆԻԿԻ

Ինչպե՞ս եք զգում
հայտնության և
ձեր սեփական
մտքերի միջև
տարբերությունը:

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՎԱԾ

Մխաղաղության շնորհիվ, որը զգում ենք, հատկա-

եր փոքրիկ ընտանիքում մենք ճանաչում ենք Հոգին

Եթյուններից մեկը, որում պետք է վարպետաս կարծում եմ, որ զարմանահրաշ հմտու-

պես ես ու ամուսինս՝ որպես ամուսնական զույգ: Երբ
գերակշռում են մեր սեփական մտքերը, մենք չենք զգում,
որ դա հաստատ ճիշտ պատասխանն է, միշտ լինում է
մի քողարկված կասկած կամ վախի զգացում: Բայց երբ
հայտնություն ենք ստանում, մենք խաղաղություն ենք
զգում, նույնիսկ, երբ փորձում ենք հասկանալ, և երբ
առաջին հայացքից այդ բաներն անիմաստ են թվում:
Երբ հետևում ենք այդ հուշումին և կատարում այն, մենք
միշտ տեսնում ենք, որ ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը: Այդ
ժամանակ մենք նայում ենք իրար և ասում. «հիմա ամեն
ինչ պա՜րզ է»:

—Մարիանա Ռայթ, Յուտա, ԱՄՆ

նանք՝ Սուրբ Հոգու մեղմ շշուկները ճանաչելու
ունակությունն է: Սուրբ գրությունների ջանասեր ուսումնասիրությունը մղեց ինձ, որ ավելի
վարպետանամ դրանում: Ես միշտ մտածել եմ,
որ նա, ով ջանասիրաբար փնտրում է՝ կգտնի և
Աստծո խորհուրդները հայտնի կդառնան նրան
Սուրբ Հոգու զորությամբ (1 Նեփի 10.19): Այլ կերպ
ասած, եթե ես ուզում եմ ճանաչել Հոգին, ես չեմ
կարող թույլ տալ, որ տարվեմ անպետք մտքերով
կամ կյանքի ամենօրյա հոգսերով, փոխարենը ես
պետք է սուզվեմ աշխատանքի մեջ և մոռանամ իմ
անձը: Այդ ժամանակ ես ավելի լավ կկարողանամ
ճանաչել Հոգին, որովհետև ես պատրաստ կլինեմ
դրան: Ինչպես նավը հեշտությամբ չի կարող
նավարկել փոթորկի միջով, այնպես ել մենք չենք
կարող լսել Հոգուն, եթե տարվենք կյանքի հոգսերով, որոնք մեր վերահսկողությունից դուրս են:

—Էմմանուել Բորնգրիտ Դոգբի, Աքրա, Գանա

ՀՀոգին խոսում է ինձ հետ պարզ մտքերի միջոասակ առնելով, ես սովորել եմ Հոգու լեզուն:

ցով: Որոշ դրսևորումներից հետո ես ընտելացա
այդ բանին, բայց սովորաբար Հոգին գալիս է ինձ
մոտ խաղաղ վայրերում, օրինակ, երբ աշխատանքի եմ գնում իմ մեքենայով: Ես գիտեմ, որ
դրանք իմ մտքերը չեն, քանի որ Հոգին հաճախ
ներթափանցում է իմ միտք, երբ ես այդ թեմայի
մասին նույնիսկ չէի մտածում:

—Կլարիսսա Մաե Թեյլոր, Յուտա, ԱՄՆ

Չնայած մենք բոլորս տարբեր կերպով ենք ստանում անձնական հայտնությունը, մի բան անկասկած ճիշտ է. Աստված
հաճախ է խոսում մեզ հետ: Մենք միայն պետք է կամենանք ջանք
թափել` Նրա ձայնը ճանաչելու և լսելու ունակությունը զարգացնելու համար: Ինչպես խորհուրդ է տվել Նախագահ Ռասսել Մ.
Նելսոնը «Աղոթեք Հիսուս Քրիստոսի անունով ձեր մտահոգությունների, ձեր երկյուղների, ձեր թուլությունների մասին, այո, ձեր
սրտի բուն ձգտումների մասին: Իսկ հետո լսեք: Գրեք մտքերը,
որոնք ձեր միտքն են գալիս: Գրի առեք ձեր զգացմունքները և
հետևեք, որ կատարեք ձեզ հուշված գործողությունները: Երբ
կրկնեք այս գործընթացը օրեցօր, ամիս առ ամիս, տարեց տարի,
դուք «կաճեք հայտնության սկզբունքի մեջ»»: («Հայտնություն
Եկեղեցու համար, հայտնություն մեր կյանքի համար», Լիահոնա,
մայիս, 2018, 95): ◼
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Ինչպես խաղաղություն
գտնել դժվար պահերին
մեր և ուրիշների համար
Ըստ Ալեքս Հյուգիի և
Ասպեն Ստենդերի

Երբ ես նոր էի

հաճախում ավագ դպրոց, մի բան
կար, որ ինձ համար դժվար էր. երբ նոր
թեմա էին բացատրում, դժվարանում էի
հասկանալ: Մի երեկո ես աղոթեցի Երկնային Հորը, որ օգնի ինձ հասկանալ և
հաղթահարել այդ դժվարությունը: Ես
հավատք ունեի և կարող էի ավելի լավ
հասկանալ: Այդ օրվանից աղոթքն ու
հավատքը իմ անելիքների ցանկում
են, լինի դպրոցում, թե այլ վայրում՝
ուր էլ որ գնամ:
Տղաների դպրոցում սովորելը
դժվար է, քանի որ որոշ աշակերտներ
անբարոյական բաներ են անում: Երբ
դա տեղի է ունենում, միտքս են գալիս
ծնողներիս խոսքերը. «Չանե՛ս որևէ
բան, ինչը կհեռացնի Սուրբ Հոգուն»: Ես
երախտապարտ եմ մայրիկիս, որ միշտ
հիշեցնում է ինձ լսել Սուրբ Հոգուն:
Երբ մենք անում ենք այն, ինչ ճիշտ է,
Աստված օրհնում է մեզ:

54

Կյանքը մարաթոն է
Ըստ Սալլի Ջոնսոն
Օդեքըրկի
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62

Հարցեր և պատասխաններ. Ինչպե՞ս կարող է իմ
հայրապետական օրհնությունն օգնել ինձ որոշումներ կայացնելիս:
Կիրառեք Զատիկի նոր
ավանդույթներ
Ըստ Դեյվիդ Դիքսոնի

64

Վերջին բառը. Աստծո
սիրո մեծագույն արտահայտությունը
Ըստ Նախագահ Մ.
Ռասսել Բալլարդի

Նյամե Ս., 16 տարեկան, Գանա
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րբեմն կյանքը մեզ գլխիվայր շուռ է տալիս և փոխում
մեր կյանքի հունը: Դուք կարող եք մտահոգվել ընտանեկան կամ առողջական իրավիճակով, դպրոցում առկա
խնդիրներով կամ այսօր աշխարհում տիրող բազմաթիվ
անհանգստացնող իրադարձություններով: Ինչպե՞ս կարող
ենք անհանգիստ աշխարհում գտնել անձնական խաղաղություն: Անկախ նրանից՝ խաղաղության պակասը գալիս է ձեր
վերահսկողությունից դուրս գտնվող իրադարձություններից, թե
այնպիսի բաներից, որոնց դուք կարող եք միջամտել և փոխել,
ահա մի քանի գաղափարներ, որոնք կօգնեն ձեզ գտնել ներքին
խաղաղություն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:

ԻՆՔՆԵՐԴ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՏՆԵԼՈՒ 4 ԵՂԱՆԱԿ
1. Կենտրոնացեք հավերժական բաների վրա
Դժվար է խաղաղություն զգալ, երբ դուք կենտրոնացած
եք միայն կարճաժամկետ խնդիրների վրա: Բայց եթե կենտրոնանաք մեծ պատկերի՝ Աստծո երջանկության ծրագրի
վրա, կարող եք գտնել խաղաղություն, իմանալով, որ այն,
ինչն անհանգստացնում է ձեզ այս պահին, հավերժ չի լինելու: Օրինակ, տաճարը օգնում է մեզ կենտրոնանալ հավերժության վրա: Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին (1910–2008)
ասել է, որ տաճարում «դուք կզգաք խաղաղություն, որն
ուրիշ ոչ մի տեղ չեք գտնի»: 1
2. Մոռացեք այն, ինչը դուք չեք կարող վերահսկել
Երբ ձեր վերահսկողությունից դուրս ինչ-որ բան խլում
է ձեր խաղաղությունը, հուսահատություն կամ զայրույթ
զգալու գայթակղություն է առաջանում: Բայց դա չի օգնում,
եթե ոչինչ չես կարող փոխել: Փոխարենը, մոտեցեք Փրկիչին ներքին խաղաղություն գտնելու համար, նույնիսկ այն
ժամանակ, երբ կյանքը ձեզ հետ վատ է վարվում: Նա խոստացել է ուղարկել ձեզ մոտ Մխիթարիչին՝ Սուրբ Հոգուն
(տես Հովհաննես 14.26–27):
3. Ներեք մյուսներին
Հաճախ ամենադժվար բանը բացասական զգացումը
մոռանալն է այն դեպքում, երբ ինչ-որ մեկը սխալ է վարվել
ձեր հետ: Բայց Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆն ուսուցանել է. «Մենք կստանանք
ներման ուրախությունը մեր կյանքում, երբ կամենանք այդ
ուրախությունը պատճառել ուրիշներին: . . . Արդյունքում
Տիրոջ Հոգին կլցնի մեր հոգիները ուրախությամբ, որի հետ
կգա նաև խղճի աստվածային հանգստությունը» (տես Մոսիա
4.2–3): 2 Եթե դառնաք դեպի Փրկիչը, դա կօգնի ձեզ ազատվել
զգացմունքային բեռից և լցվել խաղաղությամբ:
4. Ապաշխարեք և ապավինեք Քրիստոսին
Անկախ նրանից, թե ձեր կյանքում ինչն է լավ ընթանում,
մեղքի բեռը միշտ խլելու է ձեր խաղաղությունը: Երբեմն
մեր եպիսկոպոսի օգնությամբ մենք կարող ենք լիարժեք
ապաշխարել: Սակայն մենք բոլորս պետք է պարբերաբար
ապաշխարենք և Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով
մաքրվենք այն ամենից, ինչը խանգարում է, որ ավելի
նմանվենք Նրան:
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Ինչպես

ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՏՆԵԼ

4 ԵՂԱՆԱԿ՝ ԻՆՉՊԵՍ ՕԳՆԵԼ,
ՈՐ ՄՅՈՒՍՆԵՐԸ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԳՏՆԵՆ

դժվար
պահերին մեր և
ուրիշների համար
Ըստ Ալեքս Հյուգիի և Ասպեն Ստենդերի
Եկեղեցու ամսագրեր

Ահա ութ եղանակ՝ ինչպես
զգալ խաղաղությունը, երբ
կյանքը ծանր է դառնում:

1. Կիսվեք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանով
Ինչպես մենք կարող ենք խաղաղություն գտնել մեզ
համար՝ կենտրոնանալով Փրկիչի վրա, այնպես էլ կարող
ենք ուրիշներին ուղղել դեպի Նա, որպես «խաղաղության
հիմնադիր» (Մոսիա 15.18): Օրինակ, փորձեք կիսվել
սուրբ գրության հատվածով կամ գերագույն համաժողովի
ուղերձներից մեջբերումով, որն օգնել է ձեզ ավելի շատ
բան իմանալ Հիսուս Քրիստոսի մասին:
2. Եղեք խաղաղարար
Օգնեք ձեր ընկերներին կամ եղբայրներին ու քույրերին հարթել վիճաբանությունները: Ալմայի գրքի Անթի-
Նեփի-Լեքիացիների նման մենք կարող ենք թաղել մեր
պատերազմի զենքերը, օրինակ՝ բամբասելու, վրեժխնդրություն փնտրելու կամ եսասեր լինելու զենքերը, և փոխարինենք դրանք խաղաղության, սիրալիր խոսելու, Աստծո
պատվիրաններին հնազանդվելու և մյուսներին ներելու
գործիքներով (տես Ալմա 24.19):
3. Եղեք լավ ունկնդիր
Երբեմն մարդիկ, ովքեր դժվարությունների մեջ են,
կարիք ունեն բաց խոսելու իրենց մտքերի և զգացմունքների մասին, իրենց ներսում պահելու փոխարեն: Մենք
չպետք է լուծենք խնդիրները նրանց փոխարեն, բայց մենք
կարող ենք պարզապես լսել իրենց մտահոգությունները և
աջակցություն ցուցաբերել, ցույց տալով Քրիստոսանման
սեր և հասկացողություն:
4. Սպասավորեք ձեր ծխի կամ համայնքի մարդկանց
Դուք կարող եք կամավոր լինել ծառայելով անօթևան
մարդկանց, ձեր հասակակիցների դասապատրաստման
հարցում կամ ձեր հարևանությամբ տեղափոխված նոր
ընտանիքին քաղցրավենիք մատուցելով: Օգնեք մարդկանց խաղաղություն գտնել փոքր բաներում: Ունենալով
ուտելու և քնելու կայուն հարմարություն, վստահելի ուսուցիչ կամ փոքրիկ երաշխիք, որ ինչ-որ մեկը հոգ է տանում,
կարող է մեծ նշանակություն ունենալ:

