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Մինչ շարունակվող Վերականգնումն առաջ է գնում, 
ավետարանը տարածվում է ամբողջ աշխարհում: 
Քենիան Եկեղեցու աճի օրինակ է Աֆրիկայում:

Նայրոբիի տարածքային գրա-
սենյակները լիարժեք գործում 
են՝ ծառայելով կենտրոնական 
Աֆրիկայի 18 երկրների 100000 
անդամներին:

2020

Նայրոբի ցցի կազմավորում:2001

Հատուկ ծոմի միջոցով միջոցներ 
են հավաքվում 15 գյուղերում 
երաշտի հետևանքների մեղմաց-
ման համար:

1988

Առաջին տեղական նորադարձները 
միանում են Եկեղեցուն:

1979

ընտանեկան 
պատմության 
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բնակչության 
տոկոսը



Լույսի 200 տարիներ
200 

տարի առաջ մի գեղեցիկ ու պարզ օր մի երիտասարդ տղամարդ մտավ ծառերի մի 

պուրակ այն մտադրությամբ, որ ներում փնտրի և աղոթի այն մասին, թե որ եկեղեցուն 

պետք է միանա: Մի հրաշալի տեսիլքից նա իմացավ, որ դրանցից ոչ մեկին չպետք է միանա: 

Այսպիսով նշանավորվեց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի Վերականգնման սկիզբը. մի գործընթաց, 

որը շարունակվում է մեր օրերում:

Այս համարում մենք տոնում ենք լույսի 200 տարին.

• Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը ուսուցանում է, թե Իսրայելի հավաքումը վարագույրի երկու 

կողմերում ինչպես կարող է պատրաստել մեզ և ուրիշներին Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին:

• Երեց Լեգրան Ռ. Քըրթիս Կրտսերը ցույց է տալիս, թե Վերջին Օրերի Սրբերը ինչպիսի ներդ-

րում են ունեցել շարունակվող Վերականգնման գործում և մեզանից յուրաքանչյուրն ինչպես 

կարող է ներդրում ունենալ:

• Երիտասարդների համար Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը կիսվում է հինգ ճշմարտություններով, 

որոնք մենք կարող ենք սովորել Առաջին Տեսիլքից (էջ 52):

Մինչ մենք սովորում ենք մեր մարգարեների խոսքերից և հավատարիմ Սրբերի պատմություննե-

րից, գուցե մենք ևս հասնենք նույն գիտելիքին, ինչպես Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը 200 տարի առաջ. 

Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը իրական, ապրող էակներ են, ովքեր սիրում են մեզ: Եվ եկեք 

կիսվենք այդ գիտելիքով մեր ընկերների ու հարևանների հետ:

Հարգանքով՝

Երեց Ռենդի Դ. Ֆանկ՝ Յոթանասունից

Եկեղեցու ամսագրերի տնօրեն

Սպասավորել գերագույն 
համաժողովի միջոցով

14

Ի՞նչ է  
Զատիկը  
ինձ համար:

28

Շարունակվող Վերականգնումը
Երեց Լեգրան Ռ. Քըրթիս Կրտսեր

18

Եկեղեցու ապագան
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն

6
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5 Գերագույն համաժողովը տարիների ընթացքում

6 Եկեղեցու ապագան
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին  

պատրաստում է աշխարհը Փրկիչի վերադարձին։

12 Դիմանկարներ հավատի թեմայով
Բերգլինդ Գուդնասոն
Երբ մաքառումը ընկճախտի հետ անտանելի դարձավ,  

Բերգլինդը խոսեց իր մաքառումների մասին, և Երկնային  

Հայրը օգնեց նրան բժշկվել:

14 Սպասավորության սկզբունքները
Սպասավորել գերագույն համաժողովի միջոցով
Գերագույն համաժողովը մեզ տալիս է սպասավորելու  

շատ եղանակներ՝ գերագույն համաժողովի օրերից առաջ,  

ընթացքում և հետո:

18 Շարունակվող Վերականգնումը
Երեց Լեգրան Ռ. Քըրթիս Կրտսեր
Վերականգնումը սկսվեց 200 տարի առաջ Սրբազան Պուրակում  

և շարունակվում է այսօր:

24 Նրանք ունեին Քրիստոսի Գալուստի հույս. մենք նույնպես կարող 
ենք ունենալ
Մայնդի Սելու
Մենք կարող ենք հույս ձեռք բերել Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի 

վերաբերյալ, ինչպես Մորմոնի Գրքի մարգարեները:

28 Եկ, հետևիր ինձ. Մորմոնի Գիրքը
Օգտագործեք այս շաբաթական հոդվածները, որպեսզի ընդլայնեք 

Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրությունն այս ամիս:

32 Վերջին Օրերի Սրբերի ձայները
Մի հայր աղջկան անգին պարգև է տալիս, սգացող մորը հիշեցնում 

են Աստծո ողորմածության մասին, մի քույր անդրադառնում է հոգու 

արժեքին, տղայի հավատը օգնում է իր ընտանիքին:

36 Դասեր Մորմոնի Գրքից
Սրտի հզոր փոփոխություն
Երեց Քայլ Ս․ Մակքեյ
Երբ մենք ապաշխարում ենք, Փրկիչի Քավությունը կարող է հզոր 

փոփոխություն կատարել մեր սրտի հետ:

40 Լավացնենք մեր տաճարային փորձառությունը
Առաջին Նախագահություն

Չափահաս երիտասարդներ

42
Չափահաս երիտասարդները 
հանդիսանում են Վերականգնման 
կարևոր մասը։ 
Սովորեք, թե 
դուք ինչպես 
կարող եք օգնել

Երիտասարդներ

50
Առաջին Տեսիլքը Աստծո սիրո 
ապացույցն է Իր զավակների 

հանդեպ, 

հատկա-

պես նրանց, 

ովքեր 

հետևում 

են Իրեն:

Երեխաներ

Ընկեր
Հիսուս Քրիստո-

սի Եկեղեցին  

վերականգն-

ված է:

Կազմի վրա
Լուսանկարը` Ստեֆանո Չիրիանի

Արագ ընթերցումներ

Բաժիններ

Բովանդակություն

Եկ, հետևիր ինձ Օգնություն
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Ուղարկեք ձեր հարցերն ու կարծիքը  

liahona@ChurchofJesusChrist.org է- փոստի 

հասցեին:

Ներկայացրեք ձեր պատմությունները  

liahona.ChurchofJesusChrist.org կայքէջին  

կամ փոստով՝

Liahona, floor 23

50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Թվային Լիահոնա

ԳՏԵՔ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ՆՅՈՒԹԵՐ

Gospel Library հավելվածում կամ  
liahona .ChurchofJesusChrist .org- ում  
դուք կարող եք.

• Գտնել ընթացիկ համարը:

• Ծանոթանալ թվային տարբերակին:

• Որոնել նախորդ համարները:

• Ուղարկել ձեր պատմությունները և կարծիքը:

• Բաժանորդագրվել կամ բաժանորդագրու-
թյուն նվիրել:

• Կատարելագործել ուսումնասիրությունը 
թվային հնարավորությունների միջոցով:

• Կիսվել սիրված հոդվածներով և 
տեսանյութերով:

• Ներբեռնել կամ տպել հոդվածները:

• Լսել ձեզ դուր եկած հոդվածները:

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Gospel Library 
հավելված

Ուրախություն գտնել Տիրոջ  
գործը կատարելիս։
Աշխարհի չափահաս երիտասարդ-
ները պատմում են, թե ինչպես են 
մասնակցում շարունակվող Վերա-
կանգնման գործին:

Արդյո՞ք ձեր անցյալը խանգա-
րում է ձեր առաջընթացին:
Ջեֆ Բեյտս

Մի չափահաս երիտասարդ պատ-
մում է, թե ինչպես Հիսուս Քրիստո-
սին մեր կյանք հրավիրելով, կարող 
ենք օգնել մեզ առաջ շարժվել:

Եկեղեցու լրիվ անունը  
օգտագործելը հարմար չէր,  
բայց արժեր։ 
Լաուրի Ահոլա

Մի չափահաս երիտասարդ 
պատմում է, թե հետևելով Նախա-
գահ Նելսոնի խորհրդին, ինչպես 
կարողացավ ավելի լավ կիսվել 
ավետարանով:

ԱՊՐԻԼ 2020 ՀԱՏ. 21 Հ. 1
ԼԻԱՀՈՆԱ 16719 201

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու պաշտոնական միջազգային 
ամսագիր

Առաջին նախագահություն Ռասսել Մ․ 
Նելսոն, Դալլին Հ. Օուքս և Հենրի Բ. Այրինգ

Տասներկու Առաքյալների Քվորում. 
Մ. Ռասսել Բալլարդ, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, 
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, Դեյվիդ Ա. Բեդնար, 
Քուենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, 
Նիլ Լ․ Անդերսեն, Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդ, 
Գարի Է․ Սթիվենսոն, Դեյլ Գ․ Ռենլանդ, 
Գերրիտ Վոլտեր Գոնգ և Ուլիսես Սոարես

Խմբագիր. Ռենդի Դ. Ֆանկ

Խորհրդատուներ․ Բեքի Քրեյվեն, 
Շարոն Յուբանկ, Քրիստինա Բ․ Ֆրանկո, 
Վոլթեր Ֆ․ Գոնզալեզ, Լարի Ս. Քեչեր, 
Ջեն Ի․ Նյումեն, Էդրիան Օչոա, Մայքլ Թ․ 
Ռինգվուդ, Վեմ Պ․ Սթենֆիլ

Գլխավոր տնօրեն. Ռիչարդ Ի. Հիթոն

Եկեղեցու ամսագրերի տնօրեն.  
Ալան Ռ. Լոյբորգ

Բիզնես ղեկավար. Գարֆ Քենոն

Գործադիր խմբագիր. Ադամ Ս. Օլսոն

Գործադիր խմբագրի օգնական.  
Ռայըն Քար

Հրատարակման օգնական․ Կամիլա 
Կաստրիլոն

Ձեռագրեր և խմբագրում․ Դեյվիդ 
Դիքսոն, Դեյվիդ Ա. Էդվարդս, Մեթյու Դ. 
Ֆլիթոն, Գարեթ Հ. Գարֆ, Լառեն Փորթեր 
Գանթ, Ջոն Ռայան Ջենսեն, Ահարոն 
Ջոնսթոն, Շարլոտ Լարկաբալ, Մայքլ Ռ. 
Մորիս, Էրիկ Բ. Մըրդոկ, Ջոշուա Ջ. Փերքի, 
Ջեն Փինբորո, Ռիչարդ Մ. Ռոմնի, Մինդի 
Սելու, Լորի Ֆուլլեր, Սոսա Չեյքլ Ուրդլեյ, 
Մարիսա Վիդիսոն

Խմբագրության ինտերն. Ալեքսանդրա 
Փալմեր

Արվեստի գծով գործադիր տնօրեն. 
Ջ. Սքոթ Նադսեն

Նկարչական ձևավորման տնօրեն. Թադ 
Ռ. Փիթերսոն

Ձևավորում. Ջանեթ Էնդրյուս, Ֆեյ Պ. 
Անդրուս, Մենդի Բենթլի, Ս. Քիմբալ Բոթ, 
Թոմաս Չայլդ, Ջոշուա Դենիս, Դեյվիդ 
Գրին, Քոլլին Հինքլի, Էրիկ Պ. Ջոնսեն, 
Սյուզան Լոֆգրեն, Սքոթ Մ. Մույ, Ալենի 
Ռեգեր, Մարք Վ. Ռոբիսոն, Կ. Նիկոլ 
Վոլկենհորստ

Ձևավորման ինտերն. Սոֆիա 
Սպաննաուս

Մտավոր սեփականության  

համակարգող. Քոլեթ Նեբեքեր Օն

Հրատարակման տնօրեն. Ջեյն Էնն 
Փիթերս

Հրատարակում. Իրա Գլեն Ադեր, Ջուլի 
Բըրդեթ, Թոմաս Գ․ Քրոնին, Բրայան Վ. 
Ջիջի, Ջիննի Ջ. Նիլսոն, Մարիսսա Մ. Սմիթ

Նախատպագրություն: Ջոշուա Դենիս

Տպագրության տնօրեն. Սթիվեն Թ. Լյուիս

Բաշխման տնօրեն. Նելսոն Գոնսալես
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Ընթացիկ և նախկին գերագույն  

համաժողովների ելույթները 

գտնելու համար այցելեք  

gc .ChurchofJesusChrist .org 

կամ Gospel Library հավելվա-

ծում «Գերագույն համաժողով» 

բաժինը։

Այժմ, իր 190- րդ տարում, գերագույն համաժողովը վաղեմի 
ավանդույթ է ամեն ապրիլին ու հոկտեմբերին, բայց տարի-

ների ընթացքում որոշ հետաքրքիր փոփոխություններ են եղել.

1967 
թվական
Գերագույն համաժողովը 
հեռարձակվեց գունավոր 
հեռուստատեսությամբ: 
Թաբերնաքլի Երգչախմբի 
տղամարդիկ կրում էին 
բաց կապույտ գույնի 
բաճկոններ, իսկ կանայք 
կրում էին բաց վարդա-
գույն բլուզներ:

1949 
թվական
Թաբերնաքլում օգտա-
գործելով տեսախցիկներ, 
համաժողովը առաջին 
անգամ հեռարձակվեց 
հեռուստատեսությամբ:
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1924 
թվական
Առաջին անգամ Թաբեր-
նաքլում ամբիոնի վրա 
օգտագործեցին բարձրա-
խոսներ: Նախկինում լսելի 
լինելու համար խոսնակ-
ները ստիպված էին 
ապավինել իրենց ձայնի 
բարձրությանը: 

1962 
թվական
Առաջին անգամ Թաբեր-
նաքլում ելույթները 
թարգմանվում էին այլ 
լեզուներով՝ գերմաներեն, 
դանիերեն և իսպաներեն: 
Այսօր ելույթները թարգ-
մանվում են ավելի քան 
90 լեզուներով։

1977 
թվական
Երեք օր տևողությամբ և 
վեց գլխավոր նիստերով 
համաժողովը այս անգամ 
տևեց երկու օր և ներառում 
էր հինգ գլխավոր նիստեր:

2000 
թվական
Համաժողովների նոր 
Կենտրոնը Սոլթ Լեյք 
Սիթիում, որն ուներ 21000 
նստատեղ, հյուրընկա-
լեց առաջին գերագույն 
համաժողովը:

1830 
թվական
Եկեղեցու կազմավորումից 
երկու ամիս անց, Ֆայեթում 
(Նյու Յորք) Ջոզեֆ Սմիթը 
նախագահեց առաջին 
համաժողովը։ Մաս-
նակցում էին մոտ 30 
անդամներ և մի քանի այլ 
մարդիկ:

1850 
թվական
Դեզերեթ Նյուսը հրա-
տարակեց համաժողովի 
առաջին ամբողջական 
հաշվետվությունը, քանի 
որ երիտասարդ լրագրող 
Ջորջ Դ. Վաթը կարողացել 
էր վերծանել ելույթների 
սղագրությունը: 

1867 
թվական
Գերագույն համաժողովը 
տևեց չորս օր սովորական 
երեք օրվա փոխարեն, 
քանի որ համայնքը 
քվեարկել էր հավելյալ օրը 
մնալու օգտին:

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ  
ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ



6 Լ ի ա հ ո ն ա

Հիսուս 

Քրիստոսի 

Վերջին 

Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցին 

պատրաստում 

է աշխարհը 

այն օրվա 

համար, երբ 

«երկիրը լիքն է 

լինելու Տիրոջ 

գիտութիւնովը» 

(Եսայիա 11.9):
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Ե
ս և դուք հնարավորություն ունենք մասնակցելու Հիսուս  
Քրիստոսի ավետարանի շարունակվող Վերականգնմանը:  
Դա հրաշալի է: Դա մարդու գործը չէ: Այն գալիս է Տիրոջից, ով 
ասել է. «Ահա, ես կարագացնեմ իմ աշխատանքն իր ժամանա-

կին» (Վարդապետություն և Ուխտեր 88.73): Այս աշխատանքը լիազոր-
ված է աստվածային հայտարարությամբ, որն արվել է 200 տարի առաջ: 
Այն կազմված էր ընդամենը յոթ բառից․ «Սա է Իմ Սիրեցյալ Որդին։ Լսի՛ր 
Նրան» (տես Ջոզեֆ Սմիթ- Պատմություն 1.17):

Ամենազոր Աստծո կողմից արտասանված այդ հայտարարությունը 
երիտասարդ Ջոզեֆ Սմիթին բերեց Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ: Այդ յոթ 
բառերը սկիզբ դրեցին Նրա ավետարանի Վերականգնմանը։ Ինչո՞ւ: 
Քանի որ մեր ապրող Աստվածը սիրող Աստված է։ Նա ցանկանում է, 
որ Իր զավակները ձեռք բերեն անմահություն և հավերժական կյանք: 
Վերջին օրերի հրաշալի աշխատանքը, որի մասն ենք մենք կազմում, 
հիմնվել է ըստ ժամանակացույցի, որպեսզի օրհնի սպասող և ողբեր-
գություններով ու տխրությամբ լի աշխարհը:

Ես չեմ կարող առանց ոգևորության խոսել Վերականգնման մասին: 
Պատմության այս փաստը բացարձակապես ապշեցուցիչ է: Անհավա-
տալի է: Հրաշալի է: Մի՞թե հրաշալի չէ, որ երկնքի սուրհանդակները 
եկան, որպեսզի իշխանություն և զորություն տան այս աշխատանքին:

Այսօր Տիրոջ աշխատանքը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցում արագ տեմպերով առաջ է ընթանում: Եկեղեցին կունենա 
աննախադեպ, անզուգական ապագա: «Ինչ որ աչք չ’տեսաւ եւ ականջ 
չ’լսեց . . . այն պատրաստեց Աստուած իրան սիրողների համար» 
(Ա Կորնթացիս 2.9, տես նաև Վարդապետություն և Ուխտեր 76.10):

Նախագահ  
Ռասսել Մ. Նելսոն
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Հիշեք, որ Քրիստոսի սպասավորության 
լրիվությունը ապագայում է: Նրա Երկրորդ 
Գալուստի մարգարեությունները դեռ չեն  
կատարվել: Մենք պարզապես կառուցում  
ենք այս վերջին տնտեսության գագաթնակե-
տը, երբ Փրկիչի Երկրորդ Գալուստը իրակա-
նություն կդառնա:

Հավաքել Իսրայելը վարագույրի  
երկու կողմերում

Այդ Երկրորդ Գալուստին անհրաժեշտա-
բար պետք է նախորդի ցրված Իսրայելի 
երկար սպասված հավաքումը (տես 1 Նեփի 
15.18, տես նաև Մորմոնի Գրքի տիտղոսա-
թերթը): Հավաքման այս վարդապետությունը 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու կարևոր ուսմունքներից մեկն է: 
Տերը հայտարարել է. «Ես տալիս եմ ձեզ մի 
նշան, . . . երբ ես իմ ժողովրդին կժողովեմ 
իրենց երկարատև ցրումից, ո՛վ Իսրայելի 
տուն, և կհաստատեմ կրկին նրանց մեջ իմ 
Սիոնը» (3 Նեփի 21.1):

Մենք ոչ միայն ուսուցանում ենք այս 
վարդապետությունը, այլև մասնակցում ենք 

դրան: Մենք անում ենք դա, երբ օգնում ենք 
հավաքել Տիրոջ ընտրյալներին վարագույ-
րի երկու կողմերում: Որպես երկրի և նրա 
բնակիչների ծրագրված ճակատագիր, մեր 
մահացած ազգականները պետք է փրկագն-
վեն (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 
128.15): Բարեբախտաբար, «եկեք Քրիստոսի 
մոտ» հրավերը (Հակոբ 1.7, Մորոնի 10.32, 
Վարդապետություն և Ուխտեր 20.59) կարող 
է տարածվել նաև նրանց վրա, ովքեր մահա-
ցել են առանց ավետարանի գիտելիքի (տես 
Վարդապետություն և Ուխտեր 137.6–8): 
Սակայն նրանց նախապատրաստության 
մի մասի համար պահանջվում են ուրիշների 
երկրային ջանքերը: Մենք հավաքում ենք 
տոհմաբանական աղյուսակներ, ստեղծում 
ընտանեկան խմբերի թերթիկներ և փոխարի-
նաբար կատարում տաճարային աշխատանք՝ 
հավաքելով մարդկանց դեպի Տերը և դեպի 
իրենց ընտանիքները (տես Ա Կորնթացիս 
15.29, Ա Պետրոս 4.6):

Ընտանիքները պետք է կնքվեն միասին 
ողջ հավերժության համար (տես Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 2.2–3, 49.17, 138.48, Ջոզեֆ 

Հիշեք, որ  

Քրիստոսի սպա-

սավորության 

լրիվությունը 

ապագայում է:
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Սմիթ- Պատմություն 1.39): Ամուր կապակցող 
օղակ պետք է ստեղծվի հայրերի և որդիների 
միջև: Մեր ժամանակներում պետք է ստեղծ-
վի բոլոր տնտեսությունների, բանալիների 
և զորությունների լրիվ, ամբողջական ու 
կատարյալ միասնությունը (տես Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 128.18): Այս սրբազան 
նպատակների համար սուրբ տաճարները 
հիմա գոյություն ունեն ողջ աշխարհում: Ես 
կրկին շեշտում եմ, որ այդ տաճարների շինա-
րարությունը կարող է չփոխել ձեր կյանքը, 
բայց տաճարում կատարած ձեր ծառայությու-
նը անշուշտ կարող է։

Գալիս է ժամանակը, երբ նրանք, ովքեր չեն 
հնազանդվում Տիրոջը, կզատվեն նրանցից, 
ովքեր հնազանդվում են (տես Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 86.1–7): Մեր անվտանգ 
ապահովության երաշխիքն է՝ շարունակել 
արժանի լինել ընդունվելու Նրա սուրբ տունը: 
Մեծագույն պարգևը, որը կարող եք տալ Տիրո-
ջը՝ ձեզ անբիծ պահեք աշխարհից և արժանա-
վոր՝ Նրա տաճար հաճախելու համար: Նրա 
պարգևը ձեզ կլինի խաղաղության և ապահո-
վության իմացությունը, որ դուք արժանի եք 
հանդիպելու Նրան, երբ ժամանակը գա:

Ի լրումն տաճարային աշխատանքի, Մորմոնի Գրքի ի հայտ գալը 
նշան է ողջ աշխարհին, որ Տերը սկսել է հավաքել Իսրայելը և կատա-
րել ուխտերը, որոնք Նա կապել էր Աբրահամի, Իսահակի և Հակոբի 
հետ (տես Ծննդոց 12.2–3, 3 Նեփի 21, 29): Մորմոնի Գիրքը հայտա-
րարում է հավաքման 
վարդապետությունը (տես 
օրինակ, 1 Նեփի 10.14): Այն 
նպաստում է, որ մարդիկ 
սովորեն Հիսուս Քրիստոսի 
մասին, հավատան Նրա 
ավետարանին և միանան 
Նրա Եկեղեցուն: Իրակա-
նում, եթե չլիներ Մորմոնի 
Գիրքը, Իսրայելի խոստաց-
ված հավաքումը տեղի չէր 
ունենա:

Միսիոներական աշխա-
տանքը նույնպես շատ կարևոր է այդ հավաքման համար։ Տիրոջ 
ծառաները առաջ են գնում՝ հռչակելով Վերականգնումը: Շատ ազգե-
րի մեջ մեր անդամներն ու միսիոներները փնտրել են ցրված Իսրայե-
լի մասնիկներին, նրանք «բռնել են» նրանց «վէմերի ծակերից» (Երեմիա 
16.16) և որսացել են, ինչպես հնադարյան ժամանակներում:

Միսիոներական աշխատանքը մարդկանց կապում է այն ուխտի 
հետ, որը Տերը հնում կապեց Աբրահամի հետ.

«Դու օրհնություն կլինես քո գալիք սերնդի համար, այնպես որ 
նրանք իրենց ձեռքերում կտանեն այս ծառայությունն ու Քահանայու-
թյունը բոլոր ազգերին.

Եվ ես կօրհնեմ նրանց քո անվան միջոցով. քանի որ, բոլոր նրանք, 
ովքեր կընդունեն այս Ավետարանը, կկոչվեն քո անունով, և կհամար-
վեն քո սերունդը, և վեր կկենան ու կօրհնեն քեզ, որպես իրենց հայր» 
(Աբրահամ 2.9–10):

Միսիոներական աշխատանքը այդ օրհնության սկիզբն է միայն: 
Այդ օրհնությունների իրականացումն ու ավարտը տեղի է ունենում, 
երբ նրանք, ովքեր մտել են մկրտության ջրերը, բավականաչափ 
կատարելագործում են իրենց կյանքը, որպեսզի կարողանան մտնել 
սուրբ տաճար: Այնտեղ ստանալով օժտումները, Եկեղեցու անդամնե-
րը կնքվում են Աբրահամի ուխտի հետ։

Քրիստոսի մոտ գալը ֆիզիկական տեղակայման խնդիր չէ, դա 
անհատական պարտավորվածության խնդիր է: Եկեղեցու բոլոր 
անդամների համար հասանելի են վարդապետությունը, արարողու-
թյունները, քահանայության բանալիները և ավետարանի օրհնություն-
ները՝ անկախ իրենց տեղակայումից: Մարդիկ «կբերվեն Տիրոջ՝ իրենց 
Աստծո իմացությանը, որը փրկագնել է նրանց» (3 Նեփի 20.13), առանց 
հեռանալու իրենց հայրենի երկրից:

Եկեղեցու վաղ շրջանում ճշմարիտ դարձի գալը հաճախ նշանա-
կում էր նաև արտագաղթ։ Բայց հիմա հավաքումը տեղի է ունենում 
յուրաքանչյուր ազգի մեջ: Տերը հայտարարել է Սիոնի հաստատումը 

Մեծագույն պարգևը, որը 

կարող եք տալ Տիրոջը՝ ձեզ 

անբիծ պահեք աշխարհից և 

արժանավոր՝ Նրա տաճար 

հաճախելու համար:
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(տես Վարդապետություն և Ուխտեր 6.6, 11.6) 
յուրաքանչյուր տերության մեջ, որտեղ Նա 
ծնունդ և ազգություն է շնորհել Իր Սրբերին: 
Բրազիլիայի Սրբերի հավաքման վայրը Բրա-
զիլիան է, Նիգերիայի Սրբերի հավաքման վայ-
րը Նիգերիան է, Կորեայի Սրբերի հավաքման 
վայրը Կորեան է: Սիոնը «սրտով մաքուրներն 
են» (Վարդապետություն և Ուխտեր 97.21): 
Սիոնն այնտեղ է, որտեղ ապրում են արդար 
Սրբերը:

Հոգևոր ապահովությունը միշտ կախված 
կլինի նրանից, թե ինչպես է մարդն ապրում, 
ոչ թե` որտեղ է ապրում: Ես խոստանում եմ, 
որ եթե մենք անենք հնարավոր ամեն բան՝ 
հավատք գործադրելով Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ, մենք կունենանք Աստծո գիտելիքն 
ու զորությունը, որոնք կօգնեն մեզ տանել 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի օրհնություն-
ները բոլոր ազգերին, ցեղերին, լեզուներին ու 
մարդկանց և պատրաստել աշխարհը Տիրոջ 
Երկրորդ Գալուստին։

Երկրորդ Գալուստը
Տերը կվերադառնա դեպի այն երկիրը,  

որն Ինքը Իր առաքելությամբ սուրբ դարձրեց 
մահկանացու կյանքում: Նա կրկին հաղթանա-
կած կգա Երուսաղեմ: Նա կվերադառնա Սուրբ 
քաղաքը կարմիր փառավոր հանդերձներով, 
որոնք խորհրդանշում են Նրա արյունը, որը 

ծորում էր ամեն ծակոտիից (տես Վարդա-
պետություն և Ուխտեր 133.46–48): Այնտեղ 
և այլուր «պիտի յայտնուի Տիրոջ փառքը, 
եւ ամեն մարմին միասին պիտի տեսնեն» 
(Եսայիա 40.5, տես նաև Վարդապետություն և 
Ուխտեր 101.23): Նրա «անունը կկոչուի Սքան-
չելի, Խորհրդական, Հզոր Աստուած, Հավիտե-
նականության Հայր, Խաղաղության Իշխան» 
(Եսայիա 9.6):

Նա կկառավարի աշխարհի երկու մայրա-
քաղաքներից. մեկը՝ Հին Երուսաղեմը (տես 
Զաքարիա 14), իսկ մյուսը՝ Նոր Երուսաղեմը, 
«կկառուցվի Ամերիկյան աշխարհամասում» 
(Հավատո Հանգանակ 1.10): Այս կենտրոննե-
րից Նա կղեկավարի Իր Եկեղեցու և արքայու-
թյան գործերը: Մեկ այլ տաճար կկառուցվի 
Երուսաղեմում: Տաճարից Նա կթագավորի 
որպես Տերերի Տեր: Ջուրը դուրս կհոսի տաճա-
րի տակից: Մեռյալ ծովի ջրերը կառողջանան: 
(Տես Եզեկիել 47․1–8:)

Այդ օրը Նա կկրի նոր տիտղոսներ և  
շրջապատված կլինի հատուկ Սրբերով:  
Նրան կճանաչեն որպես «տէրերի Տէր է, եւ 
թագաւորների Թագաւոր. եւ նորանք որ նորա 
հետ [կլինեն], կոչուած, ընտրուած եւ հաւա-
տարիմ» (Հայտնություն 17.14), ի վստահություն 
իրենց, այստեղ՝ մահկանացու կյանքում: Հետո 
Նա «կ’թագաւորէ յաւիտեանս յաւիտենից» 
(Հայտնություն 11.15):

Ես խոստանում 

եմ ձեզ, որ երբ 

դուք հետևեք 

Հիսուս Քրիստո-

սին, դուք կգտնեք 

հաստատուն 

խաղաղություն  

և ճշմարիտ  

ուրախություն: 
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Երկիրը կվերադառնա իր դրախտային 
վիճակին և կնորանա: Կլինի նոր երկինք և 
նոր երկիր (տես Հայտնություն 21.1, Եթեր 13.9, 
Վարդապետություն և Ուխտեր 29.23–24):

Մեր պարտականությունն ու արտոնությունն 
է՝ պատրաստել աշխարհը այդ օրվա համար:

Հավատքով պատրաստվեք ապագային
Միաժամանակ, ներկայումս մենք ապրում 

ենք խառնաշփոթ ժամանակներում: Երկրա-
շարժերն ու ցունամիները ավերածություն-
ներ են առաջացնում, կառավարությունները 
տապալվում են, տնտեսական լարվածությունը 
սրվում է, ընտանիքը գրոհի է ենթարկվում, իսկ 
ամուսնալուծությունների ցուցանիշները բար-
ձրանում են: Մենք մեծ պատճառ ունենք մտա-
հոգվելու: Բայց մենք չպետք է թույլ տանք, որ 
մեր երկյուղը տատանի մեր հավատքը: Մենք 
կարող ենք մարտնչել այդ երկյուղների դեմ՝ 
զորացնելով մեր հավատքը:

Ինչո՞ւ է մեզ հարկավոր այդպիսի 
անխախտ հավատք: Որովհետև ապագայում 
սպասվում են դժվարին ժամանակներ: Ապա-
գայում հեշտ չի լինի Վերջին Օրերի հավա-
տարիմ Սուրբ լինել, ոչ էլ նրանք ընդունված 
կլինեն: Մեզանից յուրաքանչյուրը կստուգվի: 
Պողոս Առաքյալը նախազգուշացրել է, որ վեր-
ջին օրերում նրանք, ովքեր ջանասիրաբար 
կհետևեն Տիրոջը, «հալածանք պիտի կրեն» 
(Բ Տիմոթեոս 3.12): Հենց այդ հալածանքը կա՛մ 
կջախջախի ձեզ՝ հասցնելով լուռ թուլության, 
կա՛մ կմղի ձեզ դեպի ավելի լավ օրինակը՝ 
դարձնելով խիզախ ձեր առօրյա կյանքում:

Այն, թե ինչպես եք վարվում կյանքի փոր-
ձությունների հետ, ձեր հավատքի զարգաց-
ման մասն է կազմում: Ուժը գալիս է, երբ դուք 
հիշում եք, որ ունեք աստվածային էություն 
և անսահման արժեքավոր ժառանգություն: 
Տերը հիշեցրել է ձեզ, ձեր երեխաներին և ձեր 
թոռներին, որ դուք օրինական ժառանգներ 
եք, որ դուք պահվել եք երկնքում, որ ծնվեք 
առանձնահատուկ մի ժամանակ և առանձ-
նահատուկ վայրում, որպեսզի մեծանաք և 
դառնաք Նրա դրոշակակիրներն ու ուխտի 
ժողովուրդը: Երբ քայլում եք Տիրոջ արդարու-
թյան արահետով, դուք օրհնվում եք, մնա-
լով Նրա բարության մեջ, լինում եք լույս և 

փրկիչներ Նրա ժողովրդի համար (տես Վարդապետություն և  
Ուխտեր 86:8–11):

Արեք այն ամենը, ինչը կպահանջվի՝ զորացնելու ձեր հավատը առ 
Հիսուս Քրիստոս, մեծացնելով Նրա վերականգնված Եկեղեցու վար-
դապետության ձեր ըմբռնումը և անխոնջ որոնելով ճշմարտությունը: 
Խարսխված լինելով մաքուր վարդապետության վրա, դուք կկարողա-
նաք հավատով քայլ անել առաջ և համառ հաստատակամությամբ 
ու պատրաստակամ անել այն ամենը, ինչ դրված է ձեր ներուժի սահ-
մաններում՝ Տիրոջ նպատակները կատարելու համար: 

Կլինեն օրեր, երբ դուք խորապես կհուսալքվեք: Ուստի աղոթեք 
քաջություն ձեռք բերելու համար, որպեսզի չհանձնվեք: Դժբախտա-
բար, ոմանք, ում համարում էիք ձեր ընկերները, կդավաճանեն ձեզ: 
Իսկ որոշ բաներ պարզապես անարդար կթվան:

Այնուամենայնիվ, ես խոստանում եմ ձեզ, որ երբ հետևեք Հիսուս 
Քրիստոսին, դուք կգտնեք հաստատուն խաղաղություն և ճշմարիտ 
ուրախություն: Երբ դուք պահեք ձեր ուխտերը աճող ճշգրտությամբ, 
և երբ դուք այսօր պաշտ-
պանեք Եկեղեցին և Աստծո 
արքայությունը երկրի վրա, 
Տերը կօրհնի ձեզ ուժով և 
իմաստությամբ՝ իրականաց-
նելու այն, ինչը միայն Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու անդամնե-
րը կարող են իրականացնել: 

Մենք պետք է լինենք 
Աստծո, Տեր Հիսուս Քրիս-
տոսի և Նրա Եկեղեցու 
հանդեպ անհատական 
հավատք կառուցողները: 
Մենք պետք է կառուցենք 
ընտանիքները և կնքվենք 
սուրբ տաճարներում: Մենք 
պետք է կառուցենք Աստծո Եկեղեցին և արքայությունը երկրի վրա 
(տես Մատթեոս 6.33): Մենք պետք է պատրաստվենք մեր սեփա-
կան աստվածային ճակատագրի համար՝ փառք, անմահություն և 
հավերժական կյանք (տես Հռովմայեցիս 2.7, Վարդապետություն և 
Ուխտեր 75.5):

Ես խոնարհաբար վկայում եմ ձեզ, որ, ինչպես Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթն է հայտարարել, Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետա-
րանը «առաջ կգնա համարձակ, ազնվաբարո և անկախ, մինչև որ 
թափանցի ամեն մայրցամաք, ամեն կլիմայական շրջան, տարածվի 
բոլոր երկրներով և հնչի ամեն ականջի մեջ, մինչև որ Աստծո նպա-
տակները չիրականանան և Մեծ Եհովան ասի, որ աշխատանքը 
կատարված է» (History of the Church, 4:540):

Մենք ներգրավված ենք Ամենազոր Աստծո գործում: Ես աղոթում 
եմ, որ Նրա օրհնությունները լինեն յուրաքանչյուրիդ հետ։ ◼
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Ուժը գալիս է, երբ դուք 

հիշում եք, որ ունեք 

աստվածային էություն և 

անսահման արժեքավոր 

ժառանգություն:
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Բերգլինդ Գուդնասոն
Արնեսիսլա, Իսլանդիա

Բերգլինդը (ձախից) իր քրոջ՝ Էլինի հետ  
(աջից): Երբ Բերգլինդը խորը ընկճախտի  
մեջ էր, որի նմանը նախկինում չէր  
ունեցել, նա զգաց, որ չի կարող այդպես  
շարունակել: Նա իր մաքառումների  
մասին խոսեց ընտանիքի և ընկերների  
հետ և հոգևոր ու հուզական բժշկում  
գտավ Երկնային Հոր տրամադրած  
գործիքների միջոցով: 
ՄԱՅՆԴԻ ՍԵԼՈՒ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ

Դ Ի Մ Ա Ն Կ Ա Ր Ն Ե Ր  Հ Ա Վ Ա Տ Ի  Թ Ե Մ Ա Յ Ո Վ

Ինձ շատ օգնեց, երբ ես իմ ընկճախտի 
մասին խոսեցի իմ ընտանիքի և ընկեր-
ների հետ: Այն հանգեցրեց ավելի մեծ 
օգնության: Ես չէի ցանկանում դեղորայք 
ընդունել կամ բուժում անցնել: Ես շարու-
նակում էի ասել ինձ. «Աստված կօգնի 
ինձ»: Բայց Աստված մեզ տրամադրում 
է ուրիշ շատ գործիքներ, ինչպես դեղո-
րայքը և բուժումը, որպեսզի օգտագոր-
ծենք դրանք՝ ի լրումն հոգևոր բաների:

Երբ ես խորը ընկճախտի մեջ էի, 
մարդիկ ասում էին ինձ. «Լավ է լինելու»: 
Ես արդեն հոգնել էի դա լսելուց, բայց 
որքան էլ տարօրինակ հնչի, դա ճիշտ է:

Երբեք չէի մտածի, որ այնքան 
երջանիկ կլինեմ, ինչպես հիմա եմ: 
Օրեր կան, երբ ես դեռևս մաքառում-
ների մեջ եմ, բայց Երկնային Հայրն 
ինձ գործիքներ է տվել, և ես կարող եմ 
հաղթահարել այն: Հիմա, երբ զգում եմ, 
որ ընկճվում եմ, ես ինքս ինձ ասում եմ, 
որ ես սիրված եմ, ես շրջապատված եմ 
մարդկանցով, ում հետ կարող եմ խոսել 
և ամեն բան լավ կլինի:

ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՔ ԱՎԵԼԻՆ
Բերգլինդի հավատքի 
ճամփորդությունը, 
ներառյալ լրացուցիչ 
լուսանկարներ, կարելի 
է տեսնել այս հոդվածի 
առցանց կամ Gospel 
Library տարբերակում 
ChurchofJesusChrist .org/ go/ 
42013։
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Որպես միսիոներների պատրաստման դասարանի ուսուցիչներ, Սյուզի և Թոմ 
Մալենները կանոնավորապես խնդրում են իրենց դասարանի անդամներին 
հրավիրել ինչ- որ մեկին՝ դիտելու գերագույն համաժողովը:

«Խնդրել ինչ- որ մեկին ինչ- որ բան անել. սա միսիոներական աշխատանքի և 
սպասավորության անբաժանելի մասն է»,-  ասում է նա: «Մեր ուսանողները պարբե-
րաբար հաշվետվություն են տալիս այն մասին, թե ինչ արդյունքի հասան իրենք և 
այն մարդը, ում հրավիրել էին»:

Ահա մի քանի եղանակներ, որոնք օգտագործում են նրանց ուսանողները.

• «Մենք ծառայում ենք մի ընկերոջ, ով մաքառում է որոշ խնդիրների հետ: Մենք 
հրավիրեցինք նրան լսելու գերագույն համաժողովը և պատասխաններ ստա-
նալ: Երբ համաժողովից հետո խոսեցինք նրա հետ, նա ասաց, որ ինքը շատ 
գաղափարներ էր լսել, որոնք կօգնեին իրեն»:

• «Մենք անցկացրինք գերագույն համաժողովի երեկո և բոլորը հյուրասիրություն 
էին բերել: Շատ ուրախ միջոցառում էր, և մենք որոշեցինք նորից անցկացնել»:

• «Ես հրավիրեցի ընկերներիցս մեկին ինձ հետ դիտել գերագույն համաժողովը: 
Երբ խոսում էինք դրա մասին, մենք որոշեցինք ավտոմեքենայով գնալ հավա-
քատուն և դիտել համաժողովը այնտեղ: Մենք դիտեցինք համաժողովը, և դա 
լավագույն փորձառությունն էր մեզ համար»:

Ինչպես Մալենսները և նրանց ուսանողները իմացան, գոյություն ունեն բազմա-
թիվ եղանակներ գերագույն համաժողովի միջոցով սպասավորելու համար: Դա 
լավագույն եղանակն է կիսվելու ոգևորիչ մեջբերումներով, իմաստալի քննարկում-
ներով և Տիրոջ ծառաների ուսմունքներով:

Սպասավորության սկզբունքները

Տիրոջ ծառաների կողմից տրված բոլոր ոգևորիչ մեջբերումնե-
րով, ընտանեկան ավանդույթներով և ուսմունքներով հանդերձ, 
գերագույն համաժողովը մեզ տալիս է սպասավորելու շատ եղա-
նակներ՝ գերագույն համաժողովից առաջ, ընթացքում և հետո:

ՍՊԱՍԱՎՈՐԵԼ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ 
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
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ԽՈՐՀԵԼՈՒ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

«Նկատեց»
Փրկիչը սիրով ժամանակ էր տրամադ-
րում՝ հասկանալու ուրիշների կարիք-
ները, իսկ հետո գործում էր՝ հոգալով 
այդ կարիքները (տես Մատթեոս 9.35–36, 
Հովհաննես 6.5, 19.26–27): Մենք նույնպես 
կարող ենք այդպես անել:

«Անմիջապես հրավիրեց»
Երբ մենք տեսնում ենք նրանց կարիք-
ները, ում սպասավորում ենք, հաջորդ 
քայլը գործելն է:

«Լսել մարգարեների խոսքերը» 
Մենք պետք է «հաճախ հավաքվ[ենք]» 
(Մորոնի 6.5), որպեսզի միասին սովո-
րենք, միասին աճենք և խոսենք հոգևոր 
բաներից, որոնք մեծ նշանակություն 
ունեն մեր հոգու համար:
«Եկեք, լսեք մարգարեների ձայնը և 
լսեք Աստծո խոսքը».2 սա կարող է լինել 
ամենակարևոր հրավերներից մեկը, 
որը մենք կարող ենք հասցնել նրանց, 
ում մենք ծառայում ենք:

«Սեր և ընկերություն»
Որպեսզի իսկապես օգնենք և ազդե-
ցություն ունենանք ուրիշների վրա, 
մենք պետք է հարաբերությունները 
կառուցենք կարեկցանքով ու «անկեղծ 
սիրով» (տես Վարդապետություն և 
Ուխտեր 121.41):

Ուրիշներին հրավիրեք ձեր տուն
«Փրկիչը պատվիրեց Իր հետևորդներին՝ «Իրար սիրէք. ինչպէս 
ես ձեզ սիրեցի» (Հովհաննես 13.34): Ուստի մենք հետևում ենք, 
թե Նա ինչպես է սիրում մեզ: . . . Եթե մենք Նրան մեր օրինակը 
դարձնենք, մենք պետք է միշտ փորձենք օգնության հասնել՝ 
ընդգրկելով բոլորին»: Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքս 1

Տարիներ առաջ մեր հրաշալի տնային ուսուցիչ Մայքը  
նկատեց, որ ես և իմ երեք փոքր երեխաները ունեինք միայն  
մեկ փոքր համակարգիչ գերագույն համաժողովը դիտելու  
համար: Նա անմիջապես հրավիրեց մեզ իր տուն՝ դիտելու  
համաժողովը իր և իր կնոջ՝ Ջեքիի հետ, պնդելով, որ իրենց  
դուր կգա մեր ընկերակցությունը: Իմ երեխաները ոգևորված 
դիտեցին համաժողովը իսկական հեռուստացույցով. ես բարձր 
գնահատեցի այդ աջակցությունը, և բոլորիս դուր եկավ միասին 
անցկացրած ժամանակը:

Դրանից հետո գերագույն համաժողովի միացյալ դիտու-
մը դարձավ ավանդույթ: Նույնիսկ, երբ մենք հեռուստացույց 
ձեռք բերեցինք, հաճույքով գնում էինք Մայքի և Ջեքիի տուն՝ 
գերագույն համաժողովի համար, մեզ հետ տանելով մեր բար-
ձերը, նոթբուքերը և ուտելիք՝ գերագույն համաժողովը դիտելու 
համար։ Մարգարեների խոսքերի համատեղ ունկնդրումը 
դրանք ավելի հատուկ էին դարձնում: Մենք կարծես մի ընտա-
նիք էինք դարձել: Մայքը և Ջեքին դարձան իմ լավ ընկերները 
և իմ երեխաների երկրորդ տատիկն ու պապիկը: Նրանց սերն ու 
ընկերությունը անհավատալի օրհնություն է եղել իմ ընտանիքի 
համար: Ես այնքան երախտապարտ եմ նրանց իրենց տունն ու 
իրենց սրտերը մեր առաջ բացելու համար:
Սյուզան էրդ, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ
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«Կիսվեք ավետարանով»
Մենք ուխտել ենք «կանգնել որպես 
Աստծո վկաներ բոլոր ժամանակներում, 
և բոլոր բաներում, և բոլոր տեղերում» 
(Մոսիա 18․9)։

«Ստեղծեք քննարկում»
Գերագույն համաժողովի ուղերձնե-
րը կարող են ոգեշնչել զարմանալի, 
տեղին և հոգևորապես առաջնորդվող 
զրույցներ: Եվ այսպիսի քննարկումները 
կարող են ամրապնդել ձեր հարաբերու-
թյունները, օգնել ձեր վկայության աճին 
և ուրախություն բերել ձեզ (տես Վարդա-
պետություն և Ուխտեր 50.22):

«Օգտագործեք հարցեր»
«Լավ հարցերը կարող են օգնել ձեզ 
հասկանալ ուրիշների հետաքրքրու-
թյունները, մտահոգություններն ու հար-
ցերը: Նրանք կարող են լավացնել ձեր 
ուսուցումը, հրավիրել Հոգուն և օգնել 
մարդկանց սովորել»: 4

Կիսվեք համացանցում
«Սոցիալական լրատվամիջոցները  համաշխարհային գործիք-
ներ են, որոնք կարող են անհատապես և դրական ազդեցություն 
ունենալ մեծ թվով անհատների և ընտանիքների վրա։ Եվ ես 
հավատում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ մենք պատշաճ և ավե-
լի արդյունավետ օգտագործենք այս ոգեշնչված գործիքները, 
որպեսզի վկայենք Հավերժական Հայր Աստծո, Իր զավակների 
համար Նրա երջանկության ծրագրի և Նրա Որդի Հիսուս Քրիստո-
սի՝ որպես աշխարհի Փրկիչի մասին»: Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար 3

Համացանցը մեզ թույլ է տալիս ավետարանով կիսվել ամբողջ 
աշխարհի հետ: Դա ինձ դուր է գալիս: Ես կիսվում եմ գերագույն 
համաժողովի մի քանի միջոցառումներով, բայց հիմնականում 
փորձում եմ օգնել ուրիշներին քննարկում սկսել գերագույն 
համաժողովի ելույթներից։ Ուրիշների հարցերը տեսնելը հաճախ 
օգնում է մեզ ամեն բան տեսնել նոր լույսի ներքո և կարող է մեր 
սեփական մեծ քննարկման հարցերի սկիզբը դնել:

Ես պարզել եմ, որ երբ դուք հարցեր եք օգտագործում՝ 
քննարկելով գերագույն համաժողովի ելույթները այն ընտանի-
քի հետ, ում սպասավորում եք, կարողանում եք տեսնել նրանց 
ուժը, ինչպես նաև նրանց կարիքները: Հարցերից մեկը, որը ես 
սիրում եմ տալ, հետևյալն է՝ «Ձեր կարծիքով, ո՞րն էր գերագույն 
համաժողովի վերջին նիստի թեման»:

Պատասխանը ձեզ իսկույն թույլ է տալիս տեսնել, թե ինչ է 
կատարվում նրանց կյանքում, և ինչն է կարևոր նրանց համար: 
Դա ձեզ թույլ է տալիս դառնալ ավելի լավ սպասավորող եղբայր 
կամ քույր, քանի որ դուք նրանց ավելի հստակ եք տեսնում: ◼
Քամիլ Գիլհեմ, Կոլորադո, ԱՄՆ
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Երեց Լեգրան Ռ. 
Քըրթիս Կրտսեր

Բարձրագույն  
Իշխանավոր  
Յոթանասունական  
և Եկեղեցու 
պատմագիր և 
մատենագիր

Շարունակվող  

Վերականգնումը սկսվեց 

200 տարի առաջ Սրբազան 

Պուրակում և շարունակվում 

է այսօր, իսկ ես և դուք այսօր 

կարող ենք դրա մասը լինել:

ՎԵՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄԸ
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Սա երկրի վրա ապրելու համար հրաշալի 
և ոգևորիչ ժամանակ է: Մենք օրհնված 
ենք, որ մասնակցում ենք ժամանակնե-

րի լրության տնտեսության մեջ տեղի ունեցող 
մեծ իրադարձություններին՝ նախապատրաստ-
վելով Տիրոջ Երկրորդ Գալուստին: 1 Մենք պետք 
է ոչ միայն հետևենք այս հրաշալի իրադարձու-
թյունների կատարմանը, այլև պետք է դրանց 
մասը կազմենք: 2

Ավետարանի Վերականգնման մասին 
մենք երբեմն խոսում ենք այնպես, կարծես 
այդ ամենը տեղի է ունեցել միանգամից: 
Երկու հարյուր տարի առաջ Առաջին Տեսիլքը 
սկսեց այդ գործընթացը, բայց Վերականգ-
նումը, իհարկե, չավարտվեց այդտեղ: Տիրոջ 
աշխատանքը Ջոզեֆ Սմիթի և նրա գործըն-
կերների միջոցով շարունակվեց Մորմոնի 
Գրքի թարգմանությունով, քահանայության 
վերականգնումով, Եկեղեցու կազմավորու-
մով, միսիոներներ ուղարկելով, տաճարների 
կառուցումով, Սփոփող Միության կազ-
մավորումով և այլն: Վերականգնման այս 
իրադարձությունները սկսվեցին 1820թ. և 

շարունակվեցին Ջոզեֆ Սմիթի ամբողջ կյան-
քի ընթացքում:

Չնայած Աստված շատ հրաշալի բաներ 
հայտնեց Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, Վերականգ-
նումը չավարտվեց Ջոզեֆ Սմիթի կյանքի 
ընթացքում: Նրանից հետո մարգարեների 
միջոցով մենք ստացել ենք այնպիսի բաներ, 
ինչպիսիք են՝ տաճարային աշխատանքի 
շարունակական զարգացումը, լրացուցիչ սուրբ 
գրություններ, սուրբ գրությունների թարգ-
մանությունը շատ լեզուներով, ավետարանի 
տարածումը ողջ աշխարհում, Կիրակնօրյա 
Դպրոցի, Երիտասարդ Կանանց, Երեխանե-
րի Միության և քահանաների քվորումների 
կազմավորումը և բազմաթիվ փոփոխություն-
ները Եկեղեցու կազմակերպության մեջ ու 
ընթացակարգում:

«Մենք վերականգնման գործընթացի վկա-
ներն ենք»,-  ասել է Նախագահ Ռասսել Մ. 
Նելսոնը: «Եթե դուք կարծում եք, որ Եկեղեցին 
լիովին վերականգնվել է, ապա դուք ընդամենը 
սկիզբն եք տեսնում: Դեռ շատ նոր բաներ կան: 
. . . Սպասեք մինչև հաջորդ տարի: Իսկ հետո 
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հաջորդ տարին: Ընդունեք 
ձեր վիտամինները: Լավ 
հանգստացեք: Հետաքրքիր 
է լինելու»: 3

Նախագահ Նելսոնի հայտարարության հետ 
համահունչ, որ Վերականգնումը շարունակվում 
է, մենք Եկեղեցում տեսել ենք շատ նշանակալի 
փոփոխություններ, ինչ նա դարձել է Եկեղեցու 
Նախագահը: Դրանց թվում են՝ քահանայության 
քվորումների վերակազմավորումը, տնային 
և այցելությամբ ուսուցման փոխարինումը 
սպասավորությամբ, և տնակենտրոն, Եկեղեցու 
կողմից աջակցվող ավետարանի ուսումնասի-
րության եղանակի հաստատումը: 4 Ավելի շատ 
փոփոխություններ են տեղի ունեցել այդ ժամա-
նակից ի վեր և ավելի շատ փոփոխություններ 
են տեղի ունենալու:

Արևմտյան Աֆրիկայի օրինակը
Վերականգնման շարունակական բնույթի 

մասին իմ վկայության վրա ներգործություն 
ունեցան այն հինգ տարիները, երբ ես ծառա-
յում էի Աֆրիկայի Արևմտյան Տարածաշրջանի 
Նախագահությունում: Ավետարանի մասին 
ես վկայություն եմ ունեցել այն ժամանակից 

ի վեր, երբ երիտասարդ տղամարդ էի: Բայց 
ապրելով Աֆրիկայում, ես շփվում էի մի քանի 
արևմտյան աֆրիկացիների հետ, ովքեր 
ընդունել էին ավետարանը: Ես նաև տեսա, թե 
Եկեղեցին ինչպես էր արագ տարածվում մայր-
ցամաքով, կազմավորվում էին հարյուրավոր 
ծխեր և ցցեր, տաճարներ և հավաքատներ էին 
լցվում հավատարիմ անդամներով, և բարի 
կանայք ու տղամարդիկ իրենց ամբողջ սրտով 
ընդունում էին վերականգնված ավետարա-

նը: Իմ աչքերի առաջ ես տեսնում 
էի Ջոզեֆ Սմիթի մարգարեության 
իրականացումը, որ Եկեղեցին «կլցնի 
աշխարհը»: 5