ՖՈՆԸ և ՆԿԱՐԸ՝ GETTY IMAGES-Ի

Հիսուսն ասել է այս մխիթարության խոսքերը բոլոր
նրանց, ովքեր ձգտում են խաղաղություն գտնել. «Խաղաղություն եմ թողում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. ոչ
թե ինչպես աշխարհքն է տալիս՝ ես տալիս եմ ձեզ. Ձեր սիրտը չխռովի եւ չվախենայ» (Հովհաննես 14.27): Եթե ինքներս
մեզ և ուրիշներին ավելի մոտեցնենք Հիսուս Քրիստոսին,
մենք խաղաղություն կգտնենք նույնիսկ այն ժամանակ,
երբ կյանքը ծանր է դառնում: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Գորդոն Բ. Հինքլի, in “Rejoice in the Blessings of the Temple,”
Liahona, Dec. 2002, 33.
2. Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, «Ապահով վերադարձի կետ», Լիահոնա, մայիս
2007, 101:
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ԿՅԱՆՔԸ ՄԱՐ

Այս վերջին օրերի երիտասարդ սրբերն այսօր ապրում
են այնտեղ, որտեղ ապրել է
Պողոս Առաքյալ ը Նոր Կտակարանի ժամանակներում:
Եվ նրանք ապրում են Պողոս
Առաքյալ ի խոսքերով:

Ըստ Սալլի Ջոնսոն Օդեքըրկի
Եկեղեցու ամսագրեր

Մ

ի քանի ամիս առաջ սեմինարիայի դասարանը հանդիպեց Մարս Հիլում՝ Աթենքի
մոտակայքում (Հունաստան), որտեղ Պողոս
Առաքյալը մի անգամ զորավոր քարոզ էր
կարդացել (տես Գործք 17.22–34): Ուսանողները
խոսել են սեմինարիայի ազդեցության մասին իրենց
կյանքում, այդ թվում՝ Պողոսի ուսմունքների:
«Երբ ապրում ես Հունաստանում, կարծես Նոր
Կտակարանը կենդանանում է», -ասում է Ալեքսիս
Հ-ն, 18 տարեկան: «Հայրս սիրում է գնալ դեպի հին
վայրերի տարբեր ավերակները, որտեղ ուսուցանել
էր Պողոսը, և այդտեղ մեզ հետ կիսվել սուրբ գրության հատվածով կամ պատմությամբ այն մասին,
թե որտեղ է իրադարձությունը տեղի ունեցել»:
Ինչպես Պողոսն է դժվարությունների հանդիպել իր
ժամանակներում, Հունաստանի երիտասարդությունը
նույնպես բախվում է սոցիալական, քաղաքական և
տնտեսական խնդիրների: Երիտասարդական համաժողովները և Երիտասարդ Կանանց ճամբարն անսովոր միջոցառումներ են Հունաստանում, և նույնիսկ
սեմինարիա հաճախելն է դժվար: Չնայած այս և այլ
մարտահրավերներին, Հունաստանում երիտասարդները գործի դրեցին Պողոսի քաջալերանքը` «հաստատ [լինել] մէկ հոգով եւ մէկ շունչով պատերազմ[ել]
աւետարանի հաւատքի համար»,(Փիլիպպեցիս 1.27):
Հունաստանում ապրելը նշանակում է, որ այս երիտասարդ անդամները վայելում են տաք եղանակը,
լողափը, սնունդն ու պարերը: Նրանց համար վայելք
է նաև միասին ժամանակ անցկացնելը: Հանդիպելով սեմինարիայի դասերին և ճյուղի միջոցառումներին, նրանք ավելի ամուր են դառնում հավատքով և
ընկերությամբ:

Սեմինարիան Մարս Հիլում

ԱԹՈՆ Է

Մի քանի տարի առաջ, երբ սեմինարիան բացվեց Հունաստանում, ընդամենը հինգ ուսանող
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«Ես հասկացա, որ
ավետարանը նույնն է
ամենուր: Արտերկրում
ապրելով, ես սովորեցի
կենտրոնանալ ավետարանի ճշմարտությունների
վրա և զգալ Հոգին, օտար
մշակույթի պայմաններում
խառնվելու փոխարեն»:

Բրիանա Ու., 15 տարեկան

Սեմինարիայի խումբը՝ Աթենքի հավաքատան առջև:

«Իմ հայելու վրա ես գրել
եմ «հիշել» բառը, որպեսզի
հիշեմ այս տարվա բոլոր
իրադարձությունները՝ ԵԶՀ-ն,
Երիտասարդ Կանանց
ճամբարը, սեմինարիան:
Դա օգնում է ինձ հիշել, թե
որտեղից եմ ես եկել»:
Մարի Հ., 17 տարեկան

«Ես գիտեմ, որ երբ հաճախում եմ սեմինարիա,
կարող եմ գոհունակություն զգալ՝ իմանալով,
որ ես անում եմ այն, ինչ
պետք է անեմ, և գիտեմ,
որ ամեն ինչ լավ կլինի»:
Լիզի Թ., 17 տարեկան

15-ամյա Լուկիա Ս-ն առաջին անգամ իր վկայությունը բերեց Երիտասարդ
Կանանց ճամբարում և
հետագայում մկրտվեց:

կար: Սեմինարիայի ուսանողները հանդիպում
են շաբաթը երեք օր՝ առավոտյան, ոմանք
միանում են առցանց հեռարձակման միջոցով: Նրանք հանդիպում են նաև չորեքշաբթի
օրերին, և դասից հետո լինում է միջոցառում:
Նրանք մտերմացել են իրար հետ և լույս են
դարձել իրենց ընկերների համար, ովքեր նկատում են նրանց լավ օրինակը: Երբ ընկերները
հարցեր են տալիս, երիտասարդները հրավիրում են նրանց սեմինարիայի դասերին կամ
ընդհանուր միջոցառումներին:
Երիտասարդներից մեկը՝ 15-ամյա Պավլոս
Կ-ն, ասում է. «Սեմինարիան ինձ համար օրս
սկսելու լավ եղանակ է և օգնում է ինձ ամուր
լինել: Այն ինձ տրամադրում է օրինակ լինել
մյուսների համար: Այն օգնում է օրը սկսել՝
մտածելով Հիսուս Քրիստոսի մասին»:
Երբ երիտասարդները զորանում են և ավելի
միասնական դառնում, ստանում են օրհնություններ և հնարավորություններ: Օրինակ, 2017
թվականին նրանք օրհնված էին մասնակցել
Երիտասարդներին զորացնելու համար (ԵԶՀ)՝
երիտասարդական մարզային համաժողովին:
Երիտասարդ կանայք նույնպես մասնակցեցին
Հունաստանում առաջին անգամ անցկացվող
երիտասարդ կանանց ճամբարին: Արդյունքում,
նրանց խումբն ավելի մտերմացավ և երկու երիտասարդ կին միացան Եկեղեցուն:

ԵԶՀ միջազգային համաժողով
Գերմանիայում կայացած համաժողովը
համախմբեց Եվրոպայի Վերջին Օրերի Սրբերին: Հունաստանի և Կիպրոսի երիտասարդները, չնայած հեռավորությանը, եկել էին, և
համաժողովի փորձառությունը նրանց վրա մեծ
ազդեցություն ունեցավ: 14-ամյա Մաքսիմոս
Ա. «ԵԶՀ-ի ամենահիշարժան պահը մեր վկայություններով կիսվելն էր: Բոլորը զգում էին
Հոգին և դա ոգեշնչեց ինձ, որ զարգացնեմ իմ
վկայությունը»:
«Սկզբում միայն չորս երիտասարդներ էին
պատրաստվում գնալ,-ավելացնում է 15-ամյա
Լուկիա Ս-ն, բայց վերջում մենք ունեինք 15 մասնակից, այդ թվում՝ երեք ոչ անդամ ընկերներ,
ինչը ռեկորդային էր Հունաստանի համար:
Այնքան հաճելի էր լինել մի տեղում, որտեղ
կիսում ես նույն ավետարանը, և դու օտար չես:
Մենք բոլորս միասին էինք և զգում էինք նույն
Հոգին: Այս բաներն ինձ օգնեցին»:
«Հայրս անդամ չէ և թույլ չէր տալիս ինձ
գնալ ԵԶՀ կամ մկրտվել», -ասում է 16-ամյա
Ջեսիանան: «Բայց հետո ճյուղի անդամները ծոմ
պահեցին ինձ համար և տատիկս խոսեց հորս
հետ: Դրանից հետո նա ինձ թույլ տվեց գնալ»:
ԵԶՀ-ում շատ բաներ առաջին անգամ էին
նրա համար. «դասերին և միջոցառումներին
մասնակցելն ու վկայություն բերելը օգնեցին

ԵԶՀ-ի ճանապարհին Շտուտգարտում (Գերմանիա):

ինձ հասկանալ, թե ինչպես է լինում, երբ զգում
ես Սուրբ Հոգին: Մինչ այդ պահը ես երբեք չէի
զգացել Հոգին, և ես շատ ուրախ ու հուզված էի:
Ես առաջին անգամ բերեցի իմ վկայությունը»:
Հոգևոր սնունդ ստանալուց բացի, երիտասարդները հնարավորություն ունեին
համաժողովի ընթացքում միասին հանգստանալ և զվարճանալ: Հեյգ Տ-ն (14 տարեկան)
համաժողովին եկել էր Կիպրոսից: «Ես սովորել
եմ ավելի շփվող լինել, ունենալ իսկական
ընկերներ և զվարճանալ, նույնիսկ դժվար
ժամանակներում»:
ԵԶՀ համաժողովում «խնդրի» բառի քննարկումը Հակոբոս 1.5-ից:

Երիտասարդ կանանց ճամբար
Երիտասարդ կանանց ճամբարը նույն ազդեցությունն ունեցավ: Տասներկու երիտասարդ
կանայք իրենց ղեկավարների հետ հանդիպեցին Մարաթոնի հինավուրց ճակատամարտի
վայրում: Նրանք միասին անցկացրին երեք օր,
սովորելով ապավինել միմյանց զորության և
քաջության համար:
«Երբ ես 12 տարեկան էի,-ասում է Լուկիան,-
ես առաջին անգամ էի եկել Եկեղեցի և այնքան
ուրախ էի, բայց հետո հասկացա, որ ես մենակ
եմ, քանի որ հասակակիցներ չկային: Հիմա,
երկու տարի անց, մենք այնքան երիտասարդ
կանայք ունենք, որ առաջին անգամ կարողացանք Երիտասարդ Կանանց ճամբար ունենալ»:
Նա ասում է. «Երբ նրանք միասին հանդիպեցին,
ես հասկացա, թե ինչ է նշանակում լինել վերջին
օրերի սուրբ: Երբ ապրում ենք ավետարանով,
լույս է շրջապատում մեզ»:
Բրայանա Վ-ին, ով 15 տարեկան է, ԵԶՀ-ն
և Երիտասարդ Կանանց ճամբարը օգնեցին
ավելի բաց լինել և զրուցել մյուսների հետ: «Իմ
ընտանիքը հաճախ էր տեղափոխվում, և ես

«ԵԶՀ-ի իմ սիրելի
մասերն էին սպորտային
և պարային միջոցառումները և խմբերով
հանդիպումները՝ առավոտյան հոգևոր ժամերը
և կրկնությունները: Դա
օգնեց ինձ ավելի օգնող
ու համբերատար լինել և
ավելի շատ գնահատել
սուրբ գրությունները»:
Հեյգ Տ., 14 տարեկան

«հաստատ
[լինել] մէկ
հոգով եւ մէկ
շունչով»:
Փիլիպպեցիս 1.27

«ԵԶՀ-ում մենք սկսեցինք
խումբ դառնալ, և դա
ամրապնդեց մեզ: Դրա
շնորհիվ Հունաստանում
ձևավորվեց և կյանքի կոչվեց
երիտասարդական ծրագիրը, արդյունքում մենք ավելի
լավ ենք ճանաչում միմյանց»:
Ալեքսիս Հ., 18 տարեկան

«ԵԶՀ-ի բեմում երգելը
ամենաքաջ բաներից մեկն
էր, որ ես երբևէ արել էի և
ամենագեղեցիկ պահերից
մեկը, որ երբևէ ունեցել էի:
Այդ պահին ես հասկացա,
թե որքան կարևոր ենք մենք
այս գեղեցիկ աշխարհում»:
Իրինի Ս., 17 տարեկան

Իրինի Ս-ի ելույթը ԵԶՀ ժամանակ:
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«Երիտասարդ Կանանց
ճամբարում ես հասկացա, որ
կյանքը մարաթոն է: Դա օգնեց
ինձ զարգացնել իմ հավատքը,
իմանալով, որ մենք պետք
է շարունակենք մնալ ճիշտ
ուղու վրա, ինչպես մարաթոնային վազքի դեպքում: Այդ
փորձառությունն օգնում է
ինձ զարգանալ վկայությամբ,
շարունակել հավատ ունենալ
և մնալ ճիշտ ուղու վրա»:
Վինիֆրեդ Կ., 14 տարեկան

«Կյանքը
մարաթոն է,
ոչ թե կարճ
տարածության մրցավազք»:
Երիտասարդ Կանանց ճամբարի նշանաբանը

«Մենք բոլորս յուրահատուկ ենք, ճիշտ այնպես, ինչպես լողափի քարերն
են յուրահատուկ»: Բրայանա Վ.