Երկու այդպիսի հավատարիմ 
անդամներ՝ Ջեյմս Էվուջեն և Ֆրե-
դերիկ Անթվին, օգնում էին ինձ մի 
օր Ակրա Գանա Տաճարում: Վերջին 
Օրերի Սուրբ միսիոներների Գանա 
գալուց մի քանի տարի առաջ Ջեյմ-
սը 1000 հոգանոց խմբի անդամ 
էր, ովքեր իրենց եկեղեցու ծառա-
յություններում օգտագործում էին 

Մորմոնի Գիրքը և Եկեղեցու 
այլ նյութեր: Նրանք աղոթում 
էին այն օրվա համար, երբ 

Եկեղեցին կգար Գանա: Նա միացավ ուրիշ 
երիտասարդ տղամարդկանց, ովքեր ճամփոր-
դում էին Գանայում և ուսուցանում էին ավե-
տարանը, որն ընդգրկված էր մեր նյութերում: 
Երբ մեր միսիոներները ժամանեցին 1978թ., 
նա մկրտվեց հենց առաջին օրը, երբ Գանա-
յում կատարվում էին Վերջին Օրերի Սրբերի 
մկրտությունները:

Երբ Ֆրեդը նոր էր անդամ դարձել, նա 
մասնակցեց մի ազգականի թաղման արարո-
ղությանը, որը ցեղի առաջնորդն էր: Այնտեղ 
նա պարզեց, որ ընտանիքը ծրագրում է իրեն 
դարձնել ցեղի նոր առաջնորդը: Իմանալով, 
որ նման պաշտոնը պատճառ կդառնար, որ 
ինքը անի այնպիսի բաներ, որոնք հակասում 
են ավետարանի իր համոզմունքներին, նա 
արագ հեռացավ թաղումից հետո և չընդունեց 
պաշտոնը, որն իրեն աչքի ընկնող դիրք և 
հարստություն կբերեր:

Երբ Ակրա Տաճարը նվիրագործվեց, Ջեյմսն 
ու Ֆրեդը ամեն շաբաթ միակողմանի ճամփոր-
դում էին չորս ժամ, որպեսզի կարողանային 

լինել տաճարային աշխատողներ: Երբ նրանց 
հետ արարողություններ էի կատարում, ինձ 
համակում էին պատմական զգացումներ, 
որոնք շրջապատում էին ինձ: Իրականաց-
նելով Եկեղեցու պատմությունը Աֆրիկայում, 
որը այս երկու մարդիկ ներկայացնում էին, ես 
զգում էի, կարծես, այդ արարողություններն 
ինձ հետ կատարողները Ջոն Թեյլորն էր կամ 
Վիլֆորդ Վուդրուֆը կամ Եկեղեցու վաղ շրջա-
նի այլ անդամները:

Այն, ինչ ես տեսա ու զգացի Արևմտյան 
Աֆրիկայում, մասն էր այն բանի, ինչ Տերը 
ասաց Ենովքին գալիք պատահարների մասին. 
«Եվ ես արդարություն ցած կուղարկեմ երկնքից. 
և ճշմարտություն առաջ կուղարկեմ երկրից, 
որ վկայություն բերի իմ Միածնի մասին. . . . 
և արդարությունով ու ճշմարտությունով ես 
կսրբեմ երկիրը, ասես ջրհեղեղով, որպեսզի 
հավաքեմ իմ ընտրյալներին աշխարհի չորս 
կողմերից մի վայրում» (Մովսես 7.62):

Ես տեսա, որ արդարությունն ու ճշմար-
տությունը տարածվում էին Աֆրիկա մայր-
ցամաքում, և ընտրյալները հավաքվում էին 

Աստված  

մեզ հրաշալի 

հնարավորու-

թյուն է տվել այս 

աշխատանքում 

կարևոր դեր 

կատարելու 

համար:

Վաղ շրջանի միսիոներ Սամուել 
Սմիթը կիսվում է Մորմոնի Գրքով

Ֆրեդ Անթվին Գանայի Եկեղեցու  
ռահվիրաներից է
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աշխարհի այդ մասում: Վերականգնման 
մասին իմ վկայությունը ընդլայնվում էր, 
քանի որ ես տեսնում էի, որ Վերականգնման 
մի կարևոր մաս տեղի էր ունենում իմ աչքի 
առաջ:

Ես տեսա նաև մի ուրիշ բան շարունակվող 
Վերականգնման մասին՝ կենսունակ հավատք 
և հոգևոր եռանդ Աֆրիկյան անդամների մեջ: 
Ես լսել եմ, որ Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումից ասել է. «Կիրթ-
լենդը, [որտեղ Վերջին Օրերի Սրբերն ապրում 
էին 1830- ականներին], միայն Օհայոյում չէ: Այն 
նաև Աֆրիկայում է»: Շատ մարդիկ Աֆրիկայում 
միանում են Եկեղեցուն՝ հիմնվելով իրենց հզոր 
անձնական հոգևոր փորձառությունների վրա: 
Այդ նոր անդամները բերում են հոգևոր եռանդ 
և կարիք ունեն ավետարանի հետագա ուսում-
նասիրության: Նրանց համար Վերականգնումը 
շարունակվում է անձնական իմաստով: Երբ 
նրանք ավելի շատ բան են սովորում Եկեղեցու 
մասին, ավետարանի ճշմարտությունները 
շարունակվում են բացվել նրանց ըմբռնման 
համար: Նույնը վերաբերում է մեզ բոլորիս, երբ 
մենք շարունակում ենք ընդլայնել ավետարանի 
մեր գիտելիքները:

Շարունակվող Վերականգնմանն օգնելու 
երեք ուղիներ

Աստված մեզ հրաշալի հնարավորություն  
է տվել այս աշխատանքում կարևոր դեր 
կատարելու համար: Տերն ասել է, որ «[Եկեղե-
ցու] մարմինն ունի ամեն անդամի կարիքը» 
(Վարդապետություն և Ուխտեր 84:110): Եկեղե-
ցու բոլոր անդամներն ունեն այս շարունակվող 
Վերականգնմանը մասնակցելու օրհնությունը: 
Մենք ինչպե՞ս ենք անում դա:

Եղանակներից մեկը, որով մասնակցում 
ենք, սուրբ ուխտերի կապումն ու պահումն 
է: Արարողությունները, ներառյալ տաճարային 
արարողությունները, նպատակ չունեն, եթե 
մարդիկ իրականում չկապեն, իսկ հետո չպա-
հեն այն ուխտերը, որոնք զուգակցվում են այդ 
արարողությունների հետ: Քույր Բոննի Փար-
կինը, Սփոփող Միության նախկին Գերագույն 
նախագահը, ուսուցանել է. «Ուխտեր կապելը 
պատրաստակամ սրտի, ուխտերը պահելու, 
հավատարիմ սրտի արտահայտությունն է»: 6

Կապելով և պահելով ուխտերը, մենք ոչ 
միայն պատրաստվում ենք հավերժական 

Երկրորդ եղանակը, որով կարող  
ենք մասնակցել շարունակվող Վերա-
կանգնմանը, մեր ստացած կոչումների 
և հանձնարարությունների կատարումն 
է: Ահա այսպես է Եկեղեցին առաջ շարժ-
վում: Նվիրյալ ուսուցիչներն ուսուցանում 
են երեխաներին, երիտասարդներին և 
չափահասներին: Սպասավորող քույրերն 
ու եղբայրները հոգ են տանում Եկեղեցու 
անհատ անդամների մասին: Նախագա-
հություններն ու եպիսկոպոսությունները 
ցուցումներ են տալիս ցցերին, շրջաններին, 
ծխերին, ճյուղերին, քվորումներին, կազ-
մակերպություններին, դասարաններին և 
խմբերին: Երիտասարդների ղեկավարները 
հոգ են տանում երիտասարդ կանանց և 
երիտասարդ տղամարդկանց մասին: Գոր-
ծավարներն ու քարտուղարները գրանցում 
են կարևոր տեղեկություններ, որոնք հետո 
գրանցվում են երկնքում, և մի շարք այլ մար-
դիկ կարևոր դեր են կատարում՝ պատրաս-
տելով մարդկանց հավերժական կյանքին և 
Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին:

կյանքին, այլև օգնում ենք պատրաստվել 
և զորացնել այն, ինչ Տերը անվանում է «իմ 
ուխտյալ ժողովուրդ» (Վարդապետություն և 
Ուխտեր 42.36): Մենք ուխտեր ենք կապում 
Աստծո հետ և դառնում ենք Նրա ուխտյալ 
ժողովրդի մասը մկրտության, հաստատման, 
հաղորդության, Մելքիսեդեկյան քահանա-
յության և տաճարային արարողությունների 
միջոցով:

Երիտասարդները շարք են կանգնում Ակրա Գանա Տաճար մտնելու համար
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գնացինք մի դասարան, որտեղ նրան առա-
ջարկեցինք աղոթել: Ծնկի իջնելուց հետո մենք 
նրան խնդրեցինք աղոթել: Աղոթքից հետո նա 
ոտքի կանգնեց և ասաց. «Լավ, ես կմկրտվեմ»: 
Եվ մի քանի րոպե անց նա մկրտվեց: Հաջորդ 
տարի նա ամուսնացավ Սեբաստիանո Կարու-
զոի հետ, և նրանք ունեցան չորս զավակներ, 
բոլորը ծառայեցին միսիայում և շարունակե-
ցին ծառայել Եկեղեցում:

Ագնեսը և Սեբաստիանոն նույնպես ծառա-
յեցին միսիայում, որտեղ Սեբաստիանոն 

Երրորդ եղանակը, որով կարող ենք 
մասնակցել Վերականգնմանը, Իսրայելի 
հավաքմանն օգնելն է: Վերականգնման 
վաղ օրերից սա եղել է աշխատանքի հիմնա-
կան մասը: Ինչպես ուսուցանել է Նախագահ 
Նելսոնը, մենք ունենք հնարավորություն և 
պարտականություն՝ աջակցելու հավաքմա-
նը, որը տեղի է ունենում վարագույրի երկու 
կողմերում: Որպես Եկեղեցու Նախագահ, իր 
առաջին գերագույն համաժողովի ամփոփիչ 
խոսքում Նախագահ Նելսոնը հակիրճ հայտա-
րարեց. «Աշխարհին ուղղված մեր ուղերձը 
պարզ ու անկեղծ է․ մենք հրավիրում ենք 
վարագույրի երկու կողմերում գտնվող Աստ-
ծո զավակներին գալ դեպի Փրկիչը, ստանալ 
սուրբ տաճարի օրհնությունները, ունենալ 
հարատև ուրախություն և արժանանալ 
հավերժական կյանքի»։ 7

Իսրայելի հավաքումը վարագույրի այս 
կողմում նշանակում է միսիոներական 
աշխատանք: Բոլոր նրանք, ովքեր կարող 
են ծառայել լիաժամկետ միսիայում, պետք 
է ուշադիր քննարկեն այդ հնարավորությու-
նը: Ես համարում եմ մեծ օրհնություն, որ 

կարողացա ծառայել իմ միսիան Իտալիայում 
այն ժամանակ, երբ Եկեղեցին շատ երիտա-
սարդ էր այնտեղ: Մեր ճյուղերը հանդիպում 
էին վարձված սրահներում, և մենք հուսով 
էինք, որ մի օր ցցեր ու ծխեր կարող են գոյու-
թյուն ունենալ այստեղ: Ես հետևում էի, թե ինչ-
պես էին քաջ ռահվիրաները գալիս Եկեղեցի և 
դնում հիմքը Իսրայելի հավաքման համար այդ 
հրաշալի երկրում:

Նրանցից մեկը Ագնես Գալդիոլոն էր: Մենք 
բոլորս ուժեղ զգում էինք Հոգին, երբ նրան 
ուսուցանում էինք միսիոներական դասերը: 
Բայց նույնիսկ զգալով այդ Հոգին, նա գիտեր, 
որ իր ընտանիքը խիստ ընդդիմանալու էր իր 
մկրտությանը: Սակայն մի որոշակի պահի, 
Հոգով լցված, նա համաձայնվեց մկրտվել: 
Բայց մկրտության նախատեսված օրվա առա-
վոտյան նա փոխեց որոշումը: Նա վաղ առա-
վոտայն եկավ վարձված սրահ, որտեղ պետք 
է մկրտվեր և ասաց, որ ընտանիքի ճնշմանը 
չդիմանալով, չի կարող անել այդ:

Նախքան հեռանալը, նա համաձայն-
վեց խոսել մեզ հետ մի քանի րոպե: Մենք 

միսիայի նախագահ էր: Երբ ես երկրորդ 
անգամ միսիա ծառայեցի Իտալիայում 25 
տարի առաջին միսիայից անց, ես կարողացա 
տեսնել, թե Կարուզոները և այլ ռահվիրաները 
ինչեր էին արել Աստծո արքայությունը այն-
տեղ ընդլայնելու համար: Ես և իմ միսիոներ-
ներն աշխատում էինք՝ կառուցելով Եկեղեցին, 
երազելով, որ մի օր Իտալիայում տաճար 
կկառուցվի: Պատկերացրեք իմ ուրախությունը 
այն փաստի կապակցությամբ, որ մենք հիմա 
ունենք Հռոմ Իտալիա տաճարը:

Քիչ ուրախություններ կան, որոնք կարելի 
է համեմատել միսիոներական ուրախության 
հետ: Ի՜նչ մեծ օրհնություն է ծնվել այն ժամա-
նակում, երբ մենք կարող ենք ուրախությամբ 
մասնակցել շարունակվող Վերականգնման 
գործում՝ օգնելով հավաքել Իսրայելը:

Միսիոներական ուրախությունը, իհարկե, 
զգում են միայն լիաժամկետ միսիոներները: 
Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է աջակցել 
մեր եղբայրների և քույրերի դարձին ու ակտի-
վացմանը՝ ձեռք ձեռքի տված աշխատելով 
լիաժամկետ միսիոներների հետ: Մենք ունենք 

Ինչպես ուսուցա-

նել է Նախագահ 

Նելսոնը, մենք 

ունենք հնարա-

վորություն և 

պարտականու-

թյուն՝ աջակցելու 

հավաքմանը, 

որը տեղի է ունե-

նում վարագույրի 

երկու կողմերում:

Ագնես Գալդիոլոյի մկրտությունը

Երեց և քույր Քըրթիսները Կարուզո 
ընտանիքի որոշ անդամների հետ



 Ա պ ր ի լ  2 0 2 0  23

Տաճարային և 

ընտանեկան 

պատմության 

աշխատանքով է, 

որ մենք կարող 

ենք հավաքել 

Իսրայելը վարա-

գույրի մյուս 

կողմում:

Իսրայելը հավաքելու հնարավորությունը՝ 
հրավիրելով ուրիշներին գալ և տեսնել՝ ընկե-
րակցելով նրանց, ում ուսուցանում ենք:

Տաճարային և ընտանեկան պատմու-
թյան աշխատանքով է, որ մենք կարող 
ենք հավաքել Իսրայելը վարագույրի մյուս 
կողմում: Երկար տարիներ մեր պարտա-
կանությունն էր կատարել այս աշխատան-
քը: Նախքան Ջոզեֆ Սմիթի մահը Սրբերը 
մկրտություններ էին կատարում մահացած-
ների համար, իսկ մի քանիսը ստանում էին 
նրանց օժտումներն ու կնքումները: Նավուի 
Տաճարի կառուցման ավարտին ապրողների 
օժտումները սկսեցին լրջորեն կատարվել: 
Նախնիների համար կատարվող օժտումներն 
ու արարողությունները սկսվեցին նաև Յու-
տայի տաճարներում:

Էլիզա Ռ. Սնոուն՝ այդ վերականգնողական 
գործընթացի հիմնական մասնակիցներից 
մեկը, հասկացավ Վերականգնման այդ մասի 
կարևորությունը: Նա շատ ժամանակ էր անց-
կացնում օժտման սրահում, օգնելով կատա-
րել արարողություններ: 8 1869թ. Սփոփող 
Միություն այցելություններից մեկի ժամանակ 

նա ուսուցանեց իր քույրերին. «Ես մտածել 
եմ այն մեծ աշխատանքի մասին, որը մենք 
պետք է կատարենք՝ օգնելով նաև ապրող-
ների ու մահացածների փրկության գործին: 
Մենք ցանկանում ենք լինել . . . համապա-
տասխան զուգընկերներ Աստծո և Սուրբ 
մարդկանց հետ»: 9

Եվ իհարկե, տաճարային արարողություն-
ների մատչելիությունը կտրուկ ընդլայնվել է 
ամբողջ աշխարհում շատ տաճարների կառուց-
մամբ, իսկ շատերը դեռ պիտի կառուցվեն:

Մեր տրամադրության տակ ունեցած 
գործիքներով հանդերձ, տաճարային և 
ընտանեկան պատմության աշխատանքը 
կարող է լինել շարունակվող Վերականգնման 
գործում մեր մասնակցության կանոնավոր 
մասը: Երկար տարիներ ես հետաքրքրված 
և ընդգրկված եմ եղել ընտանեկան պատ-
մության աշխատանքում, բայց առցանց 
գործիքները նպաստել են իմ հաջողությանը 
ընտանիքի անունները տաճար տանելու գոր-
ծում: Ես հիշողություններ ունեմ կապված այդ 
գործի հետ, երբ Գանայի մեր բնակարանում 

սեղանի մոտ նստած գտնում էի իմ եվրո-
պական նախնիների անունները, որոնք ես 
և իմ կինը կարող էինք տանել Ակրա Գանա 
Տաճար: Այդ բերկրալի հնարավորությունը 
ուղեկցել է մեզ այն տեղերում, որտեղ մենք 
ուղարկվել ենք:

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով Աստ-
ված սկսեց «աշխարհի սկզբից ի վեր բոլոր 
սուրբ մարգարեների բերանով խոսված՝ 
վերջին օրերին վերաբերող բոլոր բաների 
վերականգն[ման]» գործընթացը» (Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 27.6): Այդ վերականգնումը 
շարունակվել է առ այսօր, քանի որ Աստված 
«այժմ հայտնում է» և «հայտնելու է Աստծո 
Արքայության վերաբերյալ» (Հավատո Հանգա-
նակ 1.9): Ես խորապես երախտապարտ եմ, որ 
մենք պետք է մասնակցենք այս շարունակվող 
Վերականգնմանը: ◼

«Եթե դուք կարծում եք, որ Եկե-

ղեցին լիովին վերականգնվել է, 

ապա դուք ընդամենը սկիզբն եք 

տեսնում: Դեռ շատ նոր բաներ 

կան»։ Նախագահ Նելսոն
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վիրաբերենք մեր կյանքը՝ ծառայելով Աստծուն և Նրա 
զավակներին վարագույրի երկու կողմերում» («Ամփոփիչ 
ելույթ», Լիահոնա, մայիս 2019, 112):

 8. Օժտման սրահը կառուցվել է Տաճարային Հրապարա-
կում, մինչ կառուցվում էր Սոլթ Լեյքի Տաճարը: Օժտման 
սրահը նվիրագործվել է 1855թ.- ին, իսկ տաճարային 
արարողությունների համար օգտագործվել է մինչև 
1889թ.:

 9. Eliza R. Snow, address to Lehi Ward Relief Society, Oct. 27, 
1869, Relief Society Minute Book, 1868–79, Church History 
Library, 26–27.

Էլիզա Ռ. Սնոու, Վաղ 
շրջանի Սփոփող Միության 
ղեկավար
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Ի
՞նչ բառեր են գալիս ձեր միտքը, երբ մտածում եք 
Մորմոնի Գրքի մասին:

Նեփիացինե՞ր, Լամանացինե՞ր, ուրիշ - ացինե՞ր:
Պատերա՞զմ, անապա՞տ, դժբախտությու՞ն:
Ապաշխարությու՞ն, քավությու՞ն, արդարակեցությու՞ն:
Հիսուս Քրիստո՞ս:
Հու՞յս:
Զատիկը հրաշալի ժամանակ է Մորմոնի Գրքի ուղեր-

ձի շուրջ կրկին խորհելու համար: Ամենակարևորն այն 
ուղերձն է, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, մեր Փրկիչն ու Քավիչը: 
Նրա շնորհիվ մենք, ի վերջո, կարող ենք ազատվել մարմնի 
և հոգու ցավերից: Կարող ենք ազատվել մահից ու մեղքից: 
Մենք կարող ենք հաղթահարել ամեն վատ բան, որ տեղի է 
ունենում աշխարհում:

Ավելի պարզ ասած, մենք կարող ենք հույս ունենալ:
Հույսը, ճշմարիտ հույսը, որը կենտրոնացած էր Հիսուս 

Քրիստոսի վրա, ոգեշնչեց հնադարյան մարգարեներին 
պահել հիշատակարաններ ոսկե թիթեղների վրա, որոնք 
դառնալու էին Մորմոնի Գիրքը: Հակոբն ասում է մեզ. «Քան-
զի, այս միտումով ենք մենք գրել այս բաները, որպեսզի 
նրանք կարողանան իմանալ, որ մենք գիտեինք Քրիստոսի 
մասին, և մենք ունեինք նրա փառքի մի հույս՝ նրա գալուս-
տից շատ հարյուրավոր տարիներ առաջ» (Հակոբ 4.4, շեշ-
տադրումն ավելացված է):

Հակոբն ուզում էր, որ մենք իմանանք, որ ինքը և 
հիշատակարաններ պահող ուրիշ մարգարեներ գիտեին 
Քրիստոսի գալուստի մասին: Գիտեին Նրա գալուստից 
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Մորմոնի Գրքի մարգարեները հույս ունեին, որ Քրիստոսը գալու է։ Նրանց խոսքերն 

ընթերցելիս մենք կարող ենք այդ նույն հույսը ունենալ, որ Նա կրկին կգա։

ՆՐԱՆՔ ՈՒՆԵԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԳԱԼՈՒՍՏԻ 

ՀՈՒՅՍ.  

մի քանի հարյուր տարի առաջ։ Եվ նրանք ոգեշնչված 
էին՝ ունենալով այդ հույսը մարգարեների խոսքերից, 
որոնք իրենք կարդացել էին: Հակոբը բացատրում է՝ «և 
ոչ միայն մենք ինքներս ունեինք նրա փառքի մի հույս, 
այլ նաև բոլոր սուրբ մարգարեները, որոնք մեզանից 
առաջ էին։

Ահա, նրանք հավատում էին Քրիստոսին և երկրպա-
գում էին Հորը՝ նրա անունով, և մենք նույնպես երկր-
պագում ենք Հորը՝ նրա անունով: . . .

Ուստի, մենք ուսումնասիրում ենք մարգարեներին, 
և մենք ունենք շատ հայտնություններ և մարգարեու-
թյան ոգի. և ունենալով բոլոր այս վկայությունները՝ 
մենք ձեռք ենք բերում հույս, և մեր հավատքը դառնում 
է անսասան» (Հակոբ 4.4–6, տես նաև 1 Նեփի 19.21, 
Հակոբ 7.11, Մոսիա 3.13, Հելաման 8.16):

Հույսը, որը նրանք ձեռք բերեցին իրենց փորձառու-
թյուններից և մարգարեություններից, որոնք կարդացել 
էին սուրբ գրություններում, պատրաստեց նրանց այն 
օրվան, երբ Քրիստոսը կգար: Նմանապես, մարգարե-
ներն այսօր քաջալերում են մեզ պատրաստվել, երբ 
Քրիստոսը կրկին կգա: Եթե մենք պետք է ունենանք 
նույն հույսը, մենք ևս պետք է «ուսումնասիր[ենք] 
մարգարեներին, և [ձգտենք] ունենալ շատ հայտնու-
թյուններ և մարգարեության ոգի»: Հիսուս Քրիստոսի 
մասին նրանց վկայությունները ոչ միայն կամրապնդեն 
մեր վկայությունները, այլև կօգնեն մեզ պատրաստվել 
Նրա գալուստին:

ՄԵՆՔ ՆՈՒՅՆՊԵՍ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՈՒՆԵՆԱԼ

Մայնդի Սելու

Եկեղեցու ամսագրեր
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Լեքի
«Ուստի, որքա՜ն մեծ է այս բաները հայտնի դարձնելու կարևո-
րությունը երկրի բնակիչներին, որպեսզի նրանք իմանան, որ 
չկա մարմին, որ կարող է բնակվել Աստծո ներկայության մեջ, 
բացի դա լինի Սուրբ Մեսիայի արժանիքների, ողորմության և 
շնորհի միջոցով, որը վայր է դնում իր կյանքը՝ ըստ մարմնի, և 
կրկին վերցնում է այն, Հոգու զորությամբ, որպեսզի կարողա-
նա իրագործել մեռելների հարությունը՝ լինելով առաջինը, որ 
պիտի հարություն առնի»:
2 Նեփի 2․8

Նեփի
«Եվ մենք խոսում ենք Քրիստո-
սի մասին, մենք հրճվում ենք 
Քրիստոսով, մենք քարոզում ենք 
Քրիստոսի մասին, մենք մարգա-
րեանում ենք Քրիստոսի մասին, 
և մենք գրում ենք մեր մարգա-
րեությունների համաձայն, որ 
մեր զավակները կարողանան 
իմանալ, թե ինչ աղբյուրի նրանք 
կարող են ապավինել իրենց մեղ-
քերի թողության համար»:
2 Նեփի 25․26
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Սամուել 
Լամանացի
«Քանզի ահա, նա, անշուշտ, պիտի 
մահանա, որ փրկություն կարո-
ղանա գալ. այո, դա հարկավոր է 
նրան, և դառնում է անհրաժեշտ, որ 
նա մեռնի՝ իրագործելու մեռելների 
հարությունը, որպեսզի դրա միջո-
ցով մարդիկ կարողանան բերվել 
Տիրոջ ներկայության մեջ:

Այո, ահա, այս մահն իրագոր-
ծում է հարությունը, և փրկագնում 
է բոլոր մարդկությանն առաջին 
մահից՝ այն հոգևոր մահից. քանզի 
ողջ մարդկությունը, Ադամի անկու-
մով կտրված լինելով Տիրոջ ներկա-
յությունից, համարվում է մեռած, ինչ 
վերաբերում է թե՛ աշխարհիկ, թե՛ 
հոգևոր բաներին:

Բայց ահա, Քրիստոսի հարությու-
նը փրկագնում է մարդկությանը, 
այո, նույնիսկ ողջ մարդկությանը, 
և բերում նրանց ետ՝ դեպի Տիրոջ 
ներկայությունը»:
Հելաման 14.15–17

Ամուղեկ
«Եվ այն մեծ և վերջին զոհաբերու-
թյունը լինելու է Աստծո Որդին, այո, 
անսահման և հավերժական:

Եվ այսպիսով, նա պիտի 
բերի փրկություն բոլոր նրանց, 
ովքեր կհավատան նրա անու-
նին. սա լինելով նպատակն այդ 
վերջին զոհաբերության, առաջ 
բերելու գթասրտությունը, որը 
հաղթում է արդարադատությա-
նը և առաջ բերում միջոցներ 
մարդկանց համար, որ նրանք 
կարողանան ունենալ հավատք ի 
ապաշխարություն:

Եվ այսպես ողորմությունը կարող 
է բավարարել արդարադատության 
պահանջները, և օղակում է նրանց 
ապահովության բազուկների մեջ, 
մինչդեռ նա, ով չի գործադրում 
հավատք ի ապաշխարություն, 
ենթակա է արդարադատության 
պահանջների ամբողջ օրենքին. 
հետևաբար, միայն նրա համար, ով 
ունի հավատք ապաշխարության 
համար, իրագործվում է փրկագն-
ման մեծ և հավերժական ծրագիրը»։
Ալմա 34․14–16

Ալմա
«Եվ նա պիտի գնա առաջ` տանե-
լով ցավեր և չարչարանքներ, և 
փորձություններ ամեն տեսակի. և 
այս` որպեսզի խոսքը կարողանա 
իրագործվել, որն ասում է. նա 
վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի 
ցավերն ու հիվանդությունները:

Եվ նա վեր կառնի իր վրա մահ, 
որ նա կարողանա արձակել 
մահվան կապանքները, որոնք 
կապում են իր ժողովրդին. և նա 
իր վրա վեր կառնի նրանց թուլու-
թյունները, որպեսզի նրա սիրտը 
լցվի ողորմությամբ` համաձայն 
մարմնի, որպեսզի նա կարողանա 
իմանալ, համաձայն մարմնի, ինչ-
պես սատարել իր ժողովրդին ըստ 
նրանց թուլությունների»:
Ալմա 7.11–12
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Մորմոն
«Իմացեք, որ դուք պետք է գաք ձեր հայրերի 
իմացությանը, և ապաշխարեք ձեր բոլոր մեղ-
քերից ու անօրինություններից, և հավատաք 
Հիսուս Քրիստոսին, որ նա Աստծո Որդին է, և որ 
նա սպանվել է հրեաների կողմից, և Հոր զորու-
թյամբ նա կրկին հարություն է առել, որով նա 
հաղթանակ է ձեռք բերել գերեզմանի վրա. և 
նաև նրանում է մահվան խայթոցը կուլ գնացել:

Եվ նա իրականացնում է մեռելների հարու-
թյունը, որի միջոցով մարդը պետք է բարձրաց-
վի՝ կանգնելու նրա ատյանի առջև:

Եվ նա իրականացրել է աշխարհի փրկագը-
նումը, որի միջոցով, նա, ով դատաստանի օրն 
անմեղ կգտնվի նրա առջև, նրան թույլ կտրվի 
բնակվել Աստծո ներկայության մեջ, իր արքա-
յությունում, անդադար գովքեր գովերգելու երգ-
չախմբերի հետ վերևում՝ Հորը և Որդուն և Սուրբ 
Հոգուն, որոնք մեկ Աստված են, երջանկության 
մի վիճակում, որը վերջ չունի»:
Մորմոն 7․5–7 ◼
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Բենիամին թագավոր
«Եվ նա կկոչվի Հիսուս Քրիստոս` Աստծո Որդի: . . .