Երիտասարդ կանայք Մարաթոնում (Հունաստան):

շատ էի դժվարանում շփվել մարդկանց հետ, քանի որ ամաչկոտ էի», -ասում է նա: «Բայց քանի որ ԵԶՀ համաժողովում
մտերմացել էի մեր խմբի հետ, ես իսկապես լավ ընկերներ եմ
ձեռք բերել: Վկայության ժողովի ժամանակ մենք կիսվեցինք
մեր զգացմունքներով, և ես հասկացա, որ մյուսները նույն
զգացումներն ունեին, ինչ ես»:
17-ամյա Մարի Հ-ն հիշում է ճամբարի նշանաբանը.
«Կյանքը մարաթոն է, ոչ թե կարճ տարածության մրցավազք»: «Երիտասարդ կանայք իրենց ղեկավարների հետ
քննարկել են մրցավազքին դիմանալու և այն ավարտելու
կարևորությունը»,-ասում է նա: «Դա ինձ հիշեցրեց, որ կարող
եմ համբերել, կարգավորել արագությունս և կենտրոնացած
մնալ ֆինիշային գծի վրա: Ապա ես կարող եմ իրականացնել այն բաները, որոնք Երկնային Հայրը ցանկանում է,
որ ես անեմ»:
Ճամբարի ծրագրային կարևոր կետերից մեկը լողափում
անցկացվող լուսաբացի հոգևոր ժամն էր՝ վերադարձի
առավոտը: 17-ամյա Լիզի Թ-ն ասում է. «Մենք վերցրինք
մեր սուրբ գրությունները, անցկացրեցինք հոգևոր ժամը և
հետևեցինք արևածագին: Մենք բոլորս զգացինք Աստծո
սերը: Դա հիանալի ավարտ էր միասին անցկացրած մեր
ժամանակի համար»:

Անվախ հայացք դեպի ապագան
«ԵԶՀ-ից և Երիտասարդ Կանանց ճամբարից ես շատ բան
եմ սովորել ավետարանի մասին և սովորել եմ, թե ինչպես այն
կարող է օգնել ինձ իմ կյանքում», -ասում է 17-ամյա Իրինի
Ս-ն: «Ես շատ ընկերներ ձեռք բերեցի և իմացա, թե որքան
կարևոր է արտահայտել սեփական մտքերն ու զգացմունքները: Ես շատ խորը զգացի Սուրբ Հոգին և մեր Փրկիչի՝ Հիսուս
Քրիստոսի սերը»:
«Վերջին օրերի սուրբ երիտասարդների շրջապատում
լինելու արդյունքում ամրապնվել է իմ վստահությունը»,-
ասում է նա: «Նախքան համաժողովը, չէի տեսնում այն լավ

«Արևածագին հետևելն առաջացրեց հանգստացնող և գեղեցիկ ոգի»: Լիզզի Թ.
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«Ինձ իսկապես դուր եկավ
լինել երիտասարդների
շրջապատում, ովքեր ունեն
նույն համոզմունքները:
Ես այնպիսի զգացում
ունեցա, կարծես մենք
բոլորս կապակցված էինք
ինչ-որ կերպ, ավելի սերտ,
քան պարզապես միմյանց
անուններն իմանալով»:
Պավլոս Կ., 15 տարեկան

2017թ. Երիտասարդ կանանց ճամբարը՝ առաջին անգամ Հունաստանում:

ու գեղեցիկ բաները, որոնք Աստված ստեղծել
էր մեզ համար եւ այն ծրագրերը, որոնք նա դեռ
շարունակում է մեզ համար»:
«Մենք չպետք է ներգործվենք մեր շրջապատից որևէ մեկի կողմից, ով կփորձի հեռացնել
մեզ ավետարանով ապրելու մեր կենսակերպից»,

-ասում է 17-ամյա Մանասսե Ա-ն: «Ավետարանը
նույնն է ամենուր, և մենք միշտ պետք է մնանք
ճիշտ ուղու վրա»:
Եվ կարևոր չէ՝ Հունաստանում, թե աշխարհի
այլ վայրերում, այդ ճանապարհը միասին անցնելով, մեզ թույլ է տալիս մեկ լինել ոգով: ◼

«Ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեցա հանդիպել
մյուս երիտասարդների
հետ, որոնք ամեն օր
անում են այն նույն բաները,
ինչ ես էլ եմ անում»:
Ջոշուա Կ., 17 տարեկան

ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ և ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏԿԵՐԱԿՆԵՐԸ՝ GETTY IMAGES-Ի ԿՈՂՄԻՑ

Եկեղեցին Հունաստանում

1900-ականների սկզբին,
Աթենքից մի տպագրիչ՝ Ռիգաս
Պոֆանտիսը, խնդրանքով դիմեց
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի
Սրբերի Եկեղեցու ղեկավարներին
տեղեկություններ ստանալու
համար: Եկեղեցու Թուրքիայի
միսիայի նախագահը ուսուցանեց Պոֆանտիսին, ով 1905թ.
հոկտեմբերին մկրտվեց:

Եկեղեցին Հունաստանում փոքր
աճ գրացեց մինչև 1950-ական
թվականները, երբ Սոլթ Լեյք
Սիթիում (Յուտա, ԱՄՆ) Եկեղեցու
հունա-ամերիկյան անդամները կազմակերպեցին Հելլենիկ
Վերջին Օրերի Սրբերի Միությունը, պահպանելու համար իրենց
ժառանգությունը և իրենց հայրենիքի հետ կապը պահելու համար:

1965 թվականին Աթենքում
Եկեղեցու ղեկավարները կազմակերպեցին մի փոքր համայնք
և վերակազմավորվեցին 1967
թվականին: 1990թ. հուլիսին
նրանք հիմնեցին Հունաստան
Աթենք Միսիան և 1999 թվականի
մայիսին ավարտվեց Հունաստանում առաջին հավաքատան
շինարարությունը:

Եկեղեցու
անդամությունը. 802
Համայնքներ. 3

Աթենք, Հունաստան, հավաքատուն Հալանդրիում

«ԵԶՀ-ն և Երիտասարդ
Կանանց ճամբարը նույն
զգացողությունն են արթնացնում, կարևոր չէ, թե
աշխարհի որ երկրում են
անցկացվում: Ինձ ավելի դուր
եկավ Երիտասարդ Կանանց
փոքր ճամբարը, քանի որ
ավելի հեշտ էր միմյանց
հետ հաղորդակցվել»:
Օլիվիա Հ., 15 տարեկան

«Ես Եկեղեցու անդամ
չեմ, բայց ամեն շաբաթ,
եթե կարող եմ, գալիս եմ:
Ինձ համար պաշտելի են
երիտասարդ կանանց
չափանիշները»:
Իռենե Ս., 14 տարեկան
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«Ինչպե՞ս կարող է
իմ հայրապետական
օրհնությունն օգնել
ինձ որոշումներ
կայացնելիս»
«Հայրապետական
օրհնությունը հայտնություն է ստացողի
համար, ճանապարհի
մեջտեղով անցնող
սպիտակ գծի նման,
որը պաշտպանելու,
ոգեշնչելու, գործողության և արդարության մղելու համար
է: Հայրապետական
օրհնությունը բառացիորեն պարունակում է գլուխներ ձեր
հավերժական հնարավորությունների
գրքից . . .
. . . Այն լույսի
Լիահոնա է, որ ձեզ
անսխալ կառաջնորդի
դեպի ձեր երկնային
տունը»:
Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոն
(1927–2018), “Your Patriarchal
Blessing: A Liahona of Light,” Ensign,
Nov. 1986, 65, 67:
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Մեր անձնական
Լիահոնան
Հայրապետական օրհնությունները մի եղանակ
են, որոնցով Երկնային
Հայրը օգնում է մեզ իմանալ մեր նախաերկրային, մահկանացու
և հավերժական ինքնության մասին:
Իմանալով այս երեք հատուկ ճշմարտությունները մեր մասին, մենք կարող
ենք հետևել ծրագրին, որն Աստված
ունի մեզ համար: Մենք գիտենք, թե ով
ենք մենք, ինչու ենք այստեղ, և որտեղ
կարող ենք լինել: Ինչպես Լիահոնան էր
գործում ըստ Նեփիի ու նրա ընտանիքի
հավատքի և ջանասիրության՝ հետևելով
նրա խորհրդին (տես 1 Նեփի 16.28),
այնպես էլ մենք կարող ենք հավատարիմ ու ջանասեր լինել, հետևելով մեր
Լիահոնային ու նրա խորհրդին, որը
կառաջնորդի մեզ դեպի մեր աստվածային ներուժը:
Երեց Յուտեյ, 20 տարեկան, Արգենտինա
Սալտա միսիա

Հավերժության
հեռանկար
Երբ որոշումներ կայացնելիս հուշումների պակաս
եմ զգում, ես անպայման
բացում եմ իմ հայրապետական օրհնությունը և խորհում նրա
աստվածային հայտնության մասին:
Այնուհետև որոշումը հեշտ է կայացվում:
Այն օգնում է ինձ ոչ միայն դիմանալ
երկրային կյանքին և քաղել խոստացված օրհնությունները, այլև հիշեցնում
է ինձ, որ պատրաստվեմ մի օր արժանիորեն մտնել Տիրոջ թագավորությունը:
Այն շարունակաբար օգնում է ինձ աճել
հավատքով, վստահելով Տիրոջ կամքին
և ապրել հավերժական հեռանկարով:
Էբիգեյլ Ֆ., 18 տարեկան, Կագայան Վալի,
Ֆիլիպիններ

Երկնային Խորհուրդ
Իմ հայրապետական
օրհնությունը խորհուրդ է
ինձ իմ Երկնային Հորից:
Եթե հետևեմ խորհրդին,
գիտեմ, որ հայտնություն
կստանամ այն որոշումների համար,
որոնք պետք է կայացնեմ: Նա պատասխանում է իմ որոշ հարցերին, նույնիսկ
նախքան իմ հարցնելը:
Կամի Հ., 16 տարեկան, Յուտա, ԱՄՆ

Լսեք Հոգուն
Եթե փնտրում եք մխիթարություն,
առաջնորդություն կամ մի հրատապ
հարցի պատասխան, դուք կարող եք
սրտանց աղոթել դրա մասին և կարդալ
ձեր հայրապետական օրհնությունը
սրտի անկեղծ միտումով, լսելով Հոգուն:
Սուրբ գրություններում փնտրելը նույնպես օգնում է: Ես հավատում եմ, որ եթե
դա անեք անկեղծ հավատքով, Տերը
կպատասխանի ձեզ, Իր ժամանակին,
լավագույն ձևով:
Քեզիա Բ., 15 տարեկան, Հավայի, ԱՄՆ