Եվ ահա, նա գալիս է յուրայինների մոտ, որպեսզի 
փրկություն գա մարդկանց զավակներին, միայն առ 
նրա անունը հավատքի միջոցով, . . . 

Եվ երրորդ օրը նա պիտի հարություն առնի 
մեռելներից: . . .

Քանզի, ահա, նրա արյունը քավում է նաև նրանց 
մեղքերը, որոնք ընկել են Ադամի օրինազանցության 
պատճառով, որոնք մահացել են՝ չիմանալով Աստծո 
կամքն իրենց վերաբերյալ, կամ ովքեր անգիտակցո-
րեն են մեղք գործել»:
Մոսիա 3․8–11
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Ի՞նչ է Զատիկը ինձ համար:

Ապաշխարություն
Հիսուս Քրիստոսը 
հարցնում է մեզանից 
յուրաքանչյուրին. «Չե՞ք 
վերադառնա ինձ մոտ և 
ապաշխարեք ձեր մեղ-
քերից, և դարձի չե՞ք գա, 
որպեսզի ես կարողանամ 
բուժել ձեզ»։ Նա խոստա-
նում է. «Ով որ գա, նրան 
ես կընդունեմ» (3 Նեփի 
9.13–14): Ի՞նչ եք զգում, 
երբ ապաշխարում եք։

Եկ, հետևիր ինձ. 
Մ Ո Ր Մ Ո Ն Ի  Գ Ի Ր Ք Ը

ՄԱՐՏԻ 30- ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 12- Ը  

Զատիկ

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, «Ահա՛ 

այն մարդը» Լիահոնա, մայիս 
2018, 108:

 2. Ռասսել Մ․ Նելսոն, «Միասին 
առաջ ընթանալով», Լիահոնա, 
ապրիլ 2018, 7։

Զատիկին մենք տոնում 
ենք «պատմության 

ամենակարևոր օրը»՝ 1 Մեր 
Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 
Հարությունը: Այս իրա-
դարձությունը առանց-
քային է Երկնային Հոր 
երջանկության ծրագրում:

Նախամահկանացու 
կյանքում Հիսուս Քրիս-
տոսը ընտրված էր որպես 
մեր Փրկիչ: Նա խոստա-
ցավ ուղի պատրաստել 
մեզ համար, որպեսզի 
ներվեն մեր մեղքերը՝ մեր 
երկնային տունը վերա-
դառնալու համար:

Զատիկի այդ առաջին 
առավոտյան Հիսուսը 
կատարեց Իր խոստումը: 
Նա հաղթեց մահին: Դրա 
արդյունքում. «Նա է լույսն 
ու կյանքն աշխարհի. այո, 
լույս, որն անվերջ է, որը 
երբեք չի կարող խավա-
րեցվել. այո, և նաև կյանք, 
որն անվերջ է, այնպես 
որ այլևս չի կարող լինել 
մահ» (Մոսիա 16.9):

Հարությունը ի՞նչ օրհ-
նություններ է բերում ձեզ:
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Հավերժական կյանք
Փրկիչի Քավությունը 
հնարավոր է դարձնում 
հավերժական կյանքը կամ 
վեհացումը: Այս օրհնությու-
նը ստանալու համար մենք 
պետք է հնազանդվենք 
պատվիրաններին: Նախա-
գահ Ռասսել Մ. Նելսոնը 
«ուխտի արահետ» է 
անվանել հավերժական 
կյանք տանող ճանա-
պարհը: 2 Մենք ի՞նչ պետք 
է անենք՝ հավերժական 
կյանք տանող այս արահե-
տին հետևելու համար:

Հարություն
Մահն անխուսափելի է, 
բայց Փրկիչի հաղթա-
նակը մահվան հանդեպ 
հավաստիացնում է, 
որ բոլորը հարություն 
կառնեն՝ մարմինն ու 
հոգին կրկին կվերա-
միավորվեն կատարյալ 
տեսքով (տես Ալմա 
11.43): Հարության 
մասին գիտելիքը ի՞նչ 
հույս է բերում ձեզ:

Ի՞նչ է Զատիկը ինձ համար:
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Բենիամին թագավորն ինչո՞ւ է  
հրավիրում մեզ դառնալ ինչպես երեխա:ԱՊՐԻԼԻ 13–19- Ը  

Մոսիա 1–3

Դուք երբևէ զգացե՞լ 
եք, որ ձեր սիրտը 

փափկել է, երբ տեսել եք 
որևէ երեխայի: Երեխա-
ները հաճախ խոսում են 
անկեղծորեն և սիրո ու 
հավատի պարզ հայտա-
րարություններ են ասում: 
Փրկիչն ուսուցանել է. 
«Արդ ով որ իր անձը այս 
երեխայի նման խոնար-
հեցնե, նա է մեծ երկն-
քի արքայության մեջ» 
(Մատթեոս 18.4):

Գուցե սա էր պատ-
ճառներից մեկը, որ 
Բենիամին թագավորը 
խնդրեց իր մարդկանց 
հանել իրենց միջից բնա-
կան մարդուն և դառնալ 
ինչպես երեխա (տես 
Մոսիա 3.19):

Ինչպե՞ս ենք դառնում 
երեխայի նման: Կար-
դացեք Մոսիա 3.19- ը և 
բաց թողնված տողերում 
լրացրեք Բենիամին 
թագավորի խոսքերը, 
որոնցով նա նկարագ-
րում էր մարդուն, որը 
նման է երեխայի:

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________
ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Մորմոնի Գրքի ձեր սիրելի 
հերոսների մեջ գտեք երեխայի 
հատկանիշներ: Ինչպե՞ս կարող 
եք հետևել նրանց օրինակին։

Դառնալով ինչպես երեխա, մենք 
մոտենում ենք Քրիստոսին և զգում 
ենք Նրա Քավության միջոցով Սուրբ 
դառնալու ուրախությունը։
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ԱՊՐԻԼԻ 20–26- Ը  

Մոսիա 4–6

Ի՞նչ է նշանակում պահել  
այդ անունը միշտ գրված  

մեր սրտերում:

Մորմոնի Գրքում 
մարդկանց կոչում 

են տարբեր անուններով. 
Նեփիացիները, Լամա-
նացիները և Անթի- Նեփի- 
Լեքիները ընդամենը մի 
քանիսն են: Բայց Բենիա-
մին թագավորը ցանկա-
նում էր, որ իր ժողովուրդը 
կոչվեր ավելի բարձր, ավե-
լի սուրբ անունով՝ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով:

Ահա թե մենք ինչպես 
կարող ենք պահել Փրկիչի 
անունը «միշտ գրված [մեր]  
սրտերում» (Մոսիա 5.12):

ՈՒԽՏ՝ ՄԿՐՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻՋՈՑՈՎ

Մկրտության ժամանակ մենք ուխտ 
ենք կապում Աստծո հետ՝ մեզ վրա 

վերցնել Քրիստոսի անունը: Ձեր 
կարծիքով, դա ի՞նչ է նշանակում: 

(Տես Մոսիա 18.8–9:)

ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

Մեզ պատվիրված է ամեն շաբաթ 
արժանիորեն ընդունել հաղորդությու-
նը։ Հաղորդության ընթացքում մենք 
վերահաստատում ենք մեր ուխտը՝ 
մեզ վրա վերցնել Հիսուս Քրիստոսի 

անունը (տես Մորոնի 4.3):

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
Ի՞նչ եք դուք անում ամեն օր, 
որպեսզի հավաստիանաք, որ 
պահում եք Քրիստոսի անու-
նը՝ գրված ձեր սրտում:

ԳՈՐԾԵԼ ՈՐՊԵՍ 
ՀԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 

ԱՇԱԿԵՐՏ
Մեր ուխտերը պահանջում 
են, որ մենք պահենք պատ-

վիրանները: Մեր գործո-
ղություններն արտացոլում 
են Քրիստոսին հետևելու 
և Նրա նման դառնալու 

մեր ցանկությունը: Այդպես 
վարվելով, մենք կարող ենք 

շարունակել կոչվել Նրա 
անունով: Ահա ինչպես ենք 
մենք պահում Քրիստոսի 

անունը՝ գրված մեր սրտե-
րում (տես Մոսիա 5.12)։
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Ես ավարտեցի իրավաբանական քոլեջը այն ժամա-
նակ, երբ լրանում էր իմ դստեր մեկ տարին: Ես և 

կինս անհամբեր սպասում էինք տոնելու իմ ավարտու-
մը, մեր դստեր ծնունդը և նոր հնարավորությունները, 
որոնք բացվելու էին մեր առջև, բայց մեր բոլոր ծրագրերը 
խափանվեցին:

Դիպլոմը ստանալուց հետո ես գործազուրկ էի և դժվա-
րանում էի աշխատանք գտնել: Շուտով սկսվեցին նյու-
թական դժվարությունները: Անգամ դժվար կլիներ պարզ 
տոնակատարություն կազմակերպելը:

Կնոջս հետ երկար զրուցելուց հետո ընդունեցինք 
մեր իրավիճակը: Որպես հայր, ինձ համար դժվար էր 
գիտակցել, որ չէի կարողանալու նույնիսկ մի պարզ 
նվեր գնել իմ դստեր համար, կամ տեսնել, որ կինս 
հուսահատության մեջ է:

Ես չէի հասկանում, թե ինչ էր կատարվում:  
Ես աղոթեցի և խնդրեցի Երկնային Հորը օգնել 
ինձ հասկանալ, թե Նա ինչ էր ակնկալում 
ինձանից: Հանկարծ կարծես մի ձայն 
խոսեց իմ մտքում, և ես լսեցի 
հետևյալ խոսքերը. «Դու ունես 
ավելի արժեքավոր մի բան, 
քան որևէ նյութական սեփա-
կանություն այս երկրի վրա: 
Դու քահանայության կրող 
ես: Ի՞նչ ավելի լավ պարգև 
կարող ես տալ քո դստե-
րը, քան քահանայության 
օրհնությունն է»:

Աչքերս լցվեցին 
արցունքով, երբ մտածե-
ցի, թե քահանայությունը 
ինչ էր նշանակում ինձ 

համար: Իմ սիրտը լցվեց երախտագիտությամբ, երբ մտա-
ծեցի, որ քահանայությունը այն զորությունն է, որը կարող 
է միավորել իմ ընտանիքը ողջ հավերժության համար:

Իմ զգացմունքներով կիսվեցի կնոջս հետ: Ես ասացի, 
որ մեր դստերը օրհնություն տալը այն ամենն էր, ինչ ես 
կարող էի անել: Երկուսով որոշեցինք, որ դա երջանկու-
թյուն ու խաղաղություն կբերի նրան և դա բավական էր:

Մեր դստեր ծննդյան օրը ընկերները, բարեկամներն 
ու հարևանները տորթ և զարդարանքներ բերեցին: Մենք 
երախտապարտ էինք, որ այդ հատուկ օրը տոնում էինք 

նրանց հետ, ում սիրում էինք: Այդ երեկո ես իմ 
ձեռքերը դրեցի դստերս գլխին և քահանայու-

թյան օրհնություն տվեցի նրան: Ես օրհնե-
ցի նրան այն ամենով, ինչ Տիրոջ Հոգին 

հուշեց ինձ:
Մենք դեռ անցնում ենք փոփոխու-

թյունների և դժվարությունների փուլի 
միջով՝ կապված գործազրկության 
և ֆինանսների հետ: Բայց նույնիսկ 
տխրության ու հիասթափության 
մեջ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով մեզ խաղաղություն ու 
հանգստություն է գալիս։ Ես կաս-
կած չունեմ, որ օրհնություն է լինել 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու անդամը և ունե-
նալ քահանայության զորություն:  
Դա այն ամենն էր, ինչ ես կարող 
էի տալ իմ դստեր ծննդյան օրը, և 
դա ավելի քան բավարար էր: ◼
Ջոնաթան Մաֆրա Սենա դե 
Սանտանա, Սանտա Կատարինա, 
Բրազիլիա
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Օրհնությունն այն ամենն էր,  
ինչ ես կարող էի տալ
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Կարծես մի ձայն խոսեց 
իմ մտքում, և ես լսեցի. 
«Դու ունես ավելի 
արժեքավոր մի բան, 
քան որևէ նյութական 
սեփականություն այս 
երկրի վրա»:
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Ես 26 տարեկան էի, երբ ես ու 
ամուսինս կորցրինք մեր առաջին 

երեխային: Քենեդիի մոտ ուղեղի 
ուռուցք հայտնաբերեցին, երբ նա 
ընդամենը 13 ամսական էր: Երեք 
վիրահատություններից, քիմիա-
թերապիայի հինգ փուլերից, շատ 
դեղորայք և բուժում ընդունելուց 
հետո նա մահացավ մեր ձեռքերի 
վրա 20 ամսական հասակում:

Հոգիս ամայացել էր, քանի որ 
կորցրել էի իմ գեղեցիկ, հետաքր-
քիր ու եռանդուն աղջկան: Ինչ-
պե՞ս կարող էր դա պատահել: 
Ինչպե՞ս կարող էի առաջ շարժվել: 
Ես այնքան շատ հարցեր ունեի, 
բայց չունեի ոչ մի պատասխան: 
Թաղումից մի քանի օր անց ես և 
ամուսինս այցելեցինք նրա գերեզ-
մանին, որը դեռևս ծածկված էր 
գեղեցիկ վարդագույն ծաղիկներով 
ու ժապավեններով:

Երբ մտածում էի դստերս մասին, 
տեսա մի փոքրիկ թռչնի ձագ, այն-
քան փոքր, որ չէր կարողանում 
թռչել և ցատկում էր խոտի վրա: 
Այդ թռչունն ինձ հիշեցրեց Քենե-
դիին, քանի որ նա շատ էր սիրում 
կենդանիներին: Թռչունը ցատկեց 
գերեզմանի վրա և խաղում էր 
ժապավենների ու ծաղիկների մեջ: 
Ես ժպտացի, քանի որ դա հենց այն 
էր, ինչ Քենեդին կցանկանար: Ապա 
թռչունը ցատկեց իմ ուղղությամբ: Ես 
չհամարձակվեցի շարժվել: Փոքրիկ 
թռչունը ցատկեց ուղիղ իմ կողքին, 
հենվեց իմ ոտքին, փակեց աչքերը և 
քուն մտավ:

Հազիվ թե կարողանամ բացատ-
րել, թե ինչ զգացի այդ պահին: Կար-
ծես իմ Քենեդին էր ինձ գրկում: Ես 
չէի կարող գրկել իմ դստերը, բայց 

Մի փոքրիկ թռչուն հիշեցրեց ինձ

այս փոքրիկ թռչունը՝ մեր Երկնային 
Հոր ստեղծագործությունը, կարողա-
ցավ գալ և դնել իր փոքրիկ գլուխը իմ 
վրա, հիշեցնելով ինձ, որ Երկնային 
Հայրը հասկացել է իմ ցավը և միշտ 
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պատրաստ է սփոփել ու օգնել ինձ 
այս փորձության ժամին:

Տասներկու Առաքյալների Քվորու-
մից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը ասել 
է. «Երբ խոսքերը չեն կարողանում 
արտահայտել այն սփոփանքը, որի 
կարիքը մենք ունենք . . . , երբ տրա-
մաբանությունն ու խելքը չեն կարող 
տալ համապատասխան ըմբռնում 
անարդարությունների և կյանքի անօ-
րինությունների մասին, . . . երբ թվում 

է, որ գուցե մենք բացարձակապես 
մենակ ենք, մենք իսկապես օրհնվում 
ենք Տիրոջ գորովագութ ողորմություն-
ներով» (“The Tender Mercies of the 
Lord,” Liahona, May 2005, 100):

Ես դեռևս չունեմ իմ բոլոր հարցերի 
պատասխանները, բայց այս գորովա-
գութ ողորմությունը հավաստիացրեց 
ինձ, որ ես և Քենեդին սիրված ենք 
մեր Երկնային Հոր կողմից, և Նրա 
Որդի Հիսուս Քրիստոսի քավիչ զոհա-
բերության միջոցով է, որ ես հույս 
ունեմ, որ ես, Քենեդին և իմ ամու-
սինը մի օր կրկին միասին կլինենք՝ 
ընտանիքով: ◼
Լորա Լինթոն, Յուտա, ԱՄՆ

Երբ ես մտածում 
էի իմ դստեր 
մասին, մի 
փոքրիկ թռչնի 
ձագ խոտի 
վրայով ցատկեց 
դեպի ինձ:
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Երբ ինձ խնդրեցին Սփոփող Միու-
թյան դասին քննարկում վարել Իր 

ոչխարներին արածեցնելու Փրկիչի 
հրավերի մասին, ես որոշեցի, որ, եթե 
ես ցանկանում էի շարժառիթ ստեղ-
ծել քույրերի համար, ապա պետք է 
ինչ- որ բան անեի Նրա ոչխարներից 
մեկի համար:

Ես հավաքեցի իմ ողջ քաջությունը 
և հրավիրեցի մի ոչ ակտիվ քրոջ ինձ 
հետ գալ Սփոփող Միության միջո-
ցառման: Նա ընդունեց իմ հրավերը, և 
մենք լավ ժամանակ անցկացրինք: Ես 
զգացի, որ սա լավ օրինակ էր և ուզում 
էի անմիջապես կիսվել իմ փորձա-
ռությամբ: Բայց Տերը ավելի շատ բան 
ուներ ուսուցանելու ինձ:

Մի առավոտ, երբ հագնվում էի, 
տեսա, որ իմ արծաթե ապարանջանը 
կորել է: Ապարանջանն ինձ տվել էին 
որպես ծննդյան նվեր, երբ այցելել էի 
Ֆրանսիա, ուստի այն հատուկ իմաստ 
ուներ ինձ համար:  Ես սկսեցի փնտրել 

Ավելի թանկ, քան  
արծաթե ապարանջանը

համար: Արդյո՞ք նրանք նույնքան 
թանկ են քեզ համար, որքան քո ապա-
րանջանը: Իսկ ի՞նչ կասես քո քույրե-
րի մասին, ովքեր Եկեղեցուց չեն։ Դու 
նրանց համար նու՞յնպես աղոթում ես:

Երբ Սփոփող Միությունում կիսվե-
ցի իմ կորած ապարանջանի մասին 
փորձառությամբ, մենք հրաշալի 
քննարկում անցկացրինք: Ես քույ-
րերին ասացի, որ ես սովորել էի, որ 
երբ Փրկիչը խնդրում է մեզ արածեց-
նել Իր ոչխարներին, մենք պետք է 
հիշենք, որ «հոգիների արժեքը մեծ է 
Աստծո աչքում» (Վարդապետություն 
և Ուխտեր 18.10): Նա ցանկանում է, 
որ մենք մտածենք մեր շրջապատի 
մարդկանց մասին և սիրենք, հոգ 
տանենք ու նրանց համար աղոթենք 
մեր ողջ եռանդով: Երբ այդպես վար-
վենք, կպարզենք, որ ամեն մեկը 
շատ ավելի թանկ է, քան արծաթե 
ապարանջանը: ◼
Սիլվի Հոմո, Քվեբեկ, Կանադա
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այն ամենահավանական տեղերում, 
բայց չկարողացա գտնել: Հետո ես 
ասացի ինքս ինձ, որ եթե ուղղակի 
աղոթեի, կկարողանայի արագ գտնել 
իմ ապարանջանը:

Աղոթելուց հետո ամեն տեղ 
նայեցի։ Երկու օր ես կենտրոնացած 
աղոթում էի և լարված փնտրում: Ես 
աղերսեցի Երկնային Հորը օգնել ինձ 
գտնել այն, բայց չգտա: Ես շատ էի 
տխրել, քանի որ այդ ապարանջանը 
թանկ էր ինձ համար:

Մի երեկո իմ որդին աղոթեց ինձ 
հետ մահճակալիս կողքին: Մեր 
աղոթքից հետո նա ինչ- որ բան վերց-
րեց և տվեց ինձ: Դա իմ ապարան-
ջանն էր: Նա գտավ այն մահճակալի 
տակ: Ես ինչ- որ ձևով չէի նկատել այն 
որոնելիս: Ես ուրախությունից բացա-
կանչեցի, քանի որ գտել էի այն։

Հանկարծ մի հուշում ստացա. 
«Արդյո՞ք դու նույնքան ջանասիրաբար 
ես աղոթում քո Եկեղեցու քույրերի 

Մի առավոտ ես տեսա, որ իմ 
արծաթե ապարանջանը կորել 
է: Ես շատ էի տխրել, քանի որ 
այդ ապարանջանը թանկ էր 
ինձ համար:
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Որոշ ժամանակ առաջ ես և կինս 
մեր երկու կրտսեր որդիներին 

տարանք Ֆրանսիա շրջայցի այն 
տարածքներում, որտեղ ես ծառայել 
էի իմ լիաժամկետ միսիայի ժամա-
նակ: Մենք այցելեցինք Եկեղեցու այն 
ճյուղերը, որտեղ ես ծառայել էի և 
ուրախացանք այն անդամների հետ, 
որոնց ուսուցանել էի: Մենք այցելե-
ցինք նաև պատմական վայրեր:

Վայրերից մեկը Դե Շալյուսե ամրո-
ցի ավերակներն էին: Այդ վիթխարի 
միջնադարյան ամրոցը դարեր առաջ 
հարձակման էր ենթարկվել և հիմնա-
վորապես քանդվել էր: Ավերակների 
շուրջը բուսականությունն աճել էր, և 
դեպի ամրոցը տանող արահետը նեղ 
էր ու զառիթափ: Դժվար էր մագլցելը, 
բայց երբ տեղ հասանք, հասկացանք, 
որ մեր ջանքերն իզուր չէին:

Տղաներին դուր եկավ, երբ մագլ-
ցելով իջան զնդանի մեջ, ապա բար-
ձրացան ամրոցի կանգուն մնացած 
պատերին: Ամրոցը հիացրել էր նրանց, 
ինչպես ինձ՝ 24 տարի առաջ:

Մինչ այնտեղ էինք, հեռվում մի 
ամառային փոթորիկ հայտնվեց: Այն 
արագ մոտենում էր: Երկինքը պատ-
վեց մութ ամպերով, որին հետևեց 
կայծակի ու ամպրոպի բարձր ձայնը: 

Մենք արահետով մագլցեցինք 
ներքև և շտապեցինք դեպի մեքենան, 
երբ փոթորիկն արագ մոտենում էր 
մեզ: Շուտով տեղատարափ անձրևը 
ողողեց մեզ, և արահետի կեղտը 
վերածվեց ցեխի: Մենք անհանգստա-
նում էինք, որ կկորցնեինք մեր ոտքի 
ճանապարհը և ներքև կընկնեինք 
զառիվայր քարքարոտ արահետից:

Արահետի եզրի ծառերի մեջ մենք 
մի թաքստոց գտանք: Ապա միասին 
հավաքվեցինք ծածկի տակ և մտա-
ծում էինք, թե ինչքան պիտի սպա-
սենք, որպեսզի ներքև իջնենք:

«Եկեք աղոթենք»,-  ասաց մեր 
կրտսեր որդին:

Նա աղոթեց, որ անձրևը դադարի, 
և մենք կարողանանք անվտանգ 
ներքև իջնել բլուրից: Նա նայեց մեզ ու 
ասաց. «Հիմա մենք բավարար չափով 
հավատքի կարիք ունենք»:

Ես բացատրեցի, որ նույնիսկ եթե 
մենք մեծ հավատք ունենք, միշտ չէ, 
որ աղոթքների պատասխանը գալիս 
է մեր ուզած ձևով:

«Ոչ,-  ասաց նա,-  անձրևը կդադարի 
10 րոպեից»:

10 րոպեից անձրևն իրոք 
դադարեց:

«Լավ, եկեք գնանք»,-  ասաց նա:
«Եթե մենք հիմա գնանք, անձ-

րևը նորից կսկսվի և մենք ծուղակը 
կընկնենք»,-  ասաց մեր ավագ որդին:

«Չի սկսվի»,-  պատասխանեց մեր 
կրտսեր որդին: «Եկեք գնանք»:

Մենք ճամփա ընկանք արահե-
տի ավելի չոր մասով՝ քայլելիս հետ 
պահելով թփերն ու ճյուղերը: Ավտո-
մեքենայի մոտ վերադառնալուց հետո 
մենք երախտագիտության աղոթք 
ասացինք: Շուտով անձրևը կրկին 
սկսվեց:

«Տեսնու՞մ եք, թե ինչ կարող է անել 
մի փոքր հավատը»,-  խոնարհաբար 
ասաց մեր որդին:

Այդ օրը նա մեզ մի հրաշալի դաս 
տվեց: ◼
Գոդֆրեյ Ջ. Էլիս, Վաշինգտոն, ԱՄՆ

«Տեսնու՞մ եք, թե ինչ կարող 
է անել մի փոքր հավատը»:
Մենք արահետով մագլցեցինք ներքև, երբ փոթորիկը արագ 