Խոստացված օրհնություններ
Հայրապետական օրհնություններն
ասում են մեզ, թե Աստված ինչով է
ուզում մեզ օրհնել: Նա մեզ նախազգուշացնում է և բացատրում, թե ինչպես
կարող ենք ավելի նմանվել Իրեն: Երբ
մենք գիտենք, թե Երկնային Հայրը ինչ
է պահել մեզ համար և ինչպես ստանալ
դա, մենք կընտրենք և կգործենք այնպես՝ որ ստանանք:
Հանթեր Հ., 18 տարեկան, Յուտա, ԱՄՆ

Պատասխանները Եկեղեցու վարդապետության մասին պաշտոնական հայտարարություններ չեն, այլ միտված են օգնելու և
խորհուրդ տալու:

Որպես երիտասարդ կին, ես պետք է
ավելի շատ կենտրոնանամ կրթության և
կարիերայի՞, թե՞ կին և մայր լինելու վրա:
Մենք գիտենք, որ ընտանիքը կենտրոնական դեր ունի Արարիչի ծրագրում և որ «մայրերի հիմնական պարտականությունը իրենց երեխաներին մեծացնելն է»: 1 Մենք գիտենք նաև, որ տարբեր լավ պատճառներով
և՛ տղամարդկանց, և՛ կանանց մարգարեները խորհուրդ են տվել կրթություն ստանալ: 2 Բացի այդ, մենք գիտենք, որ շատ կանայք կնախընտրեն կամ կցանկանան զարգացնել իրենց կարիերան:
Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքսը՝ Առաջին Նախագահության Առաջին
Խորհրդականը, ասել է, որ կանանց համար ընտրությունը ընտանիքի կամ
կրթության ու կարիերայի միջև չէ: «Ճիշտ ժամանակն է որոշել, թե մենք
ինչ պետք է ընտրենք»,-ասել է նա: «Եվ դա անելու համար մենք փնտրում
ենք Տիրոջ ոգեշնչումը և Նրա ծառաների ուսմունքները»: 3
Ծրագրեք ստանալ կրթություն և ծրագրեք կազմել ընտանիք: Դուք
կարող եք նաև ծրագրել կառուցել ձեր կարիերան: Այս բոլոր գործերում,
ձեր ուշադրությունը պետք է լինի Երկնային Հոր ծրագրին և Նրա կամքին
հետևելու վրա:
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. «Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին», familyproclamation.lds.org:
2. Տես Երիտասարդներին զորացնելու համար (2011), 9:
3. Dallin H. Oaks, Face to Face event with Elder Oaks and Elder Ballard (worldwide young
single adult event, Nov. 19, 2017), broadcasts.lds.org:

lds.org/go/41961 կայքէջում, մի չափահաս երիտասարդ պատմում է իր դժվարության
մասին՝ կենտրոնանալ կարիերայի՞ վրա, թե՞ ընտանիքի: Տես, թե Նախագահ Ռասսել Մ.
Նելսոնն ինչ է ասել նրան:

Դուք ի՞նչ եք կարծում:

«Ի՞նչ եք ասում, երբ ձեր ընկերները չեն հավատում, օրինակ նրան, որ Առաջին Տեսիլք է եղել»:

Ուղարկեք Ձեր պատասխանը և, ցանկության դեպքում,
բարձրորակ մի լուսանկար մինչև 2019 թվականի մայիսի
15ը liahona.lds.org կայքին (սեղմեք «Ներկայացնել հոդված» կամ կարծիք)։ Կարող եք նաև Ձեր պատասխանը և
լուսանկարը ուղարկել է-փոստով liahona@ldschurch.org
հասցեին: Ներառեք ձեր լրիվ անունը և ձեր ծխի ու ցցի
(կամ ճյուղի և շրջանի) անունները:
Պատասխանները կարող են խմբագրվել ծավալի ու
պարզության համար:

2

Ըստ Դեյվիդ Դիքսոնի
Եկեղեցու ամսագրեր

Կիրառեք

Ներեք ինչ-որ մեկին

1
Կատարեք
Զատիկի երգ
Հյուսիսային եղջերուի և
էլֆերի մասին արտասովոր
տարբերակները մի կողմ
դնելով, Սուրբ Ծննդյան երգերը միայն Հիսուս Քրիստոսի
մասին են: Զատիկը հրաշալի
ժամանակ է Փրկիչի մասին
երգեր հնչեցնելու, և այո՛,
նույնիսկ երբ երգում եք ձեր
հարևանների դռների մոտ:
Եթե գաղափարներ եք
փնտրում, նայեք հիմների
գրքի «թեմաների» բաժնում՝
«Զատիկ» և «Քավություն» վերնագրերի ներքո: Հիսուս Քրիստոսի մասին ցանկացած երգ
հարմար է Զատիկի համար:

Որքա՞ն հաճախ եք շնորհակալություն հայտնում ապաշխարության պարգևի համար:
Զատիկը հնարավորություն է
տալիս ավելի շատ մտածել այն
մասին, թե ինչպես ենք տարածում ներման այդ նույն ոգին
մյուսների հանդեպ:
Հիսուսն ուսուցանել է. «Ուստի, ես ասում եմ ձեզ, որ դուք
պետք է ներեք միմյանց . . .
Ես Տերս կներեմ, ում որ կներեմ, բայց ձեզանից պահանջվում է ներել բոլոր մարդկանց»
(Վարդապետություն և Ուխտեր
64.9–10):
Հարցրեք ինքներդ ձեզ.
Ու՞մ նկատմամբ վատ զգացումներ ունեմ: Աղոթեք, որ ուժ
ունենաք ներել այս մարդուն,
և թող Փրկիչն օգնի, որ այդ
ցավագին զգացմունքներն
անհետանան:

3
Կազմակերպեք մի
հանդես, դերախաղ
կամ այլ ներկայացում
Կարող եք ներկայացում
պատրաստել Զատիկի թեմայով: Պարզ օրինակ կարող է
լինել ընտանեկան երեկոյի
կամ համայնքում անցկացվող
համերգի ժամանակ սուրբ
գրություններից ընթերցելը:

Զատիկի նոր ավանդույթներ
62 Լ ի ա հ ո ն ա

ՀԱՏՎԱԾ ՄԱՆՈՒԿ Է ԾՆՎԵԼ ԱՄՆ-Ի ՀԱՄԱՐ ԿՏԱՎԻՑ, ԼԻՆ ՄԻԼՄԱՆ ՎԵՅԴԻՆԳԵՐ

Ս

ուրբ Ծնունդը սովորաբար ավելի լավ է
նշվում, երբ տոն օրերին
է համընկնում: Սակայն առանց
անցյալի այն իրադարձությունների, որոնք տոնում ենք յուրաքանչյուր Զատիկին, Սուրբ
Ծնունդը գոյություն չէր ունենա:
Նախագահ Գորդոն Բ.
Հինքլին (1910–2008) մի առիթով ուսուցանել է. «Սուրբ
Ծնունդ չէր լինի, եթե չլիներ
Զատիկը: Բեթլեհեմի մանուկ
Հիսուսը չէր լինի Գեթսեմանիի
և Գողգոթայի քավիչ Քրիստոսը և Հարության հաղթական
փաստը տեղի չէր ունենա»: 1
Ահա մի քանի սովորույթներ, որոնք գուցե ցանկանաք
ավելացնել ձեր տարեկան
տոնակատարություններին:

5
4
ՀԱՏՎԱԾ ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԸ ԱՅՑԵԼՈՒՄ Է ԱՄԵՐԻԿԱ ԿՏԱՎԻՑ, ՋՈՆ ՍՔՈԹ

Այցելեք սիրելի
մարդկանց
գերեզմաններին
Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ
մահը կորցրել է իր խայթոցը
(տես Ա Կորնթացիս 15.55):
Ժամանակ հատկացրեք
սիրելիների գերեզմաններն
այցելելու և այս մեծ ավետիքի
մասին խորհելու համար:
Դուք կարող եք նույնիսկ
բարձրաձայն կարդալ սուրբ
գրություններից Հարության
վերաբերյալ ձեր սիրած հատվածները, երբ այցելում եք
այդ գերեզմաններին: Սուրբ
գրության (բազմաթիվ) հատվածներից մի քանիսը, որ
կարող եք դիտարկել սրանք
են. Ա Կորնթացիս 15.20–22,
Ալմա 11.42–44, և Վարդապետություն և Ուխտեր 88.14–16:

Դարձեք մի փոքր
ավելի լավը
Զատիկին հիշատակվում
են Գեթսեմանիի իրադարձությունները, այն, ինչը տեղի էր
ունեցել խաչի վրա, որ երրորդ
օրը Փրկիչը հարություն էր առել
մեռելներից, իսկ այնուհետև 40
օր սպասավորել էր՝ նախքան
երկինք համբարձվելը:
Բացի դրանից, երկինք
բարձրանալուց շատ չանցած,
Հիսուս Քրիստոսը հայտնվել
էր նեփիացիներին և ծառայել
նրանց (տես 3 Նեփի 11–28):
Շա՜տ բան կա տոնելու:
Ինչո՞ւ չերկարաձգել Զատիկի ժամանակաշրջանը: Թող
ձեր հոգու բերկրանքն ավելի
երկար լինի Զատիկի հրաշքներից: Զատիկից հետո 40
օրվա ընթացքում մտածված
ջանքեր գործադրեք ավելի
Քրիստոսանման լինելու
համար: Ոգեշնչման համար

Այս Զատիկին ավելի շատ ժամանակ
անցկացրեք, հիշելով ամենամեծ
պարգևը, որ երբևէ տրվել է:

ուշադրություն դարձրեք Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի
հետևյալ հրավերին. «ձեր ժամանակի մի մասը տրամադրեք, որպեսզի ամեն շաբաթ ուսումնասիրեք այն ամենը,
ինչ ասել ու արել է Հիսուսը, ինչպես գրված է Հին Կտակարանում, որովհետև նա Հին Կտակարանի Եհովան է:
Ուսումնասիրեք Նրա օրենքները, ինչպես արձանագրվել
է Նոր Կտակարանում, որովհետև նա Նոր Կտակարանի
Քրիստոսն է: Ուսումնասիրեք Նրա վարդապետությունը,
ինչպես արձանագրված է Մորմոնի Գրքում, որովհետև
չկա այլ սուրբ գիրք, որում Նրա առաքելությունը և Նրա
ծառայությունը ավելի հստակ բացահայտված լինեն:
Եվ ուսումնասիրեք Նրա խոսքերը, ինչպես գրված է
Վարդապետություն և Ուխտերում, քանի որ Նա շարունակում է սովորեցնել իր ժողովրդին արդի տնտեսության
ժամանակաշրջանում»: 2

Սովորույթները սպասում են
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դիտեր Ֆ.
Ուխդորֆն ուսուցանել է. «Պատմության ամենակարևոր
օրը գտնելու համար մենք պետք է հիշենք մոտ 2000 տարի
առաջ Գեթսեմանի այգու այն երեկոն, երբ Հիսուս Քրիստոսը ծնկի իջավ եռանդուն աղոթքով և իրեն փրկագին
մատուցեց մեր մեղքերի համար»: 3
Պատմության ամենակարևոր իրադարձությունների
համար արժե ժամանակ տրամադրել և ամեն տարի
խորհել դրանց մասին: Ավանդույթներն օգնում են մեզ դա
անել, լինեն դրանք այս ցուցակից, թե ձեր ընտրությամբ:
Ի՞նչ կավելացնեք այս տարի: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Գորդոն Բ. Հինքլի, “The Wondrous and True Story of
Christmas,” Ensign, Dec. 2000, 5.
2. Ռասսել Մ. Նելսոն, «Մարգարեներ, առաջնորդություն և
աստվածային օրենքներ» (համաշխարհային հոգևոր հավաք
չափահաս երիտասարդների համար, հունվարի 8, 2017),
broadcasts.lds.org:
3. Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, «Ահա՛ այն մարդը» Լիահոնա, մայիս
2018, 108:
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Աստծո սիրո մեծագույն
արտահայտումը
Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի գործող նախագահ

1988թ. ապրիլի գերագույն համաժողովի ելույթից:

64 Լ ի ա հ ո ն ա

ՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԷՆԴՐՅՈՒ ՌՈԲԵՐԹՍԻ

Ա

ստված Իր սերն է արտահայտում մեր հանդեպ՝ տալով մեզ անհրաժեշտ առաջնորդություն, որպեսզի զարգանանք և իրագործենք մեր ներուժը: Նա, ով ամենաշատը
գիտի մեր մասին, մեր ներուժի և հավերժական հնարավորությունների մասին, տվել
է մեզ սրբազան խորհուրդ և պատվիրաններ Իր հրահանգների ձեռնարկներում՝ սուրբ
գրություններում: Երբ մենք հասկանում ու հետևում ենք այդ հրահանգներին, մեր կյանքն
ունենում է նպատակ և իմաստ: Մենք սովորում ենք, որ մեր Արարիչը սիրում է մեզ և ցանկանում է, որ երջանիկ լինենք: Մեր հանդեպ ունեցած սուրբ սիրո անզուգական դրսևորմամբ, Նա ուղարկեց Իր Միածին Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին:
«Որովհետեւ Աստուած այնպէս սիրեց աշխարհքը որ իր միածին Որդին տուաւ. որ ամեն
նորան հաւատացողը չկորչի այլ յաւիտենական կեանքն ունենայ:
Որովհետեւ Աստուած իր Որդին չուղարկեց աշխարհքը, որ աշխարհքին դատէ, այլ որ
աշխարհքը նորանով փրկուի» (Հովհաննես 3.16–17):
Հիսուսը ծնվեց մահկանացու կյանքում: Նա կատարյալ կյանք ունեցավ և իր կյանքով
ցույց տվեց մեզ այն ճանապարհը, որին պետք է հետևենք: Նա Իր առաքյալներին ուսուցանել է. «Ես եմ աշխարհի լույսը. ինձ հետևողը չի քայլի խավարում, այլ կընդունի կյանքի
լույսը» (Հովհաննես 8.12):
Մենք սկսում ենք հասկանալ մեր հանդեպ ունեցած Քրիստոսի սիրո խորությունը,
երբ դիտարկում ենք, որ Նա կամեցավ քավել մեր մեղքերը և տառապել դրանց համար՝
«տառապանք, որը ստիպեց [նրան], նույնիսկ Աստծուն, բոլորից մեծագույնին, ցավից
դողալ և արյունահոսել ամեն մի ծակոտիից և տառապել՝ թե մարմնով, թե ոգով»
(Վարդապետություն և Ուխտեր 19.18):
Այս Զատիկի տոներին եկեք հատուկ շնորհակալություն հայտնենք Աստծուն Նրա սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի քավության և հարության համար: Քանի որ Նրանում, Նրանով
և Նրա միջոցով մահկանացու այս կյանքը կարող է դառնալ մշտական, կատարյալ գոյություն, որի համար խոսքով հնարավոր չէ արտահայտել մեր ուրախությունը:
Բնության բոլոր հրաշալիքները Նրա աստվածային զորության և Նրա սիրո արտահայտության ակնարկներն են: Թերևս հրաշքներից ամենամեծը սպասում է մեզ առջևում: Այն
տեղի կունենա, երբ Նրա զորությամբ մենք դուրս կգանք մահից և գերեզմանից դեպի նոր
աշխարհ, որը չի անցնի, որտեղ, եթե արժանի լինենք, մենք կլինենք Նրա և մեր Երկնային
Հոր հետ հավիտյանս հավիտենից: ◼

1950-ականների
սկզբին աշխատել է հոր

Նախագահ

մեքենաների
վաճառքի
ընկերությունում,
լինելով լավագույն
վաճառողը:

Ծնվել է 1928թ․
հոկտեմբերի 8-ին

Սոլթ Լեյք
Սիթիում,
Յուտա:

Սովորել է

Յուտայի
համալսարանում:

Մ. ՌԱՍՍԵԼ ԲԱԼԼԱՐԴ
Լիաժամկետ
միսիան
ծառայել է

Անգլիայում:

Հանդիպել է իր կնոջ՝
Բարբարա Բոուենի
հետ Յուտայի
համալսարանում

1974-ից մինչև
1977 թվականը
ծառայել է որպես

միսիայի
նախագահ

«Հելլո դեյ
դանս» երեկոյի

Կանադա Տորոնտո
միսիայում:

Պապ.
Երեց
Մելվին Ջ.
Բալլարդ՝
Տասներկու
Առաքյալների
քվորումից

Պապ.
Երեց
Հայրում
Մակ Սմիթ՝
Տասներկու
Առաքյալների
քվորումից

ժամանակ:

Ամուսնացել է

Բարբարա
Բոուենի

հետ Սոլթ Լեյքի
Տաճարում,
օգոստոսի 28-ին:

Հաստատվել է

Տասներկու
Առաքյալների
քվորումում
1985թ. հոկտեմբերի
6-ին:

Ունի 7 երեխա,
43 թոռ,
91 ծոռ:

Իր գրասեղանին միշտ ունի

Oreo թխվածքաբլիթներ,

որպես հիշեցում մի տղայի մասին, ով
վերջերս երկար ճանապարհորդություն
էր կատարել դեպի փախստականների
ճամբար, այնտեղ ստացել էր մի տուփ
Oreo և առաջինը հյուրասիրել էր
Նախագահ Բալլարդին:

Ի սպաս է
դրվել որպես

Գործող
Նախագահ

Տասներկու
Առաքյալների
քվորումում 2018թ.
հունվարի 14-ին:

1980 թվականի
հոկտեմբերի
գերագույն
համաժողովից
հետո ավելի քան

600 նամակ

է գրել, քաջալերելով
անդամներին, ովքեր
քաջալերանքի
կարիք ունեին իրենց
վկայությունների
հարցում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԷՋԵՐ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Լավագույն ձևով օգտագործեք
նոր Ընկերը: Եթե ձեր տանը չկան
երեխաներ՝ դուք կարող եք.
• Տալ Ընկերը մի ընտանիքի,
որը չի ստանում Լիահոնա:
• Փոխանցել ընկերներին կամ
հարևաններին:
• Փոխանցել Երեխաների
Միության ղեկավարին կամ

Լիահոնա ամսագրի երեխաների բաժինը, տպագրված Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից
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ուսուցչին:

ՉԱՓԱՀԱՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
ԿԱՅԱՑՆԵԼԻՍ
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻ՞Ք
ՈՒՆԵՔ

42
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

ԻՆՉՊԵՍ
ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՏՆԵԼ ՁԵՐ և
ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԶԱՏԻԿԻ

պատմություն
Տես էջեր Ը4–Ը6

52
ԶԱՏԻԿԻ

ՆՈՐ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐ

62

Լիահոնա ամսագրի երեխաների բաժինը, տպագրված Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից
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Տես էջեր Ը4–Ը6
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Աստծո մեծ

Նախագահ
Ռասսել Մ.
Նելսոն

ՊԱՐԳևԸ

երջերս ես և Քույր Նելսոնը զմայլվում էինք
փոքր ակվարիումում լողացող տրոպիկական
ձկների գեղեցկությամբ: Վառ գույներով, տարբեր
նախշերով և չափսերի ձկներն այս ու այն կողմ էին
լողում: Ես հարցրեցի այնտեղ գտնվող աշխատողին.
«Ո՞վ է կերակրում այս գեղեցիկ ձկներին»:
Նա ասաց. «Ես»:
Ապա ես հարցրեցի. «Նրանք երբևէ շնորհակալություն հայտնե՞լ են ձեզ»:
Նա պատասխանեց. «Դեռ ոչ»:
Որոշ մարդիկ այդ ձկների նման են: Նրանք
տեղյակ չեն Աստծուց և իրենց հանդեպ ունեցած Նրա
մեծահոգությունից: Որքան ավելի լավ կլիներ, եթե
մենք կարողանայինք ավելի լավ ճանաչել Աստծո
սերը և երախտագիտություն հայտնեինք Նրան:

Վ

«

Շնորհակալ լինել Հիսուս Քրիստոսի համար:

Աստված ուղարկեց Իր Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, որ օգնի մեզ: Նա արեց այդ, որովհետև սիրում
է մեզ:
Հիսուսը եկավ փրկագնելու մեզ:
Նրա Քավության շնորհիվ մենք հարություն
կառնենք մահից հետո:
Նրա Քավության շնորհիվ մենք կվերադառնանք
հավիտյան ապրելու մեր Երկնային Հոր հետ:
Հիսուսը բացատրել է.

«Ես եմ հարությունը և կյանքը.
ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ, կապրի:
Եվ ամեն ով որ կենդանի է և ինձ
հավատում է, հավիտեան չի մեռնիլ»
(Հովհաննես 11.25–26):
Սա է Զատիկի հրաշալի ուղերձը։ ●

«Շնորհակալություն Աստծուն» ելույթից,
Լիահոնա, մայիս 2012, 77–80:
Ը2

Ընկեր

փրկագնել.
վճարել մեր մեղքերի համար,
որպեսզի մենք կարողանանք
վերադառնալ Աստծո մոտ:
Քավություն.
երբ Հիսուսը տառապեց մեր
մեղքերի համար Գեթսեմանի
պարտեզում և մահացավ խաչի
վրա Գողգոթայում:

Հիսու
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որպե ապեց Գե
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ւսն
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Հի
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րի
նե
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զ
ե
րի լի
ւսը մ
Հիսո պես բա
չ
ն
ի
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Հիսուսի շնորհիվ մենք բոլորս
հարություն կառնենք մահից հետո:

ՁԱԽՈՒՄ. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ՍԻՄԻՆԻ ԲԼՈՔԵՐԻ, ԱՋՈՒՄ. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ԲԵԹ ՎԻԹԵԿԵՐԻ

Հիսուսը իմ Փրկիչն է
Հիսուսը հարություն առավ
Զատիկի առավոտյան: Կարդացեք նախադասությունները՝
պարզելով, թե ինչ է Նա արել
մեզ համար: Յուրաքանչյուր
նախադասությունը կարդալուց հետո ներկեք այն արևի
ճառագայթի գույնով: Այնուհետև ներկեք նկարի մնացած
մասերը:

Ապրիլ 2019

Ը3

Ս Ո ՒՐԲ Գ ՐՈ ՒԹՅ Ո ՒՆՆԵ ՐԻ Պ Ա Տ Մ Ո ՒԹՅ Ո ՒՆՆԵ Ր

Զատկի պատմությունը

Հիսուսը սիրում էր Իր ընկերներին: Նա լվաց նրանց ոտքերը:
Այնուհետև Նա բաժանեց հաղորդությունը: Նա պատվիրեց նրանց,
որ հիշեն Իրեն: Նա պատվիրեց նրանց, որ սիրեն միմյանց:

Ավելի ուշ Հիսուսը
գնաց պարտեզ:
Նա աղոթեց բոլորիս համար: Նա
զգաց մեր հիվանդությունների ցավը:
Նա զգաց մեր մեղքերի ցավը:

Ը4

Ընկեր

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄԸ` ԷՅՓՐԻԼ ՍԹՈՏԻ

Զայրացած մարդիկ
տարան Հիսուսին: Նրանք
վատ վերաբերվեցին
Նրան: Խաչի վրա Նա
մահացավ մեզ համար:
Ընկերները Նրա մարմինը
դրեցին գերեզմանում:

Երեք օր անց Նրա ընկերները վերադարձան: Գերեզմանը
դատարկ էր: Հրեշտակներն ասացին նրանց. «Նա հարություն
է առել»: Հիսուսը նորից կենդանի էր: Հիսուսի շնորհիվ մենք
բոլորս կրկին կապրենք մահից հետո:
Ապրիլ 2019

Ը5

Հիսուսը սիրում է ինձ: Ես կարող եմ Զատիկը
հատուկ դարձնել՝ հիշելով Նրան: ●
Կարդացեք Զատիկի առավոտվա մասին Մատթեոս 28 գլխում:
Ը6

Ընկեր

Երբ Նրա
մոտ ես գամ
Երբ Նրա մոտ ես գամ
q = 90–96
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Ը7

Ըստ Ջեյն ՄաքԲրայդի
Հիմնված է իրական պատմության վրա

«Բարին գործէք» (Բ Կորնթացիս 13.7):
եմ հետևես եղբորդ»,-ասաց մայրս:
« նդրում
«Ես ու հայրդ գնում ենք օգնելու մեկին, ով
հիվանդ է»:
Ես մեր փոքրիկ տան հատակն էի ավլում, նայեցի
վերև ու գլխով արեցի: Մայրս Սփոփող Միության
նախագահն էր և հաճախ էր գնում մեր ծխի քույրերին այցելության:
«Շնորհակալություն, Արլին»,-ասաց մայրս, համբուրելով գլուխս: Ջոնը քնել է: Սեղանին հացի խմորն
է բարձրանում: Խնդրում եմ, ձեռք չտաս:
Դռնից ես հետևում էի, թե հայրս ու մայրս ինչպես
են սայլով հեռանում փոշոտ ճանապարհով: Ես
հպարտ էի, որ մայրս վստահել էր ինձ:
Երբ ավլեցի խոհանոցը, կանգ առա նայելու
հացի խմորին: Չէի կարող համբերել մինչև մայրս
կթխեր հացը երեկոյան: Սովորաբար մենք ուտում
էինք թարմ հացը տանը պատրաստված ջեմով:
Բայց մեր ջեմը դեռ երեք ամիս առաջ արդեն վերջացել էր:
Ջե՜մ: Այդ միտքը քաղց առաջացրեց ինձ մոտ,
ես ցանկանում էի քաղցր մի բան ուտել: Ես նայեցի
շաքարավազի ամանին, որը պահարանի վերևում
էր: Ես գիտեի, որ մայրս պահում էր դա, որպեսզի
ջեմ եփեր:
Բայց որքան շատ էի մտածում շաքարավազի
մասին, այնքան քաղցն ուժեղանում էր: Վերջապես,
ես մոտեցրի աթոռը պահարանին և ձգվեցի դեպի
այդ տարան: Մատներս միայն քսվեցին շաքարավազի ամանին: Հրելով ես մոտեցրի այն
պահարանի եզրին:
Եվ տարան սահեց ու պահարանից վայր
ընկավ: Ես փորձեցի բռնել, բայց այն շրխկոցով
ընկավ ուղիղ հացի խմորի մեջ: Շաքարավազը թափվեց հացի, սեղանի և հատակի վրա:
«Օ՜, ոչ»: Ես աղաղակեցի: Իմ ձայնից արթնացավ
եղբայրս: Նա սկսեց լացել: Ես նույնպես ուզում
էի լաց լինել: Ի՞նչ կասեր մայրիկս տեսնելով այս
խառնաշփոթը:

Քաղցր ազնվություն
Ը8

Ընկեր

ՆԿԱՐԸ՝ ՍԱՌԱ ԳՐԱՄԵԼՇՊԱԽԵՐԻ

Խ

Երբ հանգստացրեցի եղբորս, ես ջանքեր գործադրեցի, որպեսզի մաքրեմ շաքարավազը: Ես հանեցի
տարան հացի խմորի միջից և լվացի: Ես սրբեցի
շաքարավազը սեղանից և հատակից: Սակայն ոչինչ
չէի կարող անել, որպեսզի շաքարավազը հեռացնեի
հացի խմորի միջից:
Ես մտածեցի տարան պահարանում իր տեղը դնելու մասին: Գուցե մայրս չնկատեր, որ այն դատարկ
է: Բայց ես գիտեի, որ դա ճիշտ չէր: Այդպիսով, ես
դրեցի տարան սեղանին և սպասեցի մայրիկիս ու
հայրիկիս վերադարձին:
Երբ նրանք տուն եկան, մայրս անմիջապես նկատեց շաքարավազի տարան:
Ես խորը շունչ քաշեցի: «Ես պարզապես ուզում էի
համտեսել շաքարավազը: Բայց ես գցեցի տարան
պահարանից: Ես փորձեցի մաքրել, բայց չկարողացա հեռացնել այն հացի խմորի միջից»: Խոսքերը
դուրս էին գալիս իմ բերանից, մինչ հայացքս ուղղված
էր հատակին:
Մայրս լուռ էր մի պահ:
«Ներիր ինձ»,-շշնջացի ես:
Մայրս շունչ քաշեց: «Դե լավ, կարծում եմ այսօրվա
հացը չափից քիչ ավել քաղցր կլինի»,-ասաց նա: Ես
վերև նայեցի: Նա ժպտաց ինձ: «Շնորհակալություն,
որ պատմեցիր մեզ, թե ինչ է պատահել»:
Այդ օրը, քաղցրահամ հացն ուտելիս, մայրս,
հայրս ու ես խոսեցինք ազնվության մասին:
«Մենք բոլորս շատ սխալներ ենք անում կյանքում»,-
ասաց հայրիկս: Բայց երբ ազնիվ ենք և փորձում ենք
ապաշխարել, Երկնային Հայրը և Հիսուսը երջանիկ
են: Մենք միշտ կօրհնվենք ազնիվ լինելու համար,
նույնիսկ երբ սկզբում դա դժվար է թվում:
Ես դեռ տխուր էի շաքարավազը թափելու պատճառով: Ես գիտեի, որ այս տարի մենք բավականաչափ ջեմ չէինք ունենա իմ սխալի պատճառով:
Բայց ուրախ էի, որ ճիշտն էի ասել: Դա մի այնպիսի
քաղցր զգացում էր, որ շաքարի ոչ մի քանակություն
չէր կարող առաջացնել: ●
Հեղինակն ապրում է Կոլորադոյում (ԱՄՆ):

«Աստվածային պատվիրանները պահելու արդյունքում
օրհնություններ են գալիս, ամե՜ն անգամ: Աստվածային
պատվիրանները խախտելու արդյունքում օրհնություններ
են կորսվում, ամե՜ն անգամ»:
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն, «Ցույց տվեք
ձեր հավատքը», Լիահոնա, մայիս 2014, 30:
Ապրիլ 2019
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Ա Ռ Ա Ք Յ Ա ԼՆ Ե Ր Ո Ղ Ջ Ա Շ Խ Ա ՐՀ Ո Ւ Մ

Երեց Բեդնարի
այցը Հնդկաստան
րեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը կնոջ՝ Սյուզան
Ե
Բեդնարի հետ մեկնել է Հնդկաստան՝
Հիսուս Քրիստոսի մասին իր վկայությամբ
կիսվելու Հնդկաստանի Եկեղեցու անդամների հետ: Հնդկաստանը աշխարհի մեծագույն երկրներից է: Եվ շուտով այն կունենա
իր առաջին տաճարը:

Երեց և քույր Բեդնարները
այցելել են Ռայահմունդրի
քաղաքը: Մինչ այդ այնտեղ
երբեք Առաքյալ չի եղել:

Երեխաները սեղմում էին
Երեց Բեդնարի ձեռքը:
Հիդերաբադ քաղաքի
հանդիպման ժամանակ այս
աղջիկը Երեց Բեդնարին
հարց տվեց:

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ՍՔԱՅԼԵՐ ԴՈՒՄԱՍԻ

«Որքան շատ
եմ ճանապարհորդում
աշխարհում, որքան շատ
ժողովուրդների եմ այցելում,
այնքան օրհնված եմ՝ սովորելով
շատ մարդկանցից, և այնքան
շատ եմ հասկանում, որ
ամբողջ աշխարհում
մարդիկ հիմնականում
նույնն են»:

Յուրաքանչյուրը ուրախ էր
լսելու Աստծո Առաքյալի
վկայությունը:
Ը10

Ընկեր

ԳՏԵՔ ՓՂԵՐԻ ՀԱՄԸՆԿՈՒՄՆԵՐ
Հնդկաստանում 30000 փիղ կա: Փղերի քանի՞ նման զույգ կարող եք գտնել ստորև:
Որո՞նք են ձեր սիրած կենդանիները, որ Երկնային Հայրն ու Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել են:

Ապրիլ 2019
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Ընկեր

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Գործող Նախագահ

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Երեց Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Նախագահ Մ․ Ռասսել Բալլարդ

● Եղել է ինքնաթիռի
հրամանատար

● Երկու անդամ
փախստական է եղել
մանուկ հասակում

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

● Եղել է Ռիկս քոլեջի նախագահը (այժմ՝ ԲՅՀ-Այդահո)

● Գերմանիայի միսիայում
ծառայելուց հետո մկրտել
է իր հորը, ով դարձել է
Եկեղեցու անդամ

● Եղել է իր ավագ դպրոցի
ֆուտբոլի թիմի պաշտպանը

Առաջին Նախագահության երկրորդ խորհրդական

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

● Եղել է Ռիկս քոլեջի նախագահը (այժմ՝ ԲՅՀ-Այդահո)

● Ֆիզիկա է սովորել իր
հորից` իրենց տան գրատախտակի օգնությամբ

● Բասկետբոլ է խաղացել
ավագ դպրոցում

● Սիրում է դահուկներով
սահել իր երեխաների և
թոռների հետ

● Եղել է ԲՅՀ նախագահ

● Աշխատել է Եկեղեցու
Կրթական Համակարգում

● Եղել է Երեց Քուքի միսիայի
զուգընկերը Անգլիայում

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու 17-րդ նախագահ

Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն

● Ունի 10 զավակ. 9 դուստր
և 1 որդի

● Ուսումնասիրել է մի քանի
լեզուներ, այդ թվում
մանդարին

● Եղել է սրտի վիրաբույժ

● Ծառայել է որպես միսիոներ Անգլիայում և միսիայի
նախագահ՝ Տորոնտոյում
(Կանադա)

● Տնօրինել է մեքենաների
վաճառքի կետ

● Քոլեջում ունեցել է «եպիսկոպոս» մականունը իր բարձր
չափանիշների համար

Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական

Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքս

● Եղել է Բրիգամ Յանգ
Համալսարանի նախագահը

● Դարձել է իրավագետ
և Յուտայի Գերագույն
դատարանի դատավոր

● Որպես առաջին
աշխատանք, մաքրել է
ռադիովերանորոգման
արհեստանոցը

Մեր ՄԱՐԳԱՐԵՆԵՐՆ
ու ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐԸ

Հիսուս Քրիստոսը ղեկավարում է Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին
մարգարեների և առաքյալների միջոցով:
Նրանց մասին կարդացեք ստորև: Այնուհետև կտրեք նկարները էջ Ը23-ից և փակցրեք աղյուսակի իրենց տեղում: Կպչուն
ժապավենը փակցրեք յուրաքանչյուր նկարի վերին մասում, որպեսզի բարձրացնեք
նկարը և կարդաք այն, ինչ գրված է:

Ապրիլ 2019
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգ

● Ունի ընտանեկան պատմության գրառումներ՝
ընդհուպ Առաջին Դրագոն
Գոնգը, ով ծնվել է մ.թ 837
թվականին:

Ստուգեք ձեր պատասխանները lds.org/prophets-and-apostles հասցեով:

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

● Աշխատել է որպես
սրտաբան

Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն

● Ծառայել է որպես եպիսկոպոս ամբողջ Եկեղեցու
համար

● Բիզնես է սկսել՝ պատրաստելով և վաճառելով
մարզասարքեր

● Սիրում է հանդիպել բոլոր
երկրների մարդկանց

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Երեց Ուլիսես Սոարես

● Նա սկսել էր պատրաստվել միսիայի, երբ 12 տարեկան էր

● Եկեղեցու մասին իր
ընտանիքի հետ միասին
իմացել է, երբ պատանի էր

● Նա Բրազիլիայից է և
նույն երկրում ծառայել
է որպես միսիոներ, իսկ
հետագայում որպես
միսիայի նախագահ՝
Պորտուգալիայում

● Սիրում է կենդանիներին,
այդ թվում՝ պինգվիններին

● Նրա երկրորդ անունն է՝
Գուննար, ինչը նշանակում
է «քաջ զինվոր»

● Ծառայել է որպես միսիոներ և հետագայում որպես
միսիայի նախագահ
Ճապոնիայում
● Երբ 11 տարեկան էր, նա
իր ընտանիքի հետ տեղափոխվել էր Յուտայից
Շվեդիա

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

Երեց Թոդ Դ. Քրիսթոֆերսոն

● Նվիրագործել է Վերջին
Օրերի Սրբերի առաջին
շինությունը Չեխիայի
Հանրապետությունում

● Նրա կարգախոսն է՝
«կարևորը մարդիկ են»:

● Եղել է միսիայի նախագահ
Նյու Յորք Սիթիում (ԱՄՆ)

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

● Խոսում է ֆրանսերեն, պորտուգալերեն, իսպաներեն
և անգլերեն

● Ծառայել է որպես միսիոներ և միսիայի նախագահ
Ֆրանսիայում

● Պատանի հասակում
մասնակցել է Նյու Յորքի
Հիլլ Կումորա թատրոնի
ներկայացումներին
● Մինչև առաքյալ կանչվելը աշխատել է որպես
իրավաբան

● Մեծացել է Այդահոյի
(ԱՄՆ) անասնապահական
ֆերմայում

● Փոքր հասակից թխել է
տնական հաց իր ընտանիքի համար

Երեց Քվենթին Լ. Քուկ

● Ծառայել է որպես Եկեղեցու
ղեկավար Ֆիլիպիններում
և Խաղաղօվկիանոսյան
կղզիներում

● Տեսել է իր ապագա կնոջը
դպրոցի կրտսեր դասարանների տաղանդների
երեկոյի ժամանակ

● Վկայություն է ստացել
սուրբ գրություններն ուսումնասիրելուց և իր ավագ
եղբոր հետ աղոթելուց հետո