մոտենում էր մեզ: «Եկեք աղոթենք»,-  ասաց մեր կրտսեր որդին:
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Ադամի Անկումով հիվանդությունն ու մեղքը ներկայացվեց աշխարհին: 
Երկուսն էլ կարող են մահացու լինել իրենց համապատասխան իմաստնե-
րով: Բոլոր հիվանդություններից հավանաբար ոչ մեկն այնքան տարած-

ված ու կործանարար չէ, որքան քաղցկեղը: Որոշ երկրներում բնակչության ավելի 
քան մեկ երրորդը ունի քաղցկեղի որևէ տեսակ, և դրանով է պայմանավորված 
բոլոր մահերի համարյա մեկ քառորդը: 1 Քաղցկեղը հաճախ սկսվում է մեկ բջիջից, 
որն այնքան փոքր է, որ կարելի է տեսնել միայն մանրադիտակով: Բայց այն ունակ 
է շատ արագ աճել ու տարածվել:

Քաղցկեղով հիվանդները բուժում են ընդունում, որպեսզի մեղմացնեն հիվան-
դությունը: Հիվանդությունից ամբողջական ազատումը նշանակում է, որ այլևս չկա 
հիվանդության որևէ նշմարելի վկայություն: Սակայն մասնագետներն անմիջապես 
բացատրում են, որ, չնայած հիվանդը կարող է լինել ախտադադարի մեջ, սակայն 
դա չի նշանակում, որ նա բուժվել է: 2 Այսպիսով, չնայած ախտադադարը թեթևացում 
և հույս է ապահովում, քաղցկեղով հիվանդը միշտ հույս ունի, որ կբուժվի: Համա-
ձայն մի աղբյուրի, «Որպեսզի հայտարարենք, որ ինչ- որ մեկը բուժվել է քաղցկեղից, 
պետք է սպասել և տեսնել՝ արդյոք քաղցկեղը երբևէ նորից կվերադառնա, ուստի 
ժամանակը վճռական գործոն է: Եթե հիվանդը մի քանի տարի մնում է ախտա-

դադարի մեջ, հնարավոր է, քաղցկեղը բուժվել է: Քաղցկեղի 
որոշակի տեսակներ կարող են կրկնվել երկար տարիների 
ախտադադարից հետո»: 3

Հիվանդություն և մեղք
Ինչպես քաղցկեղն է կործանարար մարմնի համար, այնպես 

էլ մեղքն է կործանարար հոգու համար: Մեղքը սովորաբար 
սկսվում է փոքր, երբեմն աննշմարելի փոքր բաներից, բայց 
ունակ է արագ աճել: Այն ապականում է, հետո թուլացնում է, 
ապա սպանում է հոգին։ Այն հիմնական պատճառն է, հիրավի 
միակ պատճառը հոգևոր մահվան՝ իր բոլոր դրսևորումներով: 
Մեղքի բուժումը ապաշխարությունն է: Ճշմարիտ ապաշխարու-
թյունը 100 տոկոսով արդյունավետ է մեղավորին ախտադադարի 
մեջ դնելու կամ մեղքերի թողությունն իրականացնելու համար: 
Այս թողությունը հոգուն թեթևացում և ուրախություն է բերում: 
Սակայն մեղքերի թողություն ստանալը, դրա ախտանիշներից ու 

Երեց Քայլ Ս․ 
Մակքեյ

Յոթանասունից

Սրտի հզոր 
փոփոխություն

Մեղքն ապականում 

է, հետո թուլացնում 

է, ապա սպանում է 

հոգին։ Մեղքը հոգևոր 

մահվան հիմնական 

պատճառն է, հիրավի 

միակ պատճառը:  

Մեղքի բուժումը 

ապաշխարությունն է:
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ազդեցություններից ազատ լինելը չի նշանակում, որ մեղավորը լիովին 
բուժվել է: Ինչ- որ բան է կատարվում ընկած մարդու սրտի հետ, որը թույլ 
է տալիս կամ խոցելի է դարձնում մեղքի հանդեպ: Այսպիսով, մեղքը 
կարող է կրկնվել, նույնիսկ երկար տարիների ախտադադարից հետո: 
Թողության մեջ մնալը, կամ այլ խոսքերով, մեղքերի թողության պահ-
պանումը վճռական է ամբողջական բուժման համար:

Մաքրված և բուժված
Այս նմանությունն օգնում է մեզ հասկանալ, որ մենք պետք է ոչ 

միայն հոգևորապես մաքրվենք մեղքից, այլև բուժվենք մեղավորությու-
նից: Պայքարը, որը ստիպում է մեր կամքին բարիք գործել՝ հակառակ 
չարիք գործելու մեր բնույթին, կարող է հոգնեցուցիչ լինել: Եթե հավա-
տարիմ ենք, մենք կհաղթենք ոչ թե նրա համար, որ մեր կամքը պար-
տադրել ենք մեր բնույթին, այլ քանի որ մենք զիջել ենք մեր կամքը 
Աստծուն, և Նա փոխել է մեր բնույթը:

Բենիամին թագավոն ուսուցանել է. «Քանզի բնական մարդն  
Աստծո մի թշնամի է, և եղել է Ադամի անկումից ի վեր և կլինի հավի-
տյանս հավիտենից, մինչև նա չենթարկվի Սուրբ Հոգու հորդորներին 
և հանի բնական մարդուն . . . Տեր Քրիստոսի քավությամբ» (Մոսիա 
3.19): Ի պատասխան այս և ուրիշ ուսմունքներին, Բենիամինի ժողո-
վուրդն աղոթեց. «Օ՜, ողորմություն ունեցիր և գործի դիր Քրիստոսի 
քավիչ արյունը, որպեսզի մենք կարողանանք ներում ստանալ մեր 
մեղքերից, և մեր սրտերը կարողանան մաքրվել» (Մոսիա 4.2, շեշ-
տադրումն ավելացված է): Նրանց աղոթքից հետո Տերը պատասխա-
նեց երկու մասից բաղկացած նրանց խնդրանքին: Նախ, «Տիրոջ Հոգին 
եկավ նրանց վրա և նրանք լցվեցին ուրախությամբ, ստացած լինելով 
իրենց մեղքերին թողություն, և ունենալով խղճմտանքի խաղաղու-
թյուն» (Մոսիա 4.3):

Տեսնելով, որ իր ժողովուրդը «թողության մեջ էր», Բենիամին թագա-
վորը առաջ տարավ նրանց դեպի ամբողջական բուժում՝ ուսուցանելով 
նրանց, թե ինչպես մնալ թողության մեջ (տես Մոսիա 4.11–30): «Եթե դուք 
անեք այս,-  նա խոստացավ,-  դուք միշտ կհրճվեք և լցված կլինեք Աստծո 
սիրով և միշտ կպահպանեք ձեր մեղքերի թողությունը» (Մոսիա 4.12):

Ժողովուրդը հավատաց և կապվեց Բենիամին Թագավորի խոսքերին, 
այն ժամանակ Տերը պատասխանեց նրանց աղոթքի երկրորդ մասին, 
որ «[նրանց] սրտերը կմաքրվեն»: Երախտագիտությամբ և փառաբանե-
լով՝ ժողովուրդը բացականչեց. «Ամենակարող Տիրոջ Հոգու շնորհիվ . . . 
մեր մեջ կամ մեր սրտերում մի զորեղ փոփոխություն է առաջացրել, 
այնպես որ մենք այլևս հակված չենք գործելու չարիք, այլ շարունակ 
գործելու բարիք» (Մոսիա 5.2): Բենիամին թագավորը բացատրեց, որ 
այդ հզոր փոփոխությունը նշանակում էր, որ նրանք ծնվել էին Աստծուց 
(տես Մոսիա 5.7):

«Ինչպե՞ս եղավ դա»:
Մարգարե Ալման ուսուցանել է, որ մենք պետք է ապաշխարենք և 

կրկին ծնվենք՝ Աստծուց ծնված և փոխված սրտերով (տես Ալմա 5.49): 
Երբ մենք մշտապես ապաշխարենք, Տերը կհեռացնի մեր բոլոր մեղքե-
րը և Նա կհեռացնի այն, ինչը բնականորեն առաջացնում է կամ թույլ 

է տալիս մեղքը մեր մեջ: Բայց Ենովսի խոս-
քերով. «Տե՛ր, ինչպե՞ս եղավ դա»(Ենովս 1.7): 
Պատասխանը պարզ է, սակայն հիմնարար 
և հավերժական: Նրանց, ովքեր բժշկվել են 
ցանկացած վիճակից՝ ֆիզիկական, թե հոգևոր, 
Տերը հայտարարել է. «Քո հավատքը քեզ ողջ 
դարձրեց» (տես Մարկոս 5.34, Ենովս 1.8):

Սրտի հզոր փոփոխությունը, որը զգաց 
Ալման, կատարվել էր «համաձայն իր հավատ-
քի», և նրա հետևորդների սրտերը փոխվեցին, 
երբ նրանք «դրեցին իրենց վստահությունը 
ճշմարիտ ու կենդանի Աստծո վրա» (Ալմա 5.12, 
13): Բենիամին թագավորի ժողովրդի «սրտերը 
փոխվել են [Փրկիչի] անվան հանդեպ հավատ-
քի միջոցով» (Մոսիա 5.7):

Եթե մենք այնպիսի հավատք ունենանք, 
որ կարողանանք վստահել Տիրոջը մեր ողջ 
սրտով, մենք պետք է անենք այն, ինչը մեզ 
տանում է դեպի հավատքը, իսկ հետո անենք 
այն, ինչ հավատքն է առաջնորդում մեզ 
անել: Ի թիվս այն բաների, որոնք հանգեց-
նում են հավատքի՝ սրտի այս փոփոխության 
համատեքստում, Տերը շեշտեց ծոմապահու-
թյունը, աղոթքը և Աստծո խոսքը: Եվ չնայած 

Այս հզոր փոփոխությունը 

գործվում է մեր մեջ, այն 

չի գործվում մեր կողմից:

հավատքը հանգեցնում է շատ բաների, ապաշ-
խարությունը դրա առաջին պտուղն է:

Դիտարկեք հետևյալ երկու հատվածները 
Հելամանի գրքից, որոնք պարզաբանում են 
այս սկզբունքները: Նախ, մենք կարդում ենք 
այն ժողովրդի մասին, ովքեր «ծոմ էին պահում 
ու աղոթում և դառնում էին . . . ավելի ու ավելի 
կայուն՝ Քրիստոսի հավատքում, . . . նույնիսկ 
մինչև իսկ մաքրում ու սրբագործում էր նրանց 
սրտերը, սրբագործում, որը գալիս էր իրենց 
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սրտերն Աստծուն ենթարկելուց» (Հելաման 3.35): Հետո, Սամուել  
Լամանացի մարգարեից մենք սովորում ենք. «սուրբ գրություններին,  
այո, սուրբ մարգարեների մարգարեություններին, . . . առաջնորդում  
են . . . դեպի հավատքն առ Տերը, և ապաշխարություն. հավատք ու 
ապաշխարություն, որը սրտի փոփոխություն է բերում նրանց համար» 
(Հելաման 15.7):

Ապավինենք Աստծուն
Այստեղ մենք պետք է դադար տանք և ընդունենք, որ այս հզոր 

փոփոխությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, գործվում է մեր մեջ, 
այն չի գործվում մեր կողմից: Մենք կարող ենք ապաշխարել, փոխել 
մեր վարքը, մեր վերաբերմունքը, նույնիսկ մեր ցանկություններն 
ու համոզմունքները, բայց մեր ուժերից և կարողություններից վեր է 
փոխել մեր բնույթը: Այս հզոր փոփոխության համար, մենք լիովին 
ապավինում ենք Ամենազոր Աստծուն: Նա գթասրտորեն մաքրում է 
մեր սրտերը և փոխում է մեր բնույթը «այն ամենից հետո, ինչ մենք 
կարող ենք անել» (2 Նեփի 25.23): Նրա հրավերը մշտական է և հաս-
տատ. «Ապաշխարեք, և եկեք ինձ մոտ սրտի ողջ նվիրվածությամբ, և 
ես կբժշկեմ [ձեզ]» (3 Նեփի 18.32, շեշտադրումն ավելացված է):

Մեղավորությունից բուժվելու արդյունքն այն է, որ մենք «[մեր] 
մարմնական ու ընկած վիճակից [դառնում ենք] փոխված դեպի արդա-
րության մի վիճակի, փրկագնվելով Աստծո կողմից, դառնալով նրա 
որդիներն ու դուստրերը, Եվ այսպես [մենք] դառնում ենք նոր արա-
րածներ» (Մոսիա 27.25, 26): Մեր դեմքերը ճառագում են Քրիստոսի 

Լույսը: Բացի այդ, սուրբ գրություն-
ներն ասում են մեզ, որ «ամեն ով որ 
Աստուածանից է ծնուած, մեղք չէ 

գործում» (Ա Հովհաննես 5.18): Դա նրա-
նից չէ, որ մենք հիմա անընդունակ ենք 

մեղք գործել, այլ քանի որ մեղք գործելը 
հիմա մեր բնույթը չէ: Սա իրոք հզոր փոփո-

խություն է:
Պետք է հիշել, որ սրտի զորեղ փոփոխու-

թյուն ունենալը մի գործընթաց է, որը տեղի է 
ունենում մեր ողջ կյանքի ընթացքում, այլ ոչ 
թե ժամանակի ինչ- որ պահի: Փոփոխությու-
նը սովորաբար աստիճանական է, երբեմն 
աննկատելի, բայց այն իրական է, զորեղ և 
անհրաժեշտ։

Եթե դուք դեռ չեք զգացել այդպիսի զորեղ  
փոփոխություն, ես կհարցնեմ ձեզ. Դուք  
ապաշխարե՞լ եք և ստացե՞լ եք ձեր մեղքերի 
թողությունը: Դուք ուսումնասիրո՞ւմ եք սուրբ 
գրությունները: Դուք հաճա՞խ եք ծոմ պահում 
և աղոթում, որպեսզի ավելի ու ավելի ամուր 
դառնաք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր  
հավատքում: Դուք ունե՞ք բավականաչափ  
հավատք, որպեսզի վստահեք Տիրոջը ձեր  
ողջ սրտով։ Արդյո՞ք անսասան կանգնած եք 
այդ հավատքում: Արդյո՞ք դուք հետևում եք 
ձեր մտքերին, ձեր խոսքերին ու արարքնե-
րին և կատարում եք Աստծո պատվիրաննե-
րը: Եթե դուք անեք այս բաները, դուք միշտ 
կհրճվեք, լցված կլինեք Աստծո սիրով և միշտ 
կպահպանեք ձեր մեղքերի թողությունը: Եվ 
եթե մնաք թողության մեջ, դուք կբժշկվեք և 
կփոխվեք:

Հիսուս Քրիստոսը զորություն ունի մաք-
րելու մեզ մեր մեղքերից և նաև բուժելու մեզ 
մեղավորությունից: Նա հզոր է փրկելիս, և 
որպեսզի անի դա, Նա հզոր է փոփոխելիս: 
Եթե մենք տանք մեր սրտերը Նրան, գործադ-
րելով հավատք, կատարելով բոլոր փոփոխու-
թյունները, որոնք ունակ ենք կատարելու, Նա 
կգործադրի Իր զորությունը մեր մեջ, որպեսզի 
կատարի սրտի այս հզոր փոփոխությունը 
(տես Ալմա 5.14): ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. See Stacy Simon, “Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years,” American Cancer 
Society, Jan. 8, 2019, cancer.org.

 2. See “Remission: What Does It Mean?” webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Հիսուս Քրիստոսի Քավության շնորհիվ մենք կարող ենք ոչ 

միայն մաքրվել մեղքից, այլև բժշկվել մեղավորությունից:
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«Վերականգնման լավագույն զարդը սուրբ տաճարն է։ Նրա սրբազան արա-
րողություններն ու ուխտերը առանցքային նշանակություն ունեն նախա-
պատրաստելու ժողովրդին, որը պատրաստ է ողջունելու Փրկիչին Նրա 

Երկրորդ Գալուստի ժամանակ»: 1

Ժամանակ առ ժամանակ Առաջին Նախագահությունը կատարել է տաճարային 
արարողությունների և ընթացակարգերի փոփոխություններ, որպեսզի լավացնի 
տաճարային փորձառությունը անդամների համար և օգնի բոլորին, ովքեր տաճար 
են մտնում, որպեսզի ավելի սերտ կապ զգան Աստծո հետ այս սրբազան վայրերի 
ներսում:

Որպես տաճարային երկրպագության մաս, անդամները հագնում են արարողու-
թյունների հագուստ՝ վարդապետական և խորհրդանշական նշանակությամբ, որի 
աղբյուրը տաճարային երկրպագությունն է Հին Կտակարանում (տես Ղևտացոց 8 
և Ելից 28):

Որոշ փոփոխություններ են կատարվել տաճարային արարողությունների 
հագուստների հետ: Այս փոփոխությունները չեն արտացոլում տաճարային խորհր-
դանշականության կամ վարդապետության փոփոխություններ, այլ նախատեսված 

են տաճարային փորձառությունները պարզ, հարմա-
րավետ և հասանելի դարձնելու համար. տաճարային 
հագուստը ավելի հեշտ է հագնել, խնամել և այն ավելի 
մատչելի է:

Այդ փոփոխությունները ներառում են.

• Քողի և զգեստի ձևը պարզեցնել։
• Հեռացնել պլաստիկ ներդիրը գլխարկից և հեռացնել 

կապիչը գլխարկից և քողից:
• Օգտագործել ավելի դիմացկուն գործվածք, որը նույնն է 

զգեստների, գլխարկի և պարկի համար, և օգնում է, որ 
դրանք ավելի երկար օգտագործվեն և ավելի հեշտ լինի 
դրանց մասին հոգ տանելը:

Մենք հուսով ենք, որ այս փոփոխությունները կօգնեն 
լավացնել սրբազան փորձառությունը ձեզ համար, երբ դուք 
տաճարային երկրպագությունը դարձնում եք ձեր կյանքի 
անբաժանելի մասը: ◼
ՀՂՈՒՄ.
 1. Ռասսել Մ․ Նելսոն, «Ամփոփիչ ելույթ», Լիահոնա, նոյեմբեր 2019, 120։

Առաջին Նախագահություն 

Լավացնենք  
մեր տաճարային 
փորձառությունը

«Արարողությունների և ընթա-
ցակարգերի  փոփոխություն-
ները չեն փոխում այն ուխտերի 
սրբազան բնույթը, որոնք կապ-
վում են [տաճարում]: Փոփոխու-
թյունները թույլ են տալիս, որ 
ուխտերը ամուր հաստատվեն 
մարդկանց սրտերում, ովքեր 
ապրում են տարբեր ժամանակ-
ներում և հանգամանքներում:

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն, 
գերագույն համաժողովի ղեկա-
վարների ուսուցման ժողով, 
հոկտեմբեր 2019
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՐՑԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԸ

Կարո՞ղ եմ շարունակել օգտագործել  
արարողության հագուստը, որը ես արդեն ունեմ:

Այո: Նախկին ոճի հագուստները շարունակում 
են օգտագործվել, մինչև դրանք փոխարինելու 
կարիք լինի:
Ինչպե՞ս պատշաճ ձևով ոչնչացնեմ  
արարողության հին հագուստը:

«Տաճարային արարողության մաշված հագուս-
տը ոչնչացնելու համար անդամները պետք է կտրտեն 
հագուստն այնպես, որ նախնական տեսքը անճանա-
չելի դառնա» (Ձեռնարկ 2: Եկեղեցու կառավարումը 
[2010], 21.1.42):
Կարո՞ղ եմ ձևափոխել գոյություն ունեցող 
հագուստը՝ համաձայն նոր փոփոխությունների: 

Այո: Լրացուցիչ տեղեկություն, թե ինչպես 
կարելի է գտնել store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing, երբ դուք մուտք եք գործում 

ձեր անդամության հաշվի միջոցով կամ այցելում 
եք Distribution Services և հարցնում խանութի 
գործավարին:
Կարո՞ղ եմ նվիրել արարողությունների  
հին հագուստը:

Երբ հարմար է, կարող եք զգուշությամբ 
օգտագործված հագուստը տալ օժտում ստա-
ցած ընտանիքի անդամներին կամ ընկերներին: 
Սակայն, անկախ վիճակից, արարողության 
հագուստը չի կարելի նվիրաբերել տաճարին, 
Deseret Industries- ին կամ ուրիշ հագուստով 
փոխանակել:
Ինչպե՞ս ձեռք բերեմ նոր հագուստ:

Ձեր տարածքում գնի և մատչելիության մասին 
տեղեկություն ստանալու համար այցելեք store.
ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing կամ 
այցելեք Distribution Services:
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Այս բաժնում

44 Ինչպես են չափահաս երի-
տասարդները մասնակցում 
շարունակվող Վերականգն-
ման գործին

Կիսվեք ձեր պատմությամբ
Ունե՞ք որևէ հետաքրքիր պատմություն, որով 
կցանկանայիք կիսվել: Ցանկանու՞մ եք տես-
նել հոդվածներ որոշակի թեմաներով: Եթե 
այդպես է՝ սպասում ենք ձեր արձագանքին: 
Կարող եք ներկայացնել ձեր հոդվածը կամ 
կարծիքը liahona .ChurchofJesusChrist 
.org կայքին:

Գտեք այս հոդվածները և ավելին.

• liahona .ChurchofJesusChrist .org կայքում:
• YA Weekly (Gospel Library հավելվածի 

«Չափահաս երիտասարդներ» բաժնում):

Չափահաս երիտասարդներ

Մենք կարող ենք տարածել  
ավետարանի լույսը

Միայն թվային տարբերակով

Կարծում եք, դուք չունե՞ք որևէ 
նպատակ՝ որպես չափահաս  
երիտասարդ։ Մտածեք նորից

Սեզար Գերվացիո

Եկեղեցու լրիվ անունը օգտագոր-
ծելը հարմար չէր, բայց արժեր

Լաուրի Ահոլա

Ուրախություն գտնել Տիրոջ  
գործը կատարելիս

Կառուցել արքայությունը Նոր  
Կալեդոնիայում

Մայնդի Սելու

Ե
րիտասարդությունը աճի, հնարավորությունների ժամանակ է, և հնա-
րավորություն, որ սկսեք կառուցել ձեր կյանքը: Եվ դա կարող է միա-
ժամանակ լինել ճնշող, ոգևորիչ և վախեցնող (անշուշտ, մեզ համար 

ևս եղել է այդպիսին):
Չնայած մենք գուցե չգիտենք կյանքի բոլոր կարևոր հարցերի պատաս-

խանները, սակայն կա մի բան, որում մենք լիովին համոզված ենք. չափահաս 
երիտասարդները միշտ էլ եղել են Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու շարունակվող 
Վերականգնման վճռական ուժը:

Այս ամսվա բաժինը կազմելիս շատ չափահաս երիտասարդների հետ 
մենք զրուցել ենք Իսրայելի հավաքման գործում նրանց դերի մասին: Եվ մենք 
այնքան բարձր ենք գնահատում նրանց անկեղծ սերն ու նվիրվածությունը, 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հանդեպ: Անկախ իրենց հանգամանքներից, 
այս երիտասարդ Սրբերը հասկանում են այն կարևոր դերը, որն ունեն այս 
վերջին տնտեսությունում: «Ինչպես են չափահաս երիտասարդները մաս-
նակցում շարունակվող Վերականգնման գործին» հոդվածում, էջ 44, դուք 
կարող եք կարդալ այն մասին, թե ինչպես են Հնդկաստանի, Հունգարիայի, 
Բարբադոսի, Ավստրալիայի և Միացյալ Նահանգների չափահաս երիտա-
սարդները պատրաստում աշխարհը Փրկիչի Երկրորդ Գալուստին:

Միայն թվային հոդվածներում Սեզարը գաղափար է տալիս այն մասին, 
թե մենք ինչպես կարող ենք գտնել մեր նպատակը և դառնալ ավելի լավ 
առաջնորդներ: Լաուրին խոսում է այն օրհնությունների մասին, որոնք 
ստանում ենք, երբ հետևում ենք մարգարեի խորհրդին: Այլ չափահաս 
երիտասարդներ կիսվում են տաճարային աշխատանքին, սպասավորու-
թյանը, ընտանեկան պատմությանն ու միսիոներական աշխատանքին 
վերաբերող իրենց փորձառություններով: Իսկ մենք կիսվում ենք Նոր Կալե-
դոնիայից մի չափահաս երիտասարդի օրինակով, որը ցույց է տալիս, թե 
Եկեղեցու անդամներն ինչպես են կատարում Տիրոջ աշխատանքը Եկեղե-
ցու փոքր տարածքներում:

Անկախ այն բանից, թե որտեղ եք դուք, և ինչպիսին են ձեր հանգա-
մանքները, դուք կարող եք ավելի մեծ գործ կատարել հավաքման գործում, 
քան կարծում եք: Որպես չափահաս երիտասարդներ, մենք այս Եկեղեցու 
ապագա ղեկավարներն եք: Չափահաս երիտասարդների ջանքերի կայծե-
րը կբոցավառվեն այսօր և վաղը ամբողջ աշխարհով մեկ կսփռեն ավետա-
րանի լույսը:

Հարգանքով,
Չեյքըլ Վորդլեյ և Մայնդի Սելու
 Եկեղեցու ամսագրերի չափահաս երիտասարդների  
բաժնի խմբագիրներ
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Ինչպես են չափահաս  
երիտասարդները փոփոխություն 
առաջացնում շարունակվող 
Վերականգնման գործում

Ա
մեն անգամ, երբ Եկեղեցու որևէ ղեկավար հրավիրում է 
ձեզ մասնակցելու շարունակվող Վերականգնման գործին 
կամ օգնել հավաքել Իսրայելը, դուք երբևէ մտածե՞լ եք. 

«Ես ի՞նչ կարող եմ անել: Ես մենակ եմ», «Ես շատ երիտասարդ 
եմ» կամ «Ես բավարար գիտելիքներ չունեմ: Ես ի՞նչ կարող եմ 
փոխել»:

Մեզանից յուրաքանչյուրը ժամանակ առ ժամանակ ունենում 
է այսպիսի մտքեր: Բայց փորձեք լռեցնել այդ անվստահությու-
նը, երբ կարդաք հաջորդ մի քանի նախադասությունները.

• Ջոզեֆ Սմիթը ընդամենը 22 տարեկան էր, երբ սկսեց 
թարգմանել Մորմոնի Գիրքը։

• Օլիվեր Քաուդերին նույնպես 22 տարեկան էր, իսկ Ջոն 
Ուիթմերը՝ 26 (և երկուսն էլ ամուրի էին), երբ սկսեցին 
աշխատել որպես Ջոզեֆի դպիրներ:

• 1835թ., երբ կանչվեց Տասներկու Առաքյալների Քվորումը, 
նրանք 23- 35 տարեկան էին:

• Վաղ շրջանի Սրբերից շատերը, ովքեր միացան Եկեղե-
ցուն և տարածեցին ավետարանը, չափահաս երիտա-
սարդներ էին:

Ի վերջո, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի Վերականգնման 
վաղ օրերին Աստված աշխատում էր չափահաս երիտասարդ-
ների միջոցով։ Ձեզ նման մարդկանց միջոցով:

Մի պահ խորհենք դրա շուրջ և դրա նշանակության շուրջ:
Եկեղեցին այսօր տարածված չէր լինի երկրի վրա, եթե բոլո-

րը մտածեին, որ իրենք փոփոխություն չեն կարող առաջացնել: 
Իսկ դու՛ք, այո, դու՛ք, ընտրյալ սերնդի մասն եք, որը պիտի 
շարունակի վերականգնել և ղեկավարել Հիսուս Քրիստոսի 
Եկեղեցին այսօր: Ն
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Չափահաս 
երիտասարդները 
միշտ էլ կարևոր 
դեր են ունեցել 
փրկության 
աշխատանքում։



 Ա պ ր ի լ  2 0 2 0  45

Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանի Վերականգնման վաղ 
օրերին Աստված աշխատում 
էր չափահաս երիտասարդ-
ների միջոցով։ Ձեզ նման 
մարդկանց միջոցով:

Դուք ուղարկված  
եք այստեղ: Այժմ:  
Նպատակի համար:

Մեր սերնդի մասին խոսելիս Նախագահ Ռասսել 
Մ. Նելսոնը ուսուցանել է. «Դուք ապրում եք «վեր-
ջին օրերում». Տերը հայտարարել է, որ սա վերջին 
անգամն է, որ Նա մշակներ կկանչի Իր այգին՝ հավա-
քելու ընտրյալներին երկրի չորս կողմերից: (Տես ՎևՈւ 
33․3- 6։) Եվ դուք ուղարկվել եք՝ մասնակցելու այս 
հավաքին»: 1

Մտածեք 65000 լիաժամկետ միսիոներների մեծ 
խմբի մասին, ովքեր ամբողջ օրը կիսվում են ավե-
տարանով ողջ աշխարհում: Մտածեք բոլոր չափա-
հաս երիտասարդների մասին, ովքեր ուխտեր են 
կնքում տաճարում, օգտվում են վերականգնված 
քահանայության և տաճարային օրհնություններից 
և ուխտ են կապում հավատարիմ լինել, ամրաց-
նել իրենց ընտանիքներն ու կառուցել Աստծո 
արքայությունը երկրի վրա: Մտածեք չափահաս 
երիտասարդների մասին, ովքեր, որպես Եկեղեցու 
ղեկավարներ, ծառայում են ամբողջ աշխարհում: 
Մտածեք նրանց մասին, ովքեր առաջ են մղվում՝ 
հետևելով Հիսուս Քրիստոսին, չնայած իրենց կրած 
բոլոր դժվարություններին ու փորձություններին: 
Վերականգնման սկզբից չափահաս երիտասարդ-
ները հանդիսանում են Վերականգնման կարևոր 

ՋՈԶԵՖ  
ՍՄԻԹ,  
22 ՏԱՐԵԿԱՆ
Սկսեց թարգմանել 
Մորմոնի Գիրքը ՕԼԻՎԵՐ  

ՔԱՈՒԴԵՐԻ,  
22 ՏԱՐԵԿԱՆ
Սկսեց աշխատել 
որպես Ջոզեֆի դպիր

ՋՈՆ  
ՈՒԻԹՄԵՐ,  
26 ՏԱՐԵԿԱՆ
Սկսեց աշխատել 
որպես Ջոզեֆի դպիր
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մասը։ Իսկ շարունակվող Վերականգ-
նումը հանդիսացել է Եկեղեցու չափա-
հաս երիտասարդ անդամների կյանքի 
կարևոր մասը:

Ի՞նչ է նշանակում 
Վերականգնումը  
մեզ համար:

Մեզանից շատերի համար մեր մաս-
նակցությունը Վերականգնման գործում 
արդյունքն է այն բանի, թե ինչ է այն 
ուսուցանել մեզ: Վենելա Վակապալլիի 
համար, ով չափահաս երիտասարդ 
նորադարձ է Անդրա Պրադեշից (Հնդկաս-
տան), «Վերականգնումը հայտնություն 
փնտրելն է: Ջոզեֆ Սմիթը հայտնությունն 
էր փնտրում անտառում: Նա խորհրդակ-
ցեց Տիրոջ հետ և սպասեց պատասխա-
նի, նա համբերատար էր: Ահա, թե ինչն է 
ինձ դուր գալիս»: Վենելան բացատրում է. 
«Նախքան Վերականգնման մասին իմա-
նալը, ես չգիտեի, թե ինչ է հայտնություն 
փնտրելը: Ինձ շատ զարմացնում է այն, 
թե որքան ժամանակ նա ծախսեց, մինչև 
հայտնություն ստացավ Աստծուց: Դա այն 
է, ինչ ես սովորեցի Վերականգնումից:

Էմմա և Ջեյքոբ Ռոբերտսները՝ մի 
երիտասարդ զույգ Յուտայից, համարում 

են, որ Վերականգնումը «շարունակվող 
հայտնություն է» մեզ համար և աշխարհի 
համար, «որ մենք կարող ենք ունենալ 
մարգարե՝ Աստծո խոսնակը այստեղ՝ 
երկրի վրա, հավաստիանալով, որ ինչ-
պիսի մարտահրավերների էլ դիմակա-
յենք աշխարհում, մենք ունենք ինչ- որ 
մեկը, ով աշխատում, աղոթում և խոսում է 
Աստծո հետ, համոզվելու համար, որ մենք 
պատրաստ ենք և կարող ենք դիմակայել 
աշխարհի դժվարություններին, երբ այն 
փոփոխվում է»:

«Այդքան շատ գիտելիքը, որը 
գալիս է Վերականգնման հետ, հեշ-
տացնում է իմ կյանքը և թուլացնում է 
լարվածությունը»,-  ասում է Ջեյքոբը: Այդ 
ամենը գալիս է երաշխավորությամբ, որ 
«կա Աստված, ով սիրում է մեզ և հսկում է 
մեզ»,-  ասում է Էմման: «Նրա նպատակը 
մեր երջանկությունն է»: Որպես երիտա-
սարդ չափահասներ, մենք կարող ենք 
լիովին վստահել և հետևել Նրան, քանի 
որ մենք գիտենք՝ Նրա նպատակը մեր 
երջանկությունն է: Մենք գիտենք, որ մենք 
հավերժական էակներ ենք, և դա ինձ մեծ 
հույս ու հավատ է տալիս, որ ինչ էլ որ ես 
անեմ հիմա և ինչ սխալ էլ որ գործեմ, ես 
կարող եմ ապաշխարել և ունենալ այս 
ժամանակը երկրի վրա՝ առաջադիմելու 
և սովորելու համար»:

Այդպիսի հավաստիացումը օգնեց 
Ռամոնա Մորիսին՝ մի չափահաս երի-
տասարդի Բարբադոսից, երբ առաջին 
անգամ իմացավ Վերականգնման 
մասին: Ի թիվս այլ բաների, նա ձեռք 

Վերականգ-
նումը հայտ-
նություն 
փնտրելն է:

ՎԵՆԵԼԱ ՎԱԿԱՊԱԼԻ,  
22 ՏԱՐԵԿԱՆ, ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ

Այդքան շատ գիտե-
լիքը, որը գալիս է 
Վերականգնման հետ, 
հեշտացնում է իմ կյան-
քը և թուլացնում է 
լարվածությունը:

ՋԵՅՔՈԲ ՌՈԲԵՐՏՍ,  
29 ՏԱՐԵԿԱՆ, ԱՄՆ
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բերեց վկայություն, որ «Երկնային Հայրը մեր 
կողքին է: Վերականգնումը խաղաղություն 
է բերում նրանց, ովքեր խորհում են իրենց 
կյանքի նպատակի և իրենց համար Աստծո 
ծրագրի շուրջ»:

Բայց չնայած Վերականգնման ըմբռնումը 
հստակություն է բերել նրա կյանք, նա նաև 
ընդունում է, որ «այդքան հեռու լինելով Եկեղե-
ցու գլխավոր գրասենյակից, դժվար է կապվել 
ավետարանի հետ, բայց քանի որ ես ամուր 
վկայություն ունեմ վերականգնված ավետա-
րանի մասին, ես գիտեմ, որ այդքան հեռու 
գտնվելով, ես դեռևս կարող եմ զգալ որպես 
Վերականգնման մաս և մենակ չեմ»:

Այո, նա մենակ չէ: Չափահաս երիտասարդ-
ներն ամբողջ աշխարհում մասնակցում են 
Վերականգնման գործին տաճարային ծառա-
յության, ընտանիքի պատմության և միսիոնե-
րական աշխատանքի միջոցով: Անձնական 
հայտնության ըմբռնումով, որը մենք ձեռք ենք 
բերում՝ սովորելով Ջոզեֆ Սմիթի Առաջին Տեսիլ-
քի և Վերականգնման մասին, մենք բոլորս 
կարող ենք ձգտել իմանալ Աստծո կամքը և, 
թե ինչ դեր կարող ենք խաղալ շարունակվող 
Վերականգնման գործում:

Չափահաս երիտասարդները 
ղեկավարում են Եկեղեցին

Մենք կարող ենք չափահաս երիտասարդներ լինել, 
բայց կարող ենք ղեկավարներ լինել Եկեղեցում հիմա: 
Լինելով Եկեղեցու միակ անդամը իր ընտանիքում, 
Յանկա Տորոնին Գյորից (Հունգարիա) ամրապնդվում է 
իր չափահաս երիտասարդ ընկերների կողմից, ովքեր 
մասնակցում են Վերականգնման տարբեր ոլորտնե-
րին. «Իմ ընկերներից շատերը գնացել են միսիա և հրա-
շալի է տեսնել նրաց առաջընթացը, իսկ հետո նրանք 
վերադառնում են և աճում են իրենց բոլոր փորձառու-
թյունների միջոցով: Դա հրաշալի փորձառություն է մեր 
բոլորի համար: Միշտ էլ հրաշալի է տեսնել, թե ինչպես 
են իմ երիտասարդ ամուրի ընկերները ծառայում իրենց 
կոչումներում, և երբեմն իրենք են ստեղծում հնարավո-
րություններ, ինչպես օրինակ՝ ԵԶՀ- ի (Երիտասարդնե-
րին զորացնելու համար) համաժողովներին կամավոր 
խորհրդականների դեր են կատարում: Ես համարում 
եմ, որ Վերականգնումը ոչ միայն մարդկանց ավե-
տարանն ուսուցանելու մասին է. այն նաև մեր 
ունեցած անդամներին ամրապնդելու մասին է:

Հունգարիայի չափահաս երիտասարդ-
ները հասկանում են, իրենք այս Եկեղեցու 

Վերականգնումը 
խաղաղություն է 
բերում նրանց, ովքեր 
խորհում են իրենց 
կյանքի նպատակի և 
իրենց համար Աստծո 
ծրագրի շուրջ:

ՌԱՄՈՆԱ ՄՈՐԻՍ,  
28 ՏԱՐԵԿԱՆ, ԲԱՐԲԱԴՈՍ

Վերականգնումը մեր ունեցած  
անդամներին ամրապնդելու մասին է:

ՅԱՆԿԱ ՏՈՐՈՆԻ,  
24 ՏԱՐԵԿԱՆ, ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ
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ապագա ղեկավարներն են: «Մեր կարիքը 
զգացվում է, և մենք պետք է կարողանանք 
կատարել հանձնարարությունը, որը երբեմն 
անհաղթահարելի է»,-  խոստովանում է 
Յանկան: «Տերը արագացնում է Իր աշխա-
տանքը, իսկ մենք դրա մի մասն ենք: Երբեմն 
մենք մտածում ենք, «Ես ինչպե՞ս պետք է 
անեմ սա»: Բայց հրաշալի է տեսնել, որ մեր 
ղեկավարները այդքան վստահում են մեզ: 
Սա ոգևորիչ է նրանց համար, ովքեր իրոք 
սիրում են Եկեղեցին և ունեն ամուր վկայու-
թյուն, քանի որ մենք գիտենք, որ մի օր մենք 
ենք պատասխանատու լինելու: Մենք պետք 
է պատասխանատվություն ստանձնենք մեր 
սեփական հոգևոր առաջընթացի համար»:

Շոն և Ստեֆանի Ջոզեֆները Արևմտյան 
Ավստրալիայից մասնակցում են Վերա-
կանգնմանը՝ ուսուցանելով իրենց ծխի 
երիտասարդներին: «Ինձ համար մասնակ-
ցել Վերականգնմանը նշանակում է՝ օգնել 
ապագա սերունդներին հասկանալ, թե ինչ 
է ավետարանը և ինչպես կարող է այն օգնել 
նրանց և ուրիշներին իրենց կյանքում»,-  ասում 
է Ստեֆանին: «Մենք կարող ենք օգնել մեր 
երկրում Եկեղեցու համար ավելի ամուր հիմք 
ստեղծել ապագայում»:

«Մենք ցանկանում ենք օգնել երիտա-
սարդներին ինքնուրույն վկայություն ձեռք 
բերել Մորմոնի Գրքի և Ջոզեֆ Սմիթի մասին 

և հասկանալ, որ իրենք իրականում Աստ-
ծո զավակներն են»,-  բացատրում է Շոնը: 
«Մենք չենք ցանկանում, որ դա պարզա-
պես լինի մի բան, ինչի մասին երգել են 
Երեխաների Միությունում. մենք ցանկանում 
ենք, որ նրանք իսկապես իմանան, որ այն 
ճշմարիտ է»:

Վենելայի համար Հնդկաստանում 
ավետարանով ապրելը հեշտ չէ, բայց նա 
գիտի, որ այնտեղ չափահաս երիտասարդ 
անդամների ուժը կոգեշնչի ուրիշներին և 
կօգնի Վերականգնման առաջընթացին: 
«Այստեղ բոլոր չափահաս երիտասարդնե-
րը շատ հավատարիմ են: Նրանք հնարա-
վորություններ են փնտրում կիսվելու իրենց 
վկայություններով»,-  ասում է նա։ «Մենք 
Հնդկաստանի ռահվիրաներն ենք: Մենք 
տեղափոխվում ենք տարբեր վայրերից և 
մեզանից մի քանիսը նույնիսկ հեռանում են 
ընտանիքներից: Կյանքը դժվար է այստեղ, 
բայց մենք, այնուամենայնիվ, ընտրում ենք 
ապրել ավետարանով: Սուրբ գրություններն 
ինձ տալիս են շատ հույս, ուժ և քաջություն:

Կարևոր չէ, թե որտեղ ենք մենք, որպես 
չափահաս երիտասարդներ, մենք կարող 
ենք շարունակել հզոր ազդեցություն ունե-
նալ շարունակվող Վերականգնման վրա 
մեր հավատքի և ավետարանի հանդեպ 
պարտավորության միջոցով:

Ինձ համար Վերականգն-
մանը մասնակցելը օգնելն է 
ապագա սերունդներին հաս-
կանալ, թե ավետարանն ինչ-
պես կարող է օգնել նրանց և 
ուրիշներին իրենց կյանքում:

ՍՏԵՖԱՆԻ ՋՈԶԵՖ,  
28 ՏԱՐԵԿԱՆ, ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ
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Եկեղեցու ապագան 
մեր գործն է

Մենք Եկեղեցու ապագան ենք: Մենք 
վերջին կռիվն ենք տալիս: Երկնային Հայ-
րը ցանկանում է, որ մենք օգնենք Նրան 
կատարել Իր աշխատանքը՝ հավերժա-
կան, կյանքը փոխող Իր աշխատանքը: Նա 
գիտե, որ մենք բավականաչափ ուժեղ ենք, 
որպեսզի շարունակենք առաջ ընթանալ և 
պայքարել այն եղանակների դեմ, որոնցով 
հակառակորդը ցանկանում է գայթակղել 
կամ խաբել մեզ: Եվ սատանան հուսահատ-
վում է: Նա գիտի, որ պարտվում է պայքա-
րում, քանի որ Տիրոջ աշխատանքը կհաղթի:

«Մենք գիտենք, որ Տերը արագացնում է Իր 
աշխատանքը, և ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել 
այն»,-  ասում է Յանկան: «Մենք գիտենք, 
որ այն կշարունակվի՝ անկախ ամեն ինչից: 
Բայց մենք պետք է որոշենք՝ արդյոք մենք 
լինելու ենք դրա մի մասը և օգնենք դրա 
առաջընթացին, թե կողքից պարզապես 
դիտելու ենք: Մեր ազատ կամքի շնորհիվ 
կարող ենք դրա մի մասը լինել, և մենք ունենք 
այդ վկայությունը, որ կարող ենք ընտրել ճիշ-
տը և մեր ընտրությամբ հետևել Քրիստոսին: 
Մենք պետք է լինենք դրա մի մասը»:

Ուստի մեզանից է կախված ընտրությու-
նը, թե ում կողմից ենք:

Մեզանից է կախված՝ արդյոք քաջություն 
կունենանք պաշտպանել այն, ինչին հավա-
տում ենք:

Մենք ենք անձնական հայտնություն 
փնտրում մեր կյանքի համար:

Մեզանից է կախված՝ արդյոք թույլ կտանք, որ դժվարին մար-
տահրավերները, որոնց բախվում ենք, զորացնեն մեր հավատքը 
Փրկիչի հանդեպ:

Մեզանից է կախված՝ արդյոք կհետևենք նրան և կանենք 
մեզանից կախված ամեն բան՝ ուրիշներին Նրա մոտ բերելու 
համար:

Մենք պետք է որոշենք՝ համբերել մինչև վերջ՝ մեր ուժերի 
ներածին չափով:

Մենք իսկապես վերջին օրերում ենք: Իսկ ղեկավարել Եկեղեցին, 
ինպես Նախագահ Նելսոնն է կոչում, «աշխարհի պատմության 
ամենահզոր տնտեսության մեջ»,2 կարծես, անհաղթահարելի 
պարտականություն է: Բայց մտածեք այդ մասին. Երկնային Հայրը 
վստահել և պահպանել է մեզ, որպեսզի լինենք այս երկրի վրա 
ժամանակի այս հատուկ պահին, երբ մենք բախվում ենք անհա-
մար գայթակղությունների, շեղող հանգամանքների և այնքան 
շատ հակառակ կարծիքների հետ:

Ուղարկելով մեզ այստեղ՝ ամենաառանցքային տնտեսության 
մեջ, Երկնային Հայրը չէր ստեղծում որևէ իրավիճակ, որում մենք 
կձախողվեինք: Նա գիտի մեր ներուժը, մեր հզորությունը, մեր 
քաջությունը և, ի վերջո, Նա գիտի, որ մենք կարող ենք փոփոխու-
թյուն կատարել Եկեղեցու Վերականգնման գործում՝ անկախ մեր 
տարիքից կամ ամուսնական կարգավիճակից: Նշանակություն 
չունի, թե որքան անտանելի են թվում մեր փորձությունները, որքան 
դժվար է թվում ղեկավարելը և ավետարանով կիսվելը ամբողջ 
աշխարհում. Երբ Նա է աջակցում մեզ, ո՞վ կարող է կռվել մեր դեմ: 
Նա կօգնի մեզ իրականացնել անհնարինը: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Ռասսել Մ. Նելսոն, «Կանգնեք որպես իսկական հազարամյակցիներ», Լիահոնա,  

հոկտեմբեր 2016, 48։
 2. Ռասսել Մ. Նելսոն, «Կանգնեք որպես իսկական հազարամյակցիներ», Լիահոնա,  

հոկտեմբեր 2016, 46:

«Ուրախություն գտնել Տիրոջ աշխատանքը կատարելիս» թվային հոդվածում 
դուք կարող եք գտնել ավելի շատ պատմություններ աշխարհի չափահաս 
երիտասարդներից, ովքեր մասնակցում են Վերականգնմանը: 
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52 Ամրացրեք ձեր  
հավատը Առաջին  
Տեսիլքի միջոցով

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

56 Տաքսին, դպրոցական  
տղան և աղոթքի 
պատասխանը

Սիդնի Չայմ Այհանվո

58 Ձեռք բերելով իմ  
հավատը. Ամեն  
անգամ մի քայլ

Երեց Էդվարդ Դյուբ

62 Հարցեր և  
պատասխաններ.  
Առաջին Տեսիլքը և  
Մորմոնի Գիրքը

64 Չորս պատկերներ 
Զատիկի շաբաթից

Ես նորադարձ 
եմ Եկեղեցում  

Առաջին բանը, որ գրավեց ինձ, երիտա-

սարդների միջոցառումներն էին: Նույնիսկ 

հիմա ես դեռ սիրում եմ ժամանակ անց-

կացնել Եկեղեցու ընկերների հետ, որոնց 

հետ կարող եմ զվարճալի բաներ անել: 

Ես հատկապես սիրում եմ նրանց հետ 

ամեն շաբաթ գնալ Սուվա Ֆիջի Տաճար:

Ֆիջիում հասակակիցները շատ են 

ճնշում միմյանց: Խանութները միշտ չէ, որ 

փաստաթուղթ են պահանջում ալկոհոլ, 

ծխախոտ և նման բաներ վաճառելիս: 

Երեխաները միշտ գնում են նման բաներ։ 

Դժվար է ընտրել ճիշտը:

Մեկը, ով ինձ ուժեղ է պահում, իմ 

միջնեկ եղբայրն է: Ես ավագն եմ, ուստի 

միշտ մտածում եմ նրանց մասին ամեն 

անգամ, երբ գայթակղվում եմ որևէ 

սխալ բան անել: Ես չեմ ցանկանում, որ 

նրանք սխալ որոշումներ կայացնեն այն 

պատճառով, որ տեսել են ինձ այդ բանը 

առաջինն անելիս: Մահից առաջ մայրս 

ստիպեց ինձ խոստանալ, որ հոգ կտա-

նեմ իմ եղբայրների ու քույրերի մասին և 

միշտ նրանց կողքին կլինեմ:

Առայժմ ես Եկեղեցու միակ անդամն 

եմ իմ ընտանիքում։ Բայց ես աղոթում եմ 

նրանց համար ամեն օր: Ես շնորհակալ 

եմ Երկնային Հորը, որ պահպանում է 

նրանց, և աղոթում եմ, որ նրանք ստա-

նան Նրա ավետարանի գիտելիքը: 

Նրանք ինձ ուժեղ են պահում:

Միկալյա Ջ., 17տարեկան, Ֆիջի

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ
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ԵՐԲ ԵՍ 16 ՏԱՐԵԿԱՆ ԷԻ, Այդա-
հոյի իմ տնից ճամփորդեցի Միա-
ցյալ Նահանգների Արևելյան ափը՝ 
մասնակցելու մի համաժողովի, որին 
մասնակցում էին 50 նահանգներից 
եկած մոտ 40 ազգերի պատկանող 
երիտասարդ տղամարդիկ և երի-
տասարդ կանայք: Դրանից առաջ 
ես հազվադեպ էի եղել նման իրա-
վիճակում, որտեղ իմ հավատքով և 
համոզմունքներով առանձնանում էի 
մյուսներից: 

Մի երեկո մի ոչ պաշտոնական  
խմբի միջավայրում քննարկում  
սկսվեց Հիսուս Քրիստոսի Վերջին  
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու որոշ 
համոզմունքների և գործելակեր-
պի մասին: Ուսանողների մի մեծ 
խումբ հանկարծ իրենց ուշադրու-
թյունը կենտրոնացրեց ինձ վրա 
և սկսեց հարցեր տալ, որոնցից 
մի քանիսը քննադատում էին մեր 
համոզմունքները:

Դա զարմացրեց ինձ: Ես մի 
պահ խորհեցի և սկսեցի կիսվել Ն
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Երեց Նիլ Լ. 
Անդերսեն

Տասներկու 
Առաքյալների 
Քվորումից

Ոմանք նույնիսկ ավելի շատ տեղեկու-
թյուններ հարցրին Եկեղեցու մասին: 
Երբ այդ երեկո ես վերադարձա իմ 
սենյակ, հասկացա, որ այն մարդը, 
ում վրա այս փորձառությունը մեծա-
գույն ազդեցությունն էր ունեցել, ես 
էի: Ես ինքս էի զգացել վկայության 
զորությունը Հայր Աստծո, Նրա Որդի 
Հիսուս Քրիստոսի և Առաջին Տեսիլքի 
մասին։

Այդ վկայությունից անցել է 50 
տարի, և այդ ժամանակից ի վեր ես 
հարյուրավոր անգամներ վկայել եմ 
Հոր, Որդու և Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի 
մասին: Այդ փորձառություններում 
ես մշտապես զգացել եմ Սուրբ Հոգու 
հաստատող վկայությունը:

Ես կկամենայի կիսվել հինգ 
սկզբունքներով, որոնք սովորել եմ 
Առաջին Տեսիլքի իմ հոգևոր հաս-
կացողությունից: Այս սկզբունքները 
ամրապնդել են իմ հավատը և Երկ-
նային Հորն ու Նրա Սիրելի Որդուն 
հետևելու իմ ցանկությունը։ Հուսով 
եմ, որ նրանք ձեզ ևս զորացնում են:

ԱՄՐԱՑՐԵՔ ՁԵՐ  
ՀԱՎԱՏԸ ԱՌԱՋԻՆ  
ՏԵՍԻԼՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ավետարանական որոշ հիմնական 
սկզբունքներով: Ես բացատրեցի, 
որ մենք ունենք Երկնային Հայր, որ 
մենք Նրա որդիներն ու դուստրերն 
ենք և մենք երկրի վրա ենք, որպես-
զի հավատք զարգացնենք Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ՝ ապացուցելով 
ինքներս մեզ, որ կընտրենք բարին՝ 
չարի փոխարեն:

Կիսվելով այս սկզբունքներով, ես 
հանգեցի Ջոզեֆ Սմիթի վկայությանը: 
Մյուս ուսանողները չէին հարցրել 
Ջոզեֆ Սմիթի մասին, բայց ես ինքս 
հասա ակունքներին՝ թե ինչու եմ 
հավատում և ինչին եմ հավատում:  
Երբ ես պատմում էի, որ Հայրն ու 
Որդին հայտնվեցին Սրբազան 
Պուրակում, հանկարծ բոլորը լռե-
ցին: Սրբության մի ուժեղ զգացում 
տիրեց սենյակում, և հոգևոր ուժի մի 
անպատմելի զգացում իջավ իմ և իմ 
խոսքերի վրա:

Այնուհետև մի քանի ուսանողներ 
շնորհակալություն հայտնեցին ինձ 
իմ ամուր համոզմունքների համար: 
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Ես աղոթում եմ, որ դուք 

հետևեք Ջոզեֆի օրինակին, 

սովորեք ճշմարտություն-

ները, որոնք նա սովորեց, 

և ամրացնեք ձեր հավատը 

Երկնային Հոր և Նրա Որդի 

Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:



54 Լ ի ա հ ո ն ա

1. Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին 
երեք տարբեր և առանձին անձ-
նավորություններ են

Դարեր շարունակ, կրոնական 
գիտնականները և փիլիսոփաները 
վիճարկել են Հայր Աստծո, Հիսուս 
Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու բնույթը։ 
Շատերը կարծում էին, որ նրանք մի 
էակ են: 200 տարի առաջ Սրբազան 
Պուրակում Ջոզեֆ Սմիթի ունեցած 
փորձառության շնորհիվ մենք գիտենք 
Աստծո բնույթի մասին բացարձակ 
ճշմարտությունը:

Նախ և առաջ, Նա ապրում է: Երկ-
րորդ՝ Հայրը և Որդին երկու առան-
ձին, փառավոր, հարություն առած 

մեզանից յուրաքանչյուրը «Երկնային 
ծնողների կողմից սիրված որդին կամ 
դուստրն է»: 1