ԿՈՐԱԾ
ՎԵՐԱՐԿՈՒՆ
Ըստ Շեյլա Քինդրիդի
Հիմնված է իրական պատմության վրա

«Ես Տերս կներեմ, ում որ կներեմ, բայց
ձեզանից պահանջվում է ներել բոլոր
մարդկանց» (Վարդապետություն և Ուխտեր
64.10):
վերարկուս չկա»,-ասաց Բրեդը:
« այրիկ,
Ժամանակն էր Եկեղեցուց տուն վերադառնալու, բայց Բրեդը չէր կարողանում գտնել
իր վերարկուն կախիչի վրա:
«Դու վստա՞հ ես, որ այստեղ էիր կախել
այն»,-հարցրեց մայրը:
«Այո: Այն հենց այստեղ էր»: Բրեդի վերարկուն բաց կապույտ և կարմիր գույներով էր:
Դժվար էր չնկատել:
«Գուցե այն ուրիշ տեղ են տեղափոխել: Եկեք
շենքում փնտրենք»,-ասաց հայրը:
Մայրը, հայրը և Բրեդը բաժանվեցին,
որպեսզի տարբեր սենյակներում նայեն:
Նրանք նայեցին կորած իրերի արկղում,
հավաքատանը, Բրեդի Կիրակնօրյա դպրոցի
դասարանում, Երեխաների Միության դասասենյակում և բոլոր տեղերում, որտեղ վերարկուների կախիչներ կային: Նրանք նույնիսկ
զուգարաններում նայեցին, սակայն վերարկուն չգտան:
«Հավանաբար ինչ-որ մեկը սխալմամբ է
վերցրել: Համոզված եմ, որ հաջորդ շաբաթ
կվերադարձնեն, հենց գլխի ընկնեն, որ դա
իրենցը չէ»,-ասաց հայրը:
«Մինչ այդ դու կարող ես քո հին վերարկուն
հագնել»,-ասաց մայրը:
Բրեդը մռայլվեց: Նա չէր սիրում իր հին
վերարկուն: Այն բարակ էր, խունացած և փոքր
էր իր հագով: Նրան դուր էր գալիս իր նոր
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կարմիր-կապույտ գույներով վերարկուն, որը
հագնելիս նա իսկական հերոսի էր նմանվում:
«Հավանաբար, ինչ-որ մեկը, տեսնելով իմ
գեղեցիկ վերարկուն, գողացել է այն», -մտածեց
Բրեդը: Ինչպե՞ս դա կարող էր պատահել Եկեղեցում: Այստեղ բոլորը պետք է ազնիվ լինեն: Բրեդը
թույլ չէր տա, որ այդ կողոպտիչը հեռանար:
Նա մի ծրագիր ուներ: Հաջորդ կիրակի օրը, նա
ուշադիր կնայի, թե ով է կախելու իր վերարկուն:
Այնուհետև նա հետ կխլի իր վերարկուն և կգոռա՝
«կանգնի՛ր, գող»: Նրանք կփոշմանեն, որ վերցրել
են դա:
Բրեդը անհամբեր սպասում էր կիրակի օրվան,
որպեսզի իրականացներ իր մտածածը: Սակայն
հաջորդ կիրակին այնքան տաք էր վերարկուի
համար, նույնը՝ մյուս կիրակին էր:
Դրանից հետո, կիրակի օրը Բրեդը Երեխաների Միությունում կասկածամտությամբ դիտում էր
բոլոր տղաներին, մտածելով, թե ով տարած կլինի
իր վերարկուն: Գուցե այն բարձրահասակ տղա՞ն
է: Կամ միգուցե աղջիկ է եղել: Նա զգում էր, որ ոչ
մեկին չէր կարող վստահել: Բրեդին այդ զգացումը
դուր չէր գալիս:
Եկեղեցուց հետո Բրեդը շտապեց պտտվել շենքի շուրջբոլորը, դիտելով ընտանիքներին՝ թե ով
ինչ է հագնելու: Սակայն նա ոչ մի տեղ չէր տեսնում
իր վերարկուն: Նա նույնիսկ մի անգամ էլ նայեց

կորած իրերի արկղի մեջ . . . բայց վերարկուն չկար:
Որտե՞ղ կարող է այն լինել:
Տան ճանապարհին Բրեդը մի նոր ծրագիր մտածեց: Նա կաղոթեր դրա համար: Նա գիտեր, որ
Երկնային Հայրը կարող էր գտնել կորած իրերը:
Այդ գիշեր Բրեդը աղոթեց և ասաց. «Երկնային Հայր,
խնդրում եմ, ասա ինձ, թե ով է վերցրել իմ վերարկուն: Ես ցանկանում եմ հետ ստանալ այն»:
Բրեդը սպասում էր, որ գողի անունը կամ դեմքը
կհայտնվի իր մտքում: Բայց փոխարենը սկսեց
մտածել իր ընկեր Կարլի մասին: Երեխաների
Միությունում Բրեդը հաճախ Կարլի կողքին է
նստում: Նրանք միասին շատ են կատակում և
ծիծաղում: Բայց Կարլը մի քանի շաբաթ էր, ինչ
չկար Եկեղեցում: Բրեդը նրան կարոտել էր:
Իսկ եթե Կարլը վերցրած լիներ իր վերարկո՞ւն:
Գուցե Կարլը վախենում էր գալ Եկեղեցի, մտածելով,
որ Բրեդն այլևս իր ընկերը չի լինի: Բրեդը ցանկանում էր, որ Կարլը նորից գար Եկեղեցի: Եթե Կարլը
վերցրած լիներ իր վերարկուն, Բրեդը որոշել էր, որ
չէր բարկանա նրա վրա: Նա կներեր նրան:
Բրեդը բարձրացավ մահճակալի վրա՝ մի փոքր
թեթևացած զգալով:
Հաջորդ կիրակի Կարլը չկար Երեխաների Միությունում, բայց մի նոր տղա էր եկել: Նա կապել էր
կարմիր-կապույտ գույներով փողկապ:
«Գեղեցիկ փողկապ է», -ասաց Բրեդը, նստելով
նոր տղայի կողքին: «Դրանով դու նմանվում ես
իսկական հերոսի»:
Տղան ժպտաց:
Բրեդը նույնպես ժպտաց: Նա այլևս չէր փնտրում
գողերին: Նա ընկերներ էր փնտրում: ●
Հեղինակն ապրում է Այովայում, ԱՄՆ:

Ապրիլ 2019
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Ահա թե ինչպես
կարելի է ասել «բարև»
էստոներեն.

Tere:
Եվ ահա թե ինչպես
ասել Եկեղեցու
անունը.

Viimse Aja
Pühade Jeesuse
Kristuse Kirik:
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Մենք Մարգոն և Պաոլոն
ենք: Այս տարի մենք ճամփորդում ենք աշխարհով մեկ՝ ծանոթանալու
Աստծո զավակների հետ:
Միացե՛ք մեզ Էստոնիա
մեր այցի ժամանակ:

Սա Տալինն է՝ Էստոնիայի մայրաքաղաքը: Այն գրեթե
800 տարեկան է: Էստոնիան շատ վայրի տեղեր ունի,
ինչպես օրինակ՝ անտառներ և ճահիճներ: Իրականում, Էստոնիայի տարածքի կեսից ավելին ծածկված
է անտառներով: Էստոնիայում ապրող շատ մարդիկ
սիրում են ժամանակ անցկացնել բնության գրկում:

Էստոնիան գտնվում է
հյուսիսային Եվրոպայում: Այն ունի ավելի քան
2000 կղզիներ: Էստոնիայում բնակվում է շուրջ
1.3 միլիոն մարդ:

Եկեղեցին Էստոնիայում
փոքր է, բայց ամուր:
Մոտավորապես հազար
անդամ կա Եկեղեցում:
Նրանց ամենամոտ տաճարը
Ֆինլանդիա
Հելսինկի
տաճարն է:

Էստոնիայում ի՞նչ են ուտում ճաշին:
Գուցե խոզի միս կամ մարինացված ձուկ
կարտոֆիլով, կաղամբ, թթվասեր և սև
հաց: Դա կոչվում է շպրոտով սենդվիչ:

Ծանոթացեք երկու
էստոնացի քույրերի հետ:
Մի գիշեր ես ցանկանում էի
գնալ քնելու, բայց իմ Թեդդի
արջուկը չկար: Ես փնտրեցի
այն, բայց չգտա: Ես աղոթեցի: Հետո ես գտա իմ Թեդդի
արջուկին և լավ երազներ
տեսա:
Բիանկա Ջ., 7 տարեկան

ՄԱՐԳՈՅԻ և ՊԱՈՒԼՈՅԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԿԱՏԻ ՄԱՔԴԻԻ

Սիրո՞ւմ եք երգել Երեխաների Միությունում:
Յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ էստոնացիներն
անցկացնում են մեծ փառատոն՝ երգերով ու
պարերով տոնում են իրենց երկրի տոնը:

Դուք Էստոնիայի՞ց եք:
Գրե՛ք մեզ: Ուրախ կլինենք ստանալ
ձեր նամակները:

Մեր ընտանիքը սիրում
է ծառայել մարդկանց:
Ծառայությունն օգնում է մեզ
զգալ Սուրբ Հոգին, Ով մեզ
խաղաղության ջերմ զգացում
է պարգևում: Իմ քույրն ու ես
նվերներ ենք պատրաստում
մարդկանց համար, քանի որ
ցանկանում ենք, որ նրանք
իրենց սիրված զգան:
Փիբե Ջ., 10 տարեկան

Շնորհակալություն
Էստոնիան մեզ հետ
բացահայտելու համար:
Կտեսնվենք հաջորդ
անգամ:
Ապրիլ 2019
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Ջեսիկա Լարսեն

Էստոնիա
ս անակնկալ ունեմ»,-ասաց Էման (մայրը), երբ
« դպրոցից վերցնում էր Ռազմուսին: Նրանք միասին քայլեցին գունագեղ շենքերով շրջապատված
նեղ փողոցներով:
«Իմ սիրած ուտե՞ստը՝ Ռոսոլջե՞ն»: Ռազմուսը լիահույս փորձում էր կռահել: Նրանք այդ ուտեստը հենց
անցյալ շաբաթ էին կերել իր յոթերորդ տարեդարձին: Բայց նա կարող էր ավելի շատ ուտել ճակնդեղով ու կարտոֆիլով աղցանը թթու ծովախեցգետնով:
Էման ժպտալով տարուբերեց գլուխը: «Այսօր
առավոտյան ավտոբուսում հանդիպեցի երկու երիտասարդ կանանց: Միսիոներներին: Նրանք այսօր
կայցելեն մեզ իրենց եկեղեցու մասին պատմելու
համար»:
Ռազմուսը հետաքրքրությամբ նայեց: Նա մինչ
այդ երբեք չէր հանդիպել միսիոներների:
Նա իր ննջասենյակում խաղում էր հրշեջ բեռնատարի հետ, երբ միսիոներները եկան: «Tere : Tere :

Ե
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Բարև Ձեզ», ողջունելով Էմային նրանք ներս մտան:
Միսիոներները հանեցին իրենց ծանր երկարաճիտ
կոշիկները և հագան տան հողաթափերը, որոնք
Էման պատրաստել էր այցելուների համար: Էման
առաջնորդեց նրանց նստել նարնջագույն թախտին:
Ռազմուսը կանգնած էր մնացել դռան ետևում:
Բարձրահասակ քույրը նկատեց Ռազմուսին և
ժպտաց: Նրա սև անվանապիտակի վրա գրված էր
Õde Craig (Քույր Քրեյգ): «Մայրիկդ մեզ ասաց, որ
վերջերս ծննդյանդ օրն է եղել», -ասաց նա: «Մենք
քեզ մի բան ենք բերել»: Նա մի փոքր բացիկ մեկնեց
նրան: Ռազմուսը մոտիկից նայեց:
Այնտեղ մի տղամարդու նկար էր: Նա սպիտակ
հագուստով էր և նրա ձեռքը մեկնված էր:
«Գիտե՞ս, թե ով է նա»,-հարցրեց Քույր Քրեյգը:
Ռազմուսը չգիտեր այդ մարդու անունը: Նա այս
նկարը երբեք չէր տեսել: Բայց տղամարդը շատ բարի
և զորավոր էր երևում: «Կարծում եմ, նա թագավոր է»,-
ասաց Ռազմուսը:

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ԳԱՐԹ ԲՐՈՒՆԵՐԻ

Հիմնված է իրական պատմության վրա

Միսիոներները երկուսն էլ ժպտացին: «Այո:
Ճիշտ է: Նա Թագավորների Թագավորն է: Նրա
անունը Հիսուս Քրիստոս է»: Քույր Քրեյգը հանեց
մի կապույտ կազմով գիրք: «Եվ սա գիրք է, որն
ուսուցանում է Նրա մասին՝ Mormoni Raamat:
Մորմոնի Գիրքը»:
Ռազմուսը և Էման սկսեցին կարդալ Մորմոնի
Գիրքն ամեն օր, նախքան Ռազմուսի դպրոց գնալը:
Դպրոցի ժամերին Ռազմուսը դասարանով գնում
էր բնության զբոսանքների, իսկ հետո քնում էին։
Դպրոցից հետո Էման ու Ռազմուսը հաճախ էին
հանդիպում միսիոներների հետ: Նրանք կիսվում
էին միսիոներների հետ Մորմոնի Գրքից իրենց
կարդացած թեմաներով: Երբեմն Էման կերակրում
էր բոլորին կրինգելով՝ դարչինե հյուսված հացով:
Հանգստյան օրերին Ռազմուսն ու Էման հեծանիվ
էին վարում կամ զբոսախնջույք կազմակերպում
լողափին: Երբեմն նրանք երկար զբոսանքի էին
դուրս գալիս անտառում, կամ իրենց սիրած գետի
երկայնքով:
Այդ անտառային զբոսանքներից մեկի ժամանակ
Էման ասաց նրան, որ ցանկանում է մկրտվել: Ռազմուսը ծիծաղեց: Միսիոներները խնդրել էին Էմային
աղոթել, որ իմանա, թե արդյոք պետք է մկրտվեր:
Հնչեց այնպես, որ նա ստացել էր պատասխանը:
«Եվ ես գիտեմ, թե որտեղ եմ մկրտվելու», -ասաց
նա ժպիտով: Կարո՞ղ ես գուշակել»:
Ռազմուսը մտածեց մկրտության թեմայով միսիոներների դասի մասին: Նրանք մի նկար ցուցադրեցին, որտեղ պատկերված էին Հիսուսը և Հովհաննես
Մկրտիչը գետի մեջ . . .
«Գե՜տը»,- բացականչեց նա: «Մեր
սիրած գետը»:

Մեկ շաբաթ անց Ռազմուսը գետափի մոտ էր
միսիոներների և Եկեղեցու որոշ մարդկանց հետ:
Էման պատրաստ էր մկրտվելու: Նա ամբողջությամբ
սուզվեց ջրի մեջ, ճիշտ ինչպես Հիսուսն էր արել: Երբ
դուրս եկավ, նա ժպտում էր: Ռազմուսը ցանկանում
էր հավերժ հիշել այս պահը՝ կապույտ ջուրը, կանաչ
խոտի երեսին ճերմակ վայրի ծաղիկները և իր մոր
ժպիտը:
Դրանից հետո, երբ բոլորն ուտում էին միսիոներների բերած թխվածքաբլիթները, Ռազմուսը մայրիկին հարցրեց, թե ի՞նչ զգացումներ է առաջացնում
մկրտությունը:
«Հրաշալի»,-ասաց նա: «Ես ուզում էի ընդմիշտ
գետում մնալ: Ես այնքան նորացած էի ինձ զգում»:
Մայրը նրան ամուր գրկեց:
«Իմ հաջորդ ծննդյան օրը ես ցանկանում եմ
մկրտվել, ճիշտ այնպես, ինչպես դու և Հիսուսը»,-ասաց
Ռազմուսը: «Ես էլ եմ ցանկանում նորացած զգալ»: ●
Հեղինակն ապրում է Տեխասում, ԱՄՆ:
Ապրիլ 2019
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Ըստ Ռեյնա Ի. Աբուրտոյի
Սփոփող Միության
Գերագույն Նախագահության
երկրորդ խորհրդական

Ես կրկին
կտեսնեմ
Նրան

սին գնում էինք խանութ: Բակում մենք տարբեր տեսակի արկածներ էինք ունենում: Մենք
երջանիկ էինք:
Հետո, երբ ես ինը տարեկան էի, մի շատ
տխուր բան պատահեց: Եղբայրս մահացավ երկրաշարժի ժամանակ: Սկզբում ինձ համար անհավատալի էր, որ նա չկար: Ես պատկերացնում էի, թե
ինչպես էր նա թակելու մեր դուռը: Նա կասեր մեզ, որ
ինչ-ոչ տեղ էր գնացել: Ես ուշադիր նայում էի դռան
կողմը, սպասելով, որ դա տեղի ունենար: Ես շատ էի
ցանկանում նորից տեսնել նրան:
Ժամանակի ընթացքում դա մի փոքր մեղմվեց:
Ես դեռ կարոտում էի իմ եղբորը, բայց կարողանում
էի նորից ուրախ լինել:
Այդ ժամանակ ես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամ չէի: Բայց երբ ես
մեծացա, իմացա Եկեղեցու մասին և մկրտվեցի: Մի
օր ես սպասք էի լվանում: Դա Զատիկի տոներին էր:
Ես մտածում էի հարության մասին և մտածեցի նաև
եղբորս մասին:
Ը20
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Հանկարծ մի զգացում ունեցա: Ես հիշեցի եղբորս
մասին իմ տեսած երազը: Ես հասկացա, որ դա ամենևին էլ անմտություն չէ՜ր: Դա եկել էր Սուրբ Հոգուց՝
մխիթարելու և առաջնորդելու ինձ: Մի օր եղբայրս
իսկապես հարություն կառնի: Եվ ես իրոք նրան
նորից կտեսնեմ:
Եթե մահացել է ինչ-որ մեկը, ում դուք սիրում եք,
ապա նորմալ է, որ կարոտում ու տխրում եք: Խոսեք
ձեր ընտանիքի կամ որևէ մեծահասակի հետ, երբ
պատրաստ եք դա անել: Աղոթեք Երկնային Հորը,
պատմելով, թե ինչ եք դուք զգում: Նա կօգնի ձեզ
նորից խաղաղություն զգալ:
Անկախ ամեն ինչից հիշեք, որ Հիսուս Քրիստոսը
սիրում է ձեզ: Զատիկին մենք հիշում ենք մեզ համար
կատարած Նրա զոհաբերությունը: Նրա շնորհիվ
մենք բոլորս հարություն կառնենք, և հավերժ կապրենք մեր ընտանիքների հետ: ●

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄԸ` ՄԵԼԻՍԱ ՄԵՆՎԻԼԻ

ս մեծացել եմ Նիկարագուայում: Երբ փոքր
Ե
էի, ամեն ինչ անում էի ավագ եղբորս հետ:
Մենք միասին գնում էինք դպրոց: Մենք միա-

Մխիթարության քարտեր
Կտրեք այս քարտերը: Կարող եք ծալել դրանք կամ օգտագործել որպես էջանիշներ:
Պահեք դրանք ձեր սուրբ գրություններում կամ մի ուրիշ տեղ և նայեք դրանց, երբ տխուր եք, միայնակ կամ վախեցած:

«Ձեզ որբ չեմ թողիլ.
կ’գամ ձեզ մօտ»:
Հովհաննես 14.18

«Եւ կ’ջնջէ Աստուած
բոլոր արտասուքը
նորանց աչքերիցը»:
Հայտնություն 21.4

«Ուրախ եղեք, և մի
վախեցեք, քանզի ես՝
Տերս, ձեզ հետ եմ,
և ես կանգնելու եմ
ձեր կողքին»:
Վարդապետություն և Ուխտեր 68․6

Ապրիլ 2019

Ը21

Ցույց տուր և ասա
Ես սիրում եմ տեսնել տաճարը:

Ռեբեկկա Ս., 9 տարեկան, Արագուա,
Վենեսուելա

Մի անգամ, երբ
նստեցինք մեքենան,
շարժիչը չէր միանում։
Մենք ստուգեցինք
շարժիչը, սակայն ոչինչ
չգտանք։ Ես զգացի, որ
պետք է աղոթեի։ Մի
քանի րոպե անց շարժիչն
աշխատեց։ Ես այնքան
ուրախ եմ, որ Երկնային
Հայրը միշտ կարող է
օգնել ինձ։

Բրուկլին Բ․, 9 տարեկան,
Քուելցալթենանգո,
Գվատեմալա

Երկու տարի առաջ մի նոր տղա եկավ մեր դասարան:
Նա բարի չէր մյուսների հանդեպ: Բոլորը սկսեցին չսիրել և
չարությամբ վերաբերվել նրան: Դա նրան տխրեցրեց, իսկ
ես մյուսների նման չվարվեցի: Իմ ընկերներից մի քանիսը
հետևեցին իմ օրինակին: Ես հավատում եմ, որ եթե վարվեմ
այնպես, ինչպես Աստված է ցանկանում, ես ավելի երջանիկ
ու ապահով կլինեմ: Ես հավատում եմ, որ եթե ես քաջություն
ունենամ ու անկեղծ լինեմ, ապա կգտնեմ ընկերներ, որոնք
ինձ կընդունեն այնպիսին, ինչպիսին ես կամ:

Վեստինա Կ., 11 տարեկան, Վիլնյուս, Լիտվա

Ես սիրում եմ ֆուտբոլ խաղալ փոքրերի հետ և
ուսուցանել նրանց նոր հմտություններ: Սիրում
եմ ծառայել այդ եղանակով:

Սաշա Կ., 11 տարեկան, Մոսկվա, ՌԴ

Ը22

Ընկեր

Այս նկարների
օգնությամբ
լրացրեք էջեր
Ը12–Ը13-ի
աղյուսակը:

Սիրելի ծնողներ,
Այս ամիս Ընկեր ամսագրում ընդգրկված են պատմություններ և վարժություններ, որոնք կօգնեն ձեր ընտանիքին տոնել
Զատիկը: Հուսով ենք, որ ձեր ընտանիքը լավ հնարավորություն
կունենա ամբողջ ամիս խորհել Զատիկի մասին:
• «Աստծո մեծ պարգևը» (Ը2)—Զատիկի ուղերձ Նախագահ
Ռասսել Մ. Նելսոնից
• «Հիսուսն իմ Փրկիչն է» (Ը3)—Ներկելու վարժություն Հիսուսի
Քավության և Հարության վերաբերյալ
• «Զատկի պատմություն» (Ը4–Ը6)—Սուրբ գրության նկարազարդ պատմություն
• «Երբ Նրա մոտ ես գամ» (Ը7)—Գեղեցիկ նոր երգ ապաշխարության մասին
• «Նորացման զգացում» (Ը18)—Էստոնացի մի տղայի պատմություն, որն իմացել է Հիսուսի մասին
• «Ես կրկին կտեսնեմ նրան» (Ը20)—Քույր Ռեյնա Ի. Աբուրտոի
վկայությունը Հարության մասին
Խնդրում ենք գրել մեզ, տեղեկացնելով, թե ինչպես է ձեր ընտանիքը օգտագործել այս պատմություններն ու վարժությունները:
Օրհնյա՜լ Զատիկ ենք մաղթում:
Ընկեր
New Friend
50 E. North Temple Street,
Room 2393
Salt Lake City, UT 84105 USA
liahona@ldschurch.org

Բ Ո ՎԱ ՆԴ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո ՒՆ
Ը2 Առաջին Նախագահություն.
Աստծո մեծ պարգևը

Ը4 Սուրբ գրությունների պատմություններ.
Զատիկի պատմություն

Ը7 Երաժշտություն. Երբ Նրա մոտ ես գամ
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Ը8 Քաղցր ազնվություն
Ը10 Առաքյալներ ողջ աշխարհում.

Երեց Բեդնարի այցը Հնդկաստան

Ը12 Մեր մարգարեներն ու առաքյալները
Ը14 Կորած վերարկուն

Գտեք ներսում
թաքնված Լիահոնան:

Ը16 Ողջույններ Էստոնիայից
Ը18 Նորացման զգացում
Ը20 Ես կրկին կտեսնեմ Նրան
Ը22 Ցույց տուր և ասա
Ը23 Մարգարեների և Առաքյալների նկարները

Ընկեր ամսագրի կազմի
Նկարազարդումը՝ Պատրիսիա Կաստալեոյի