«Ընտանիք․ հայտարարություն 
աշխարհին» հռչակագրում կարդում 
ենք․ «Մարդկային էակները՝ տղամար-
դիկ և կանայք արարվել են Աստծո 
պատկերով։ Յուրաքանչյուրը երկնա-
յին ծնողների կողմից սիրված հոգևոր 
որդին կամ դուստրն է, և, որպես այդ-
պիսին, յուրաքանչյուր ոք ունի աստ-
վածային բնույթ և ճակատագիր»։ 2 
Մեր Հայրը հստակ հայտարարել է 
այդ ճակատագիրը. «Սա է իմ գործը 
և իմ փառքը` իրականացնել մարդու 
անմահությունն ու հավերժական կյան-
քը» (Մովսես 1.39): 

Մեր ճշմարիտ ինքնությունը գալիս 
է Աստծուց, և մենք այստեղ ենք՝ երկ-
րի վրա, որպեսզի ավելի նմանվենք 
նրան: Առաջին Տեսիլքի այս հասկա-
ցողությունը թույլ տվեց, որ ես՝ որպես 
երիտասարդ տղամարդ, իմանամ, որ 
ունեմ անհատական Երկնային Հայր, 
ով սիրում է ինձ և ցանկանում է, որ ես 
վերադառնամ Իր մոտ:

3. Մեր մեղքերը կարող  
են ներվել

Ջոզեֆի մեծ մտահոգություններից 
մեկն այն էր, որ իր մեղքերը ներվեին: 
Առաջին Տեսիլքի մի պատմության  
մեջ Տերը հետևյալ խոսքերով դիմեց 
երիտասարդ ճշմարտություն որո-
նողին. «Ջոզե՛ֆ, որդի՛ս, քո մեղքերը 
ներված են: Գնա քո ճանապարհով, 
հնազանդվիր իմ օրենքներին և  
պահիր իմ պատվիրանները: Ահա,  
ես եմ Ամենազոր Տեր Աստվածը: 
Ես խաչվեցի աշխարհի համար, 
որ նրանք, ովքեր հավատում են իմ 
անվանը, կարողանան հավերժական 
կյանք ունենալ»: 3

Ջոզեֆն իմացավ, որ Հիսուս Քրիս-
տոսի Քավության միջոցով իր մեղքե-
րը կներվեն և կմաքրվեն՝ համաձայն 
Աստծո օրենքների: Նրան տրվեցին 
վստահ գիտելիքներ, որ Հիսուս Քրիս-
տոսը Իր վրա վերցրեց մեղքերն ու 

էակներ են՝ մեկը մյուսից առանձին: 
Ավելի ուշ Ջոզեֆն իմացավ, որ «Սուրբ 
Հոգին չունի մսից ու ոսկորից մար-
մին, այլ Հոգեղեն անձնավորություն է: 
Եթե այդպես չլիներ, Սուրբ Հոգին չէր 
կարող բնակվել մեզանում» (Վարդա-
պետություն և Ուխտեր 130.22):

2. Մենք Աստծո որդիներն  
ու դուստրերն ենք

Առաջին Տեսիլքի և այլ փորձառու-
թյունների միջոցով Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթն իմացավ, որ Աստված ինչ- որ 
հեռավոր զորություն չէ, ով ստեղծել է 
աշխարհն ու նրա բնակիչներին, ապա 
մոռացել նրանց մասին: Իրականում, 

ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՍԻԼՔԻՑ ՄԵՆՔ ՍՈՎՈՐՈՒՄ 

ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՍԵԼԵՍՏԻԱԼ ԷԱԿՆԵՐԸ 

ՄԵԶ ԱՆՀԱՏԱՊԵՍ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՆ, 

ԻՆՉՊԵՍ ՋՈԶԵՖԻՆ ԷԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄ:
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բեռները բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ 
ապրել են կամ կապրեն երկրի վրա:

Առաջին Տեսիլքից մենք իմանում 
ենք, որ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 
ողորմածության շնորհիվ, մեր մեղքե-
րը ևս կրող են ներվել, և մի օր մենք 
մաքուր կկանգնենք Հոր առաջ:

4. Մեր Երկնային Հայրը  
լսում և պատասխանում  
է մեր աղոթքներին

1820թ. այդ օրը Ջոզեֆն իմացավ, որ 
Երկնային Հայրը լսում և պատասխա-
նում է աղոթքներին: Ավելի ուշ Ջոզեֆն 
ասել է. «Ես լիովին վստահ էի, որ 
ստացել էի աստվածային դրսևորում, 
ինչպես մի անգամ նախկինում ստա-
ցել էի» (Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 
1.29): Նրա օրինակն ուսուցանում է 
մեզ, որ մենք աղոթքով կարող ենք 
դիմել մեր Երկնային Հորը պատաս-
խաններ ստանալու համար:

Ջոզեֆը կրկին ու կրկին կրկնեց 
աղոթքի այդ օրինակը: Նա վստահ 
էր, որ Տերը կլսեր և կպատասխաներ 
իր աղոթքներին: Նա աղոթեց այն-
պիսի բաների համար, որոնց համար 
դուք ևս աղոթել եք:

Նա աղոթեց իմաստություն ստա-
նալու համար (տես Ջոզեֆ Սմիթ—
Պատմություն 1.12–13):

Նա աղոթեց մկրտության համար 
(տես Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.68):

Նա աղոթեց ազատման համար 
(տես Վարդապետություն և Ուխտեր 
121.1–4):

Նա աղոթեց միսիոներների համար 
(տես Վարդապետություն և Ուխտեր 
109.22):

Նա աղոթեց Եկեղեցու համար, 
նրա անդամների և ղեկավարների 
համար (տես Վարդապետություն և 
Ուխտեր 109.71–76):

Եվ նա աղոթեց իր ընտանիքի 
համար (տես Վարդապետություն և 
Ուխտեր 109:68–69):

Սա օրինակ է մեզ համար: Ջոզեֆը 
ցույց տվեց մեզ, որ մենք բոլորս 
կարող ենք աղոթքով դիմել մեր Հորը:

5. Հայրն ու Որդին ճանաչում  
են մեզ անհատապես

Առաջին Տեսիլքից մենք սովորում 
ենք, որ այս սելեստիալ Էակները մեզ 
անհատապես ճանաչում են, ինչպես 
Ջոզեֆին էին ճանաչում: Հայրը դիմեց 
Ջոզեֆին անունով և «մատնացույց 
անելով մյուսին,-  ասաց,-  Սա է Իմ 
Սիրելի Որդին: Լսի՛ր Նրան» (Ջոզեֆ 
Սմիթ- Պատմություն 1․17):

Հայրն ու Որդին գիտեին Ջոզեֆի 
կարիքները, հոգսերը, ցանկություն-
ները, ինչպես մերը: Նրանք գիտեն 
նաև մեր հաջողություններն ու 
վշտերը:

Իմ երիտասարդության տարի-
ներին ես աղոթել եմ շատ բաների 
համար: Երբ հետ եմ նայում, այդ 
խնդրանքներից մի քանիսը կարևոր 
չեն թվում: Բայց այն ժամանակ 
դրանք ինձ կարևոր էին թվում, և 
իմ վաղ տարիքում հասկացա, որ 
ես ունեմ Երկնային Հայր, ով լսում 
է ինձ: Միշտ չէ, որ ես անմիջապես 
պատասխան էի ստանում, բայց ես 
զգացի, որ Իր իսկ ժամանակին և 
Իր իսկ ձևով Նա կպատասխանի իմ 
աղոթքին այն եղանակով, որը ճիշտ 
էր ինձ համար:

Վստահ եղեք, որ Աստված կխոսի 
ձեզ հետ: Հավատացեք այն զգա-
ցումներին, որոնք խորը մխրճվում 
են ձեր սրտի մեջ։ Ես սկսեցի հավա-
տալ աղոթքին և հասկանալ դրա 
ուժը, քանի որ գիտեի Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթի փորձառությունները: 
Ես գիտեի, որ աստված գիտեր իմ 
անունը և նա կպատասխաներ ինձ, 
ինչպես նա գիտի ձեր անունը և կպա-
տասխանի ձեզ:

Վկայություն
Իմ կյանքի 68 տարիների մեծ 

մասի ընթացքում ես աղոթել եմ 
այնպես, ինչպես Ջոզեֆն է աղոթել: 
Ինչպես Փրկիչի բոլոր ճշմարիտ աշա-
կերտները, ես նույնպես պատաս-
խաններ եմ ստացել երկնքից: Ես 
գիտեմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է: Նա 

Աստծո Որդին է: Նա հարություն է 
առել և ապրում է այսօր: Նա զորու-
թյուն ունի՝ ներելու մեր բոլոր մեղքե-
րը: Մեր հավատքի, հնազանդության 
և ապաշխարության միջոցով նա 
կարող է մեզ ապահով հետ տանել 
դեպի մեր երկնային տունը:

Որպես Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ 
և Նրա  կարգված վկա, ես վկայում 
եմ վստահությամբ ու համոզվածու-
թյամբ՝ հաստատված Սուրբ Հոգով, 
որ Հայրը և Որդին հայտնվեցին Ջոզեֆ 
Սմիթին Սրբազան Պուրակում: Ես 
աղոթում եմ, որ դուք հետևեք Ջոզեֆի 
օրինակին, սովորեք ճշմարտություն-
ները, որոնք նա սովորեց և ամրացնեք 
ձեր հավատքը Երկնային Հոր և Նրա 
Որդի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. «Երիտասարդ կանանց թեմա»,  

youngwomen .ChurchofJesusChrist .org:
 2. «Ընտանիք․ հայտարարություն աշխար-

հին», Լիահոնա, մայիս 2017, 145։
 3. “Joseph Smith’s Accounts of the First Vision,” 

josephsmithpapers .org.
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Մենք հուշում ստացանք, 

որ մենք կգտնենք նրան, 

ուստի ինչո՞ւ չստացվեց: 

ՏԱՔՍԻՆ,  
ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏՂԱՆ  

և ԱՂՈԹՔԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ
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ի օր ես և իմ միսիոներական զուգընկերը ուղ-
ղորդում ստացանք ուսուցանել մի մարդու, որն 
ապրում էր Թեմա անունով գյուղում՝ գեղեցիկ 

Ակրա քաղաքի մոտ (Գանա): Այդ գյուղի տների համար-
ները այնքան էլ ճշգրիտ չէին, ուստի մեզ տրվեց գրավոր 
նկարագրություն, որը կօգներ մեզ գտնել տունը:

Երբ հասանք գյուղ, հետևեցինք ցուցումներին, բայց 
չկարողացանք գտնել այդ մարդուն, քանի որ շատ 
տներ կային, որոնք, կարծես, համապատասխանում 
էին այդ նույն նկարագրությանը: Շփոթված՝ մենք որոշե-
ցինք թակել դռները շրջակայքում, որ հարցնենք մարդ-
կանց, բայց ոչ ոք չէր ճանաչում այդ մարդուն, ում մենք 
փնտրում էինք: Ես հուշում ստացա խնդրել Երկնային 
Հորը օգնության համար:

Աղոթելուց հետո ես այնպիսի զգացում ունեի, որ 
կգտնեմ մեր փնտրած մարդուն, ուստի մենք բազմա-
պատկեցինք մեր ջանքերը: Այնուամենայնիվ, մենք 
չգտանք նրան: Մենք հոգնեցինք և որոշեցինք վերա-
դառնալ մեր միսիոներական աշխատանքի տարածք, 
քանի որ այլ հանդիպումներ ունեինք: Երբ հասանք 
տաքսիների կանգառ, տաքսու վարորդը, ով մեզ բերել 
էր գյուղ, տեսավ մեր հիասթափված դեմքերը և հարց-
րեց՝ արդյոք մենք գտանք նրան, ում փնտում էինք: Մեր 
պատասխանն, իհարկե, ոչ էր:

Նա առաջարկեց մեզ մտնել անկյունի դպրոցը և 
հարցնել այնտեղ: Մենք ասացինք նրան, որ դա չէր 
համապատասխանում մեզ տրված նկարագրությանը, 
բայց նա պնդեց: Մենք դուրս եկանք տաքսուց և ուղևոր-
վեցինք դպրոց ոչ թե նրա համար, որ գտնեինք ինչ- որ 
մեկին, այլ որ գոհացնեինք մեր մտահոգված ընկերոջը:

Երբ սկսեցինք քայլել դեպի դպրոցի վարչական շեն-
քը, մի փոքր տղա վազեց մեր ուղղությամբ: Նա ժպտաց 
մեզ և ասաց, որ ինքը և իր եղբայրը Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու միակ անդամներն էին 
այդ տարածքում, և ինքը կարող էր օգնել մեզ:

Ես և զուգընկերս թերահավատությամբ նայեցինք 
միմյանց։ Դա հրաշք էր։ Տղան օգնեց մեզ գտնել այն 
մարդուն, ում մենք փնտրում էինք և, ի վերջո, նա ընդու-
նեց ավետարանն ու մկրտվեց:

Այս փորձառությունն ուսուցանեց ինձ, որ Երկնային 
Հայրը պատասխանում է աղոթքներին Իր իսկ ժամանա-
կին և Իր իսկ ձևով։ Երբ մենք անմիջապես չենք գտնում 
մեր աղոթքների պատասխանները, մենք կարող ենք 
հավատք գործադրել Նրա հանդեպ և սովորել համբե-
րատար լինել: ◼
Հեղինակն ապրում է Ռիվերս նահանգում (Նիգերիա):

Սիդնի Չայմ Այհանվո
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Յոթանասունից

Ձեռք 
բերելով իմ 

հավատը. 
ամեն 

անգամ 
մի քայլ
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Ի
մ կյանքի ամենակարևոր պահե-
րից մեկը պատահեց 10 տարե-
կանում, երբ ես երկու շաբաթ 

անցկացրի՝ սովորելով Կաթոլիկ 
վարդապետությունը Լորետո Հռո-
մեական Կաթոլիկ Միսիայում, մոտ 
20 մղոն (32 կմ) հեռու Սիլոբելայի իմ 
գյուղական տնից (Զիմբաբվե): Ես 
սկսեցի ճանաչել և սիրել Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսին ու ապավինել Տիրոջը այս 
առաջին դասերի և տպավորություն-
ների միջոցով:

Մինչ ես կաթոլիկ եկեղեցում էի, 
տեսա պատերին փակցված Տիրոջ 
կյանքի տեսարաններով նկարներ. 
տեսարաններ Հիսուս Քրիստոսի 
ծնունդից, տաճարում ուսուցանելիս, 
Գեթսեմանի պարտեզում աղոթելիս, 
խաչը դեպի Գողգոթա տանելիս, 
Գողգոթայում խաչվելիս և Նրա Հարու-
թյունը: Ես տխրեցի՝ տեսնելով այդ 
մեխերն ու փշերը: Երբ ես հասա Խաչե-
լության նկարի մոտ, իմ աչքերը լցվե-
ցին արցունքներով: Եվ ամեն անգամ 
ես արտասվում էի և ասում. «Նա իրոք 
անցել է այս ամենի միջով, միայն ինձ 
համար»:

Հաստատման արարողության 
ժամանակ քահանաներից մեկը 
նայեց իմ աչքերի մեջ ու ասաց. «Դու 
աշխարհի լույսն ես» (տես Մատթեոս 
5.14): Հետո մատնացույց անելով 

վառվող մոմը, նա մեջբերեց Փրկիչի 
խոսքերը. «Այսպես լուսավորե ձեր լույ-
սը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի 
գործերը տեսնեն, և փառավորեն ձեր 
Հորը որ երկնքումն է» (Մատթեոս 5.16):

Երբ ես ավելի շատ էի սովորում 
Հիսուսի մասին, իմ մոտ ցանկություն 
էր առաջանում ծառայել ուրիշներին: 
Օրինակ՝ մենք ստիպված ջուր էինք 
բերում մեր գյուղից 8 կմ հեռավորու-
թյան վրա գտնվող վայրից: Հաճախ 
գյուղի կանայք, ներառյալ իմ մայրը, 
իրենց գլխի վրա տանում էին ջրով 
լցված 20 լիտրանոց տարան: Կաթոլիկ 
սեմինարիայում իմ փորձառությունից 
հետո ես հաճախ հրում էի 200 լիտրա-
նոց ջրով տարան, որպեսզի օգնեի 
մայրիկիս ու նաև օգնում էի երկու 
այրիների, ովքեր մեր հարևաններն 
էին: Ես հիշեցի այն լավ զգացումը, 
որը ես ունենում էի ամեն անգամ, երբ 
օգնում էի ուրիշներին:

Այս փորձառություններն օգնեցին 
ինձ զարգացնել իմ հավատը Երկնա-
յին Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և 
անուղղակիորեն պատրաստեցին ինձ 
ընդունել Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանը, երբ ես 22 տարեկան էի:

ԸՆԴՈՒՆԵԼ ՄՈՐՄՈՆԻ ԳԻՐՔԸ
Ես մեծացել եմ իմ երկրի 

համար փոփոխությունների 

Վկայություն ձեռք բերե-

լու համար ժամանակ է 

պահանջվում: Այն հաճախ 

պահանջում է համատեղ 

փոքր փորձառություններ:

ժամանակաշրջանում: Սպիտակ 
փոքրամասնությունը, որին առաջնոր-
դում էր Յան Սմիթը, Անգլիայից անկա-
խություն հռչակեց: Դրա պատճառով 
Միացյալ Ազգերը պատժամիջոցներ 
կիրառեց և քաղաքացիական պատե-
րազմ հրահրվեց, որը տևեց մինչև 
1980թ., որը նշանավորեց Զիմբաբվեի 
անկախությունը: Երբ ավարտեցի 
կրթությունը դպրոցում, ես տեղափոխ-
վեցի քաղաք աշխատելու և մի քանի 
տարի չէի հաճախում որևէ եկեղեցի:

Մի օր ես խաղում էի իմ տնօրենի 
որդիների հետ: ինը և յոթ տարեկան 
էին: Նրանք ասացին. «Դու գիտե՞ս, 
որ մեր հայրը մեր Եկեղեցում ճյուղի 
նախագահ է»: Նրանք բացատրեցին, 
թե ինչ է ճյուղի նախագահը, և առանց 
մտածելու ես ասացի. «Ձեր հայրը չի 
գնա երկինք»: Ես հասկացա, որ մեծ 
սխալ էի գործել և հուսահատորեն 
մտածում էի, թե ինչ կարող էի ասել 
նրանց, որպեսզի մոռանան իմ մեկ-
նաբանությունը: Օրվա վերջում, երբ 
նրանք տեսան իրենց հորը, վազե-
լով մոտեցան նրան և կրկնեցին իմ 
ասածը: Ես մտածում էի, որ կկորցնեմ 
աշխատանքս:

Իմ տնօրենը ավելի շուտ ինձ ցույց 
էր տվել մի բաճկոն իր զինվորական 
ծառայությունից, ինչը նշանակում 
էր, որ նա մարդկանց էր սպանել: 
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դժվարությունների միջով, իսկ հետո 
Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեց 
նրանց:

Իմ երկիրը 15 տարի անցել էր իր 
սեփական պատերազմի միջով: Որոշ 
մարդիկ, ում հետ ես մեծացել էի իմ 
գյուղում, գնացին պատերազմ և չվե-
րադարձան: Ուրիշները ողջ կյանքում 
հաշմանդամ մնացին:

Ուստի Նեփիացիների մասին կար-
դալիս ես զգացի, որ կարծես Փրկիչ 
Հիսուս Քրիստոսը դիմում էր ինձ, երբ 
ասաց. «Բարձրացեք և առաջ եկեք ինձ 
մոտ, որ դուք կարողանաք . . . շոշափել 
բևեռների նշաններն իմ ձեռքերի ու իմ 
ոտքերի վրա, որ դուք կարողանաք 
իմանալ, որ ե՛ս եմ Իսրայելի Աստվա-
ծը, և ամբողջ երկրագնդի Աստվածը, 
և սպանվել եմ աշխարհի մեղքերի 
համար» (3 Նեփի 11.14):

Ես զգում էի, կարծես նա անձամբ 
ինձ էր դիմում, հրավիրելով գալ դեպի 
Իրեն։ Ես հասկացա, որ կարող եմ 
անել այդ: Դա փոխեց ամեն բան:

ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՎ ԻՄ 
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինձանից մի քանի ամիս 
պահանջվեց, որպեսզի քաջություն 
ձեռք բերեմ եկեղեցի գնալու համար: 
Ես գիտեի, թե որտեղ է եկեղեցին, բայց 
մեր փոքրիկ ճյուղում միսիոներներ 

չկային: 1984թ. փետրվարին ես 
գնացի Քվեքվի հավաքատուն: Ես 
ցանկանում էի հետ գնալ։ Համոզ-
ված չէի, որ պատկանում եմ այդ 
միջավայրին և նստեցի վերջում, 
որպեսզի արագ հեռանամ: Հիմնից, 
աղոթքից և հայտարարություններից 
հետո ճյուղի նախագահ Մայք Ալլենը 
բերեց իր վկայությունը Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսի և Մորմոնի Գրքի մասին: 
Ես զգացի, որ ցանկանում եմ մնալ: 
Հաջորդ ելույթ ունեցողը ևս բերեց 
իր վկայությունը Փրկիչի և Մորմոնի 
Գրքի մասին, և երրորդը նույնպես: Ես 
չափազանց երջանիկ էի: Չկարողա-
ցա քաջություն գտնել և գնալ ամբիո-
նի մոտ, ուստի կանգնեցի այնտեղ, 
որտեղ կանգնած էի և ասացի. «Ես 
սիրում եմ Հիսուսին: Ես կարդում եմ 
Մորմոնի Գիրքը»: Եվ նստեցի: Սա իմ 
վկայության սկիզբն էր: 

Այդ վկայությունները Տիրոջ դիմե-
լաձևն էր ինձ, քանի որ դա օգնում էր 
ինձ զգալ, որ ես պատկանում եմ այդ 
միջավայրին: Ես զգացի, որ նրանք իմ 
եղբայրներն ու քույրերն են: Հաջորդ 
երկու օրերին ես աղոթում էի նրանց 
համար, նաև, որ ընդունված լինեմ 
նրանց կողմից: Ես այնտեղ 
հանդիպեցի անդամների, 
ովքեր շատ բարի էին և 
օգնում էին ինձ:

Ահա ինչու ես ասացի այդ խոսքերը: 
Նա շատ հանգիստ հարցրեց ինձ, 
թե ես ինչու էի ասել դա: Ես ասացի. 
«Պարո՛ն Հիթ, հիշե՛ք, դուք ինձ ասել 
եք, որ մարդ եք սպանել պատերազմի 
ժամանակ»: Աստվածաշնչում ասվում 
է. «Մի սպանիր»:

Նա հարցրեց ինձ, թե որ եկեղեցին 
էի հաճախում: Ես ասացի նրան, որ 
մի ժամանակ հաճախում էի Կաթոլիկ 
եկեղեցի, բայց չէի գնացել մոտ յոթ 
տարի: Նա կիսվեց Հին Կտակարանի 
փորձառություններով պատերազմ-
ների և պատերազմական գործո-
ղությունների մասին, իսկ հետո ինձ 
տվեց Մորմոնի Գրքի մի օրինակ: Ես 
այնքան ոգևորված էի, որ չէի կորցրել 
աշխատանքս:

Նա ինձ տվեց Մորմոնի Գիրքը 
1981թ., բայց ես չկարդացի և նույնիսկ 
չբացեցի այն երկու տարի: Մի կիրակի 
ես ձանձրանում էի, երբ ընկերներս 
քաղաքում չէին, ուստի վերցրի գիրքը 
և գնացի մոտակա երկաթգծի կայա-
րանը և կարդացի: Երբ ես կարդացի 
այդ օրը, զգացի բարի գործ անելու 
մղում, բայց ավելի ուշ ընթերցելիս ինձ 
իրոք ոգևորեց 3 Նեփի 11- ը: Ես կար-
դացի փրկված Նեփիացիների մասին, 
ովքեր անցել էին պատերազմի և մեծ 
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Ես սովորել եմ, որ  
աշակերտ լինելը  
գործընթաց է, 
և մենք պետք է 
շարունակենք 
առաջ շարժվել:

Այդ օրը 
շատ բաներ 

պատահեցին, 
երբ ես գնացի 

հավաքատուն: 
Ես մտածում եմ, 

թե ինչ կպատահեր, 
եթե այդ մարդիկ 

չբերեին իրենց վկայու-
թյունները: Կիսվեք ձեր 

տաղանդներից մեկով մի 
մարդու հետ, ով միայնակ 

է։ Երբեք չեք կարող իմանալ, 
կա՞ արդյոք ինչ- որ մեկը, ով 

մաքառումների մեջ է:
Հաճախ բերեք ձեր վկայությունը։ 

Երբ այդպես վարվեք, դուք կամ-
րապնդեք ինքներդ ձեզ և ձեզ շրջա-
պատող մարդկանց: Պաշտպանեք 
այն, ինչը գիտեք: Երբ դուք հետևեք 
Մորմոնի Գրքի խորհրդին, ավելի կմո-
տենաք Փրկիչին:

ՄՈՏԵՑԵՔ ՓՐԿԻՉԻՆ
Ժամանակը, որը ես անցկացրի 

Լորետո Հռոմեական Կաթոլիկ Եկե-
ղեցու միսիայում, դրեց Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսի աշակերտը դառնալու իմ 
ճանապարհի սկիզբը: Այդ ժամա-
նակից ի վեր ես սովորել եմ, որ աշա-
կերտ լինելը գործընթաց է, և մենք 
պետք է շարունակենք առաջ գնալ, 

անկախ մեր թուլություններից և 
սահմանափակումներից: Երբ մենք 
ընդունենք այս հրավերը՝ «Արդ 
դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս ձեր 
Հայրը որ երկնքումն է, կատարեալ 
է» (Մատթեոս 5.48), մենք առաջ 
կընթանանք դեպի հավերժական 
կյանքը «տող առ տող, ցուցում առ 
ցուցում» (տես Վարդապետություն 
և Ուխտեր 98.12):

Մենք գիտենք, որ ճանապարհը 
միշտ չէ, որ հեշտ է լինելու, և այդ 
գործընթացում մենք կունենանք 
որոշ դժվարություններ ու խորը 
վշտեր, բայց Տիրոջը դիմելը միակ 
ուղին է մեր կյանքում խաղաղու-
թյուն գտնելու համար:

Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյունը ամենակարևոր բանն է 
ինձ համար: Ես գիտեմ, որ Փրկիչը 
ցանկանում է մեզ հետ լինել։ Մենք 
պետք է դիմենք և հետևենք Նրան, 
հասնենք ու բարձրացնենք ուրիշնե-
րին, ինչպես Նա է հասնում ու բար-
ձրացնում մեզ: ◼
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Զարգացրեք հավատ
Հոգևոր հարցերում 

միայն տրամաբա-

նությունը բավարար 

չէ, մենք պետք է նաև 

հավատ ունենանք, 

որպեսզի իմանանք, որ Առաջին 

Տեսիլքը կարող էր իրականում տեղի 

ունենալ: Մենք կարող ենք զարգաց-

նել այդ հավատը՝ խնդրելով Երկնա-

յին Հորից և լսելով Սուրբ Հոգուն:

Ջուլիա Բ., 17 տարեկան,  
Կալիֆորնիա, ԱՄՆ

Ուսումնասիրեք Աստվածաշունչը
Խնդրեք ձեր ընկերներին ուսումնա-

սիրել Աստվածաշունչը: Եթե նրանք 

հավատում են դրան՝ որպես Աստծո 

խոսքի, ապա նրանք պետք է հավա-

տան, որ Աստված իրոք խոսում է մեզ 

հետ այսօր այնպիսի տեսիլքներով, 

ինչպիսին է Առաջին Տեսիլքը, քանի 

որ Նա նույնը արեց Ադամի, Մովսեսի, 

Եսայիայի և այլ մարգարեների հետ 

տարբեր եղանակներով:

Երեց Մոնդա, 22 տարեկան,  
Քենիա Նաիրոբի Միսիա

Հ Ա Ր Ց Ե Ր  և  Պ Ա Տ Ա Ս Խ Ա Ն Ն Ե Ր

Խնդրէ 
Աստուածանից
Այն փաստը, որ ուրա-

ցությունը տևել է հարյու-

րավոր տարիներ, չի 

նշանակում, որ Աստված 

դադարեցրեց Իր տեսիլքները: Մենք 

պետք է ունենանք խոնարհ սիրտ և 

խնդրենք Աստծուց անկեղծ միտու-

մով և մաքուր սրտով, ինչպես Ջոզեֆ 

Սմիթը:

Ջերեմի Ե., 19 տարեկան,  
Կինշասա, Կոնգոյի Դեմոկրատական 
Հանրապետություն

Ի՞նչ եք ասում, երբ 
ձեր ընկերները 
չեն հավատում, 
որ այնպիսի 
իրադարձություններ, 
ինչպիսին Առաջին 
Տեսիլքն է, կարող է 
տեղի ունենալ:

«Անձնական 

հայտնության 

միջոցով դուք 

կարող եք ստանալ 

ձեր վկայությունը, 

որ Մորմոնի Գիրքն 

Աստծո խոսքն է, 

որ Ջոզեֆ Սմիթը 

մարգարե է, և սա 

Տիրոջ Եկեղեցին է: 

Անկախ նրանից, 

թե ինչ կարող 

են ասել կամ 

անել մյուսները, 

ոչ ոք չի կարող 

երբևէ հեռացնել 

վկայությունը, 

որը տրվել է ձեր 

սրտին և մտքին 

այն մասին, ինչը 

ճշմարիտ է»: 
Ռասսել Մ․ Նելսոն, «Հայտնություն 
Եկեղեցու համար, հայտնություն 
մեր կյանքի համար», Լիահոնա, 
մայիս 2018, 95։
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Հավատացեք 
Աստծուն
Ես կհարցնեի իմ ընկեր-

ներին. «Դուք հավա-

տո՞ւմ եք Աստծուն: Դուք 

հավատո՞ւմ եք, որ Նա է 

ստեղծել բոլոր բաները։ Դուք հավա-

տո՞ւմ եք, որ Նա հայտնվել է հնադա-

րյան մարգարեներին: Եթե այո, ինչո՞ւ 

չեք հավատում, որ դա հնարավոր է 

նաև հիմա: Դա հնարավոր է»:

Սառա Մ., 16 տարեկան, Յուտա, ԱՄՆ

Կիսվեք ձեր վկայությամբ
Ես իմ վկայությամբ կիսվում եմ 

ընկերներիս հետ, որ մեր Երկնային 

Հայրը Իր զավակներին հայտնում է 

այն բաները, որոնց մասին նրանք 

հարցնում են Նրան մաքուր սրտով՝ 

ճշմարտությունն իմանալու համար: 

Ջոզեֆ Սմիթը ճշմարտությունն իմա-

նալու ցանկություն ուներ և գործեց 

ըստ իր հավատքի: Դուք նույնպես 

կարող եք վայելել այդ հրաշալի 

փորձառությունը, եթե ձեր ողջ սրտով 

աղոթքով դիմեք Երկնային Հորը:

Մարա Կ., 20 տարեկան, Լիմա, Պերու

Ջոզեֆ Սմիթն ինչպե՞ս  
թարգմանեց Մորմոնի Գիրքը:
Մորոնին՝ Մորմոնի Գրքի վերջին մարգարեն, նախքան կթաքցներ 

ոսկե թիթեղները, գրքի տիտղոսաթերթի վրա գրեց, որ Մորմոնի 

Գիրքը կթարգմանվի «Աստծո պարգևով և զորությամբ»: Սա մնում 

է Մորմոնի Գրքի թարգմանության լավագույն նկարագրությունը:

Ջոզեֆ Սմիթը թարգմանության բառերը թելադրում էր դպիրնե-

րին, հիմնականում՝ Օլիվեր Քաուդերիին։ Քանի որ Ջոզեֆը թարգմա-

նում էր լրիվ անծանոթ լեզվից, նա պետք է ապավիներ Տիրոջը: Տերն 

օգնեց նրան՝ տրամադրելով ֆիզիկական գործիքներ, որպեսզի 

Ջոզեֆին օժանդակեր թարգմանելիս: Վկաներն ասել են, որ Ջոզեֆը 

նայում էր գործիքների միջով, և սուրբ գրության բառերը անգլերե-

նով հայտնվում էին նրան: Թարգմանության գործիքները «մեկնիչ-

ներն» էին՝ Ուրիմն ու Թումիմը. երկու պարզ քարեր, ամրացված 

մետաղե օղագոտուն, որպեսզի Ջոզեֆը կարողանար նայել դրանց 

միջով: Դրանք Ջոզեֆին էին տրվել թիթեղների հետ: Մյուս գործիքը, 

որն օգտագործում էր Ջոզեֆը, «տեսանողի քարն էր», որի մեջ նա 

նայում էր՝ հաճախ դնելով իր գլխարկի մեջ: Ջոզեֆը վաղուց էր գտել 

այդ քարը և օգտագործել էր թաքնված ու կորած իրերը գտնելու 

համար: Նա թարգմանելիս օգտագործում էր թե՛ մեկնիչները, թե՛ 

տեսանողի քարը, միշտ ապավինելով վերևից տրված ոգեշնչմանը:

Մորմոնի Գրքի թարգմանությունը իրոք հրաշք էր և արվեց «Աստ-

ծո պարգևով և զորությամբ»։

Մորմոնի Գրքի թարգմանության մասին ավելի շատ տեղեկությունների 
համար տես «Մորմոնի Գրքի թարգմանությունը» topics .ChurchofJesusChrist 
.org կամ Gospel Topics in the Gospel Library հավելվածում:

Դուք ի՞նչ եք կարծում:

Ձեր պատասխանը և, ցանկության 
դեպքում, բարձրորակ լուսանկարը 
ներկայացրեք մինչև 2020 թվականի 
մայիսի 15 ը liahona .ChurchofJesusChrist 
.org կայքին (սեղմեք «Ներկայացնել  
հոդված կամ կարծիք»)։ Կամ ուղար-
կեք ձեր պատասխանը liahona 
.ChurchofJesusChrist .org:

Պատասխանները կարող են խմբագրվել 
ծավալի և պարզության համար: Պատաս-
խանները Եկեղեցու վարդապետության 
մասին պաշտոնական հայտարարու-
թյուններ չեն, այլ միտված են օգնելու և 
խորհուրդ տալու:

Ի՞նչ եք ասում, երբ 
ձեր ընկերները 
չեն հավատում, 
որ այնպիսի 
իրադարձություններ, 
ինչպիսին Առաջին 
Տեսիլքն է, կարող է 
տեղի ունենալ:
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«Համարում եմ, որ դժվար 
է լեզու գտնել իմ ծնողների 
հետ: Ես ինչպե՞ս կարող եմ 
լավացնել մեր հարաբերու-
թյունները»:
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Տես Մատթեոս 27.29, Մարկոս 15.17, 

Հովհաննես 19.2։

Հռոմեացի զինվորները փշե պսակ դրեցին 

Փրկիչի վրա: «Հավանաբար այս դաժան գոր-

ծողությունը մի նենգավոր փորձ էր, որով ծաղրական 

ձևով ընդօրինակվում էր կայսրի դափնին Նրա գլխին 

դնելը: . . . Որքան ցավոտ էր դա, հաշվի առնելով, որ այդ 

փշերը նշանակում էին Աստծո դժգոհությունը, երբ Նա 

անիծեց գետինը Ադամի պատճառով, որ այսուհետ այն 

միայն փշեր ծներ: Բայց կրելով պսակը՝ Հիսուսը փշե-

րը փոխակերպեց Իր փառքի խորհրդանիշի» (President 

James E. Faust, Apr. 1991 general conference):

«Իմ թագաւորութիւնն 
այս աշխարհքիցը չէ» 

(Հովհաննես 18.36):

Տես Մատթեոս 27.28, Մարկոս 15.17,  

Հովհաննես 19.2:

Ծիրանագույնը թագավորների գույնն էր, և զինվորները 

ծաղրանքով այս հանդերձը հագցրին Հիսուս Քրիստո-

սին, քանի որ Նա պնդում էր, որ հրեաների թագավորն է: 

Իհարկե, իրականում Նա շատ ավելին է, քան դա. Նա է 

«Թագաւորների Թագաւորը, եւ տէրերի Տէրը» (Ա Տիմոթեոս 

6.15, Հայտնություն 19.16):
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«Արյուն կգա յուրաքան-
չյուր ծակոտիից»  

(Մոսիա 3.7):

Չորս պատկերներ  
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Ծիրանի հանդերձ



 Ա պ ր ի լ  2 0 2 0  65

Ք
Ր

Ի
Ս

ՏՈ
Ս

Ը
 և

 Պ
Ի

Ղ
Ա

ՏՈ
Ս

Ը
, 

Մ
Ա

Ր
Կ

Ո
ՒՍ

 Վ
Ի

Ն
Ս

Ե
Ն

Թ
, Ե

Կ
Ե

Ղ
Ե

Ց
Ո

Ւ 
Պ

Ա
ՏՄ

Ո
ՒԹ

Յ
Ա

Ն
 Թ

Ա
Ն

Գ
Ա

Ր
Ա

Ն
Ի

 Ս
Ե

Փ
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

ՒԹ
Յ

Ո
ՒՆ

Տես Մատթեոս 26.36, Մարկոս 14.32,  

Ղուկաս 22.39–40, Հովհաննես 18.1:

«Շատ խորհրդանշական է, որ «արյուն եկավ յուրաքան-

չյուր ծակոտիից», [Մոսիա 3.7] երբ Հիսուսը տառապում էր 

Գեթսեմանում. մի վայր, որտեղ ձիթապտղի մամլիչներն 

էին: Փրկիչի ժամանակ ձիթայուղ արտադրելու համար 

ձիթապտուղները նախ փշրում էին` դրանց վրա մեծ քար 

գլորելով: Ստացված տրորվածքը լցնում էին փափուկ, 

լայն գործվածքով զամբյուղների մեջ, որոնք կիտվում 

էին մեկը մյուսի վրա: Դրանց ծանրությունից քամվում 

էր առաջին ու ամենալավ ձեթը: Ապա ճնշումը մեծացնե-

լու համար դեզի վրա տեղադրում էին մեծ հեծան կամ 

գերան, որպեսզի ավելի շատ ձեթ ստանան: Ի վերջո, 

վերջին կաթիլները քամելու համար հեծանը ծանրացնում 

էին քարերով, որպեսզի ստեղծեին առավելագույն ջախ-

ջախիչ ճնշումը: Եվ այո, ձեթն այնպես էր հորդում, ինչպես 

սկզբում էր հոսում» (Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, հոկտեմ-

բեր 2016 գերագույն համաժողով):

«Նա այստեղ չէ, այլ 
հարություն առավ» 

(Ղուկաս 24.6):

Տես Մատթեոս 28.1–8,  

Հովհաննես 20.1–18:

«Դատարկ գերեզմանը Զատիկի այդ 

առավոտյան Հոբի հարցի պատաս-

խանն էր. «Մարդը թէ մեռնի՝ կապրի՞ 

նա դարձեալ» [Հոբ 14.14]: Իմ ձայնը 

լսող բոլոր մարդկանց ես հայտա-

րարում եմ՝ մարդը թե մեռնի, կրկին 

կապրի: Մենք դա գիտենք, քանի որ 

ունենք հայտնված ճշմարտության 

լույսը» (Նախագահ Թոմաս Ս. Մոն-

սոն, «Նա հարությու՜ն առավ» 2010թ. 

ապրիլի գերագույն համաժողով):
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.
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1820թ. Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը  
հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին: Երկնային  

Հայրը ասաց․ «Սա է Իմ Սիրեցյալ Որդին։ Լսի՛ր Նրան»: 
Ավետարանի Վերականգնումը սկսվեց այդ օրը՝ 200 
տարի առաջ: Այն շարունակվում է այսօր:

Մի օր Հիսուս Քրիստոսը կրկին աշխարհ կգա: Ահա 
չորս եղանակներ, որոնցով դուք կարող եք օգնել Վերա-
կանգնման գործին և պատրաստվել այն ժամանակին, 
երբ Հիսուսը կվերադառնա.

• Կառուցեք ձեր հավատքը Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ։
• Գտեք ձեր նախնիներին և օգնեք կատարել տաճարային 

աշխատանքը նրանց համար:
• Պատրաստվեք գնալ տաճար:
• Օգնեք մարդկանց սովորել Հիսուս Քրիստոսի և Նրա  

Եկեղեցու մասին:

Կատարելով այս գործերը՝ կօգնեք պատրաս-
տել աշխարհը այն հրաշալի օրվան, երբ Հիսուսը 
կրկին կգա։ ●

Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն  Ն Ա Խ Ա Գ Ա Հ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ի Ց  

Նախագահ 
Ռասսել Մ. 

Նելսոն

Օգնել  
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 

գործին

Վերցված է «Իսրայելի հույսը» ելույթից (երիտասարդների համաշխարհային 
հոգևոր հավաք, հունիսի 3, 2018),19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org:

Նախագահ Նելսոնը 
ասաց, որ երեխաները 
կարող են օգնել Վերա-
կանգնման գործին: Ո՞րն 
է այն եղանակը, որով 
դուք կարող եք օգնել:
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Սովորել Վերականգնման մասին
Միսիոներներն ուսուցանում են այս ընտանիքին, թե ինչպես վերականգնվեց Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը:  
Գտեք ստորև տրված բառերն ու արտահայտությունները, որոնք ներկայացնում են Վերականգնման մասերը:

Շրջեք էջը, որպեսզի ավելին սովորեք Վերականգնման մասին:
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Իմաստության 
խոսք հաղորդություն

միսիոներական 
աշխատանք

սուրբ 
գրություններ

Սուրբ Հոգու 
պարգև

տաճարներ

ընտանեկան 
պատմություն եկեղեցի քահանայություն
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Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին 
վերականգնված է

Ն
Կ

Ա
Ր

Ն
Ե

Ր
Ը

` Է
Յ

Փ
Ր

Ի
Լ 

Ս
Թ

Ո
Տ

Ի

Նախքան այս երկիր գալը մենք ապրում էինք մեր Երկնային Ծնողների հետ։ 
Նրանք սիրում էին մեզ: Երկնային Հայրը հրաշալի ծրագիր ուներ մեզ համար:  

Մենք աշխարհ էինք գալու, ուստի կարող էինք ձեռք բերել մարմին, սովորել և աճել: 
Հետո մենք կարող էինք վերադառնալ ու ապրել մեր երկնային տանը: Բայց մենք 

դա չէինք կարող ինքնուրույն անել։ Մենք օգնության կարիք ունեինք:
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Հետո Հիսուսը Գեթսեմանի պարտեզում տառապեց 
մեզ համար: Նա զգաց մեր բոլոր ցավերն ու 
տխրությունները: Նա մեզ համար մահացավ 
խաչի վրա։ Դրա շնորհիվ մենք կարող ենք 
ապավինել Նրան, երբ վիրավորված ենք, տխուր 
կամ օգնության կարիք ունենք: Մենք կարող ենք 
ապաշխարել, երբ ինչ- որ սխալ գործենք:

Իր մահից հետո երրորդ 
օրը Նա հարություն առավ: 

Հիսուսը նորից կենդանի 
էր: Սրա շնորհիվ մենք 

նույնպես հարություն 
կառնենք: Մահից հետո 
մենք կարող ենք նորից 

ապրել երկնքում։
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Երկնային Հայրը ընտրեց մեր ավագ 
եղբորը՝ Հիսուս Քրիստոսին, որ գա երկիր 

և օգնի մեզ: Հիսուսը ցույց տվեց մեզ, թե 
ինչպես սիրենք ուրիշներին և հետևենք 

Երկնային Հոր պատվիրաններին: Հիսուսը 
ընտրեց Առաքյալներ, ովքեր պետք է 

ղեկավարեին Նրա Եկեղեցին:
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Առաքյալների մահից հետո մարդիկ սկսեցին 
մոռանալ Հիսուսի ավետարանի որոշ կարևոր 
մասեր: Նրանք դադարեցին հավատալ, որ 
Երկնային Հայրը միշտ կոգեշնչի Իր զավակներին 
երկրի վրա։ Նրանք մոռացան, որ բոլորը երկրի 

վրա հնարավորություն ունեն մկրտվելու: Նրանք 
դադարեցին հավատալ, որ մարգարեները և 

առաքյալները միշտ կղեկավարեն Եկեղեցին:

Շատ տարիներ անցան: 
Ի վերջո, ժամանակն էր 

հետ բերելու Հիսուսի 
ավետարանի կորսված 

մասերը: Ժամանակն 
էր վերականգնել Նրա 

Եկեղեցին: Երկնային Հայրը 
պետք է կանչեր ինչ- որ մեկին 

որպես մարգարե և օգներ 
այն հետ բերել երկիր: Նա 

ընտրեց մի երիտասարդ 
տղայի՝ Ջոզեֆ Սմիթին:

Իր Հարությունից հետո Հիսուսը 
այցելեց Իր աշակերտներին 

Երուսաղեմում և Ամերիկա 
մայրցամաքում: Նա խնդրեց 

Իր Առաքյալներին շարունակել 
ուսուցանել ավետարանն Իր 

ժողովրդին: Շատ մարդիկ, ովքեր 
լսեցին Առաքյալներին, մկրտվեցին 

և միացան Եկեղեցուն:
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Մի օր Ջոզեֆը կարդում էր Աստվածաշունչը: 
Հակոբոս 1.5- ում ասվում էր, որ Երկնային 
Հայրը կպատասխանի մեր հարցերին, երբ 
մենք խնդրենք հավատքով: Ջոզեֆը իրոք հարց 
ուներ: Նա գիտեր, որ գոյություն ունեին շատ 
եկեղեցիներ, որոնք ուսուցանում էին Հիսուսի 
մասին: Բայց նա ցանկանում էր պարզել՝ արդյոք 
կար որևէ եկեղեցի, որը նման էր Հիսուսի 
Եկեղեցուն Նոր Կտակարանում:

Գարնանային մի գեղեցիկ առավոտ 
Ջոզեֆը գնաց իր տան մոտ գտնվող 

անտառը։ Նա ծնկի իջավ և սկսեց աղոթել: 
Ապա Ջոզեֆը մի մռայլ զգացողություն 

ունեցավ: Սատանան փորձում էր 
հուսահատեցնել նրան: Բայց Ջոզեֆը 

շարունակեց աղոթել իր ողջ ուժով:

Ապա մի գեղեցիկ լույս իջավ վերից: 
Ջոզեֆը տեսավ Երկնային Հորը և Հիսուս 
Քրիստոսին։ Սա կոչվում է Առաջին 

Տեսիլքը: Նրանք ասացին, որ Հիսուսի 
Եկեղեցին երկրի վրա չէր: Բայց շուտով 

կլիներ: Վերականգնումը սկսվում էր:
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Հովհաննես Մկրտիչը վերականգնեց 
Ահարոնյան Քահանայությունը, որպեսզի 
մենք կարողանայինք մկրտվել: Պետրոսը, 
Հակոբոսը և Հովհաննեսը բերեցին 

Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը, որպեսզի 
մենք կարողանանք ստանալ Սուրբ Հոգին և 

օրհնություններ, երբ հիվանդ ենք:

Եղիան եկավ, որպեսզի մենք կարողանանք 
մեր ընտանիքների հետ կնքվել տաճարում։

Երկնային Հայրը հրեշտակներ 
ուղարկեց՝ վերականգնելու 

ավետարանի կարևոր մասերը: 
Մորոնի հրեշտակը Ջոզեֆին 

տվեց ոսկե թիթեղները, որպեսզի 
Մորմոնի Գիրքի միջոցով մենք 

կարողանայինք սովորել Հիսուս 
Քրիստոսի մասին:
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Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցին կազմավորվեց: 
Դա նշանակում է, որ Հիսուսի 
Եկեղեցին վերադարձել է երկիր: 
Այս ամենը Վերականգնման մասն 
են կազմում:

Ավետարանի վերականգնումը դեռևս 
շարունակվում է այսօր: Մարգարեները, 

առաքյալները, միսիոներները և 
անդամները ամբողջ աշխարհում կիսվում 
են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի բարի 

լուրով: Շատ երկրներում տաճարներ 
են կառուցվում, որպեսզի մարդիկ 

կարողանան հավերժ կնքվել իրենց 
ընտանիքների հետ: Իսկ Եկեղեցին 
օգնում է մարդկանց այն տեղերում, 

որտեղ կա սով և աղետներ:

Բոլորը կարող են ինչ- որ բանով օգնել 
Վերականգնման գործին: Դուք կարող 
եք օգնել՝ սովորելով ձեր ընտանիքի 
պատմության մասին և կատարելով 
տաճարային մկրտություններ: Դուք կարող 
եք տասանորդ վճարել եկեղեցիներ և 
տաճարներ կառուցելու համար: Դուք 
կարող եք ծոմի նվիրատվություններ 
կատարել՝ օգնելու կարիքի մեջ գտնվող 
մարդկանց: Դուք կարող եք մարդկանց 
պատմել Հիսուս Քրիստոսի մասին:
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Հիսուսը մեզ տվեց Իր Եկեղեցին, որպեսզի օգնի մեզ վերադառնալ մեր երկնային 
տուն Մենք կարող ենք ընդունել հաղորդությունը և միշտ հիշել, թե Նա ինչ է արել մեզ 
համար: Մենք կարող ենք սեր ցուցադրել ուրիշների հանդեպ, ինչպես Նա էր անում: 

Մենք կարող ենք օգնել բոլորին սովորել Նրա ավետարանի մասին: ●
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Վերականգնման շնորհիվ այսօր ամբողջ աշխարհի մարդիկ կարող են իմանալ Հիսուս Քրիստոսի  
ավետարանի մասին: Մորմոնի Գրքի քանի՞ օրինակ կարող եք գտնել: Քանի՞ երկրի դրոշ կարող  

եք գտնել: Լրացուցիչ մարտահրավեր. Դուք ճանաչո՞ւմ եք այս դրոշներից որևէ մեկը:
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Երկնային Հայրը լսում  
է իմ աղոթքները

Ն
Կ

Ա
Ր

Ն
Ե

Ր
Ը

՝ Է
Յ

Փ
Ր

Ի
Լ 

Ս
Թ

Ո
Տ

Ի

Երկնային Հայրը լսեց Ջոզեֆ Սմիթի աղոթքը:
Նա իմ աղոթքները նույնպես լսում է:
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Երկնային Հայրը լսում  
է իմ աղոթքները
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Երկնային Հայրը լսեց Ջոզեֆ Սմիթի աղոթքը:
Նա իմ աղոթքները նույնպես լսում է:
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«Փնտրեք, և դուք կգտնեք» 
(3 Նեփի 14.7):

Զուլման նստել էր եկեղեցու 
նստարաններից մեկի վրա 
և հարթում էր իր դպրո-

ցական համազգեստի 
կիսաշրջազգեստը: 
Գունավոր լույսերը փայ-

լում էին ապակենկարով 
պատուհանների միջով, 

իսկ հավաքատան առջևի 
մասում կանգնեցված էր մի խաչ: Զուլման հաճա-
խում էր եկեղեցու դպրոցը, այսպիսով օրական 
երկու անգամ մյուս ուսանողների հետ նա գնում 
էր երկրպագության ծառայություններին: Զուլման 
սիրում էր իր եկեղեցին: Նա սիրում էր Հիսուսին և 
սիրում էր սովորել Նրա մասին:

Նա լուռ նստեց, երբ քահանան սկսեց խոսել: 
Բայց այսօր ամեն բան այլ էր: Հանկարծ նոր 
միտք ծագեց նրա գլխում ու սրտում. Ավելի շատ 
ճշմարտություն կա աշխարհում:

Զուլման հավաքեց հոնքերը: Ավելի շա՞տ 
ճշմարտություն: Ի՞նչ էր դա նշանակում:

Այդ միտքը կրկին եկավ: Ավելի շատ 
ճշմարտություն կա:

Զուլման փակեց աչքերը և կենտրոնացավ 
իր զգացածի վրա: Նա շատ լավ բաներ էր 
սովորել եկեղեցում: Բայց հիմա նա ուզում 

Եկեղեցի  
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Գուցե կար ավելին, քան Աստված ցանկանում  
էր, որ Զուլման իմանար:

Զուլմայի 
համար

Լյուսի Սթիվենսոն
Եկեղեցու ամսագրեր
(Հիմնված է իրական պատմության վրա)

էր իմանալ՝ արդյո՞ք ինչ- որ բան պակա-
սում էր: Գուցե կար ավելին, որ Աստված 
ցանկանում էր, որ ինքն իմանար: Բայց 
ինչպե՞ս կարող էր գտնել դա:

Ավելի ուշ իր ավագ եղբոր՝ Ալբերտո-
յի հետ նա խոսեց իր մտքերի մասին:

«Դու կարծում ես, որ ավելի շա՞տ 
ճշմարտություն կա աշխարհում»: Հարց-
րեց Ալբերտոն:

Զուլման գլխով արեց։ «Ես ուզում եմ 
սովորել այլ եկեղեցիների մասին»,-  
ասաց նա։

«Եղավ»,-  պատասխանեց Ալբերտոն: 
«Ես կգամ քեզ հետ»:

Մի քանի տարի Զուլման և 
Ալբերտոն այցելում էին տարբեր 

Զուլման փոքր հասակում։ Աջից՝ այսօրվա նրա 

նկարը իր ամուսին Յոթանասունական Երեց 

Վոլտեր Ֆ. Գոնզալեսի հետ։
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Զուլման այնքան երջանիկ էր, երբ մայրիկն ասաց՝ 
այո: Իր մկրտության օրը Զուլման սպիտակ շորեր 
էր հագել: Նա գիտեր, որ Աստված սիրում է իրեն։ 
Նա գիտեր, որ Աստված ճանաչում է իրեն: Եվ նա 
գիտեր, որ Նա օգնեց իրեն գտնել Իր վերականգն-
ված Եկեղեցին: ●

եկեղեցիներ: Մի եկեղեցական ծառայությունից 
հետո Ալբերտոն ասում էր. «Այն եկեղեցին լավ 
բաներ էր սովորեցնում»:

Զուլման համաձայնվեց, բայց նրանք դեռևս 
զգում էին, որ ինչ- որ բան պակաս է, ուստի շարու-
նակեցին փնտրել:

Մի օր Ալբերտոն աստիճաններով արագ բար-
ձրանում էր իրենց տուն: «Ես գտել եմ եկեղեցին, 
որը մենք փնտրում ենք»։ Ասաց Ալբերտոն: Նա 
ամուր գրկեց Զուլմային:

Զուլման լայն բացեց աչքերը: «Որտեղի՞ց: 
Ինչպե՞ս»:

«Իմ ընկերը հանդիպել է Հիսուս Քրիստոսի Վեր-
ջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու միսիոներներին»,-  
ասաց Ալբերտոն: «Ես լսեցի նրանց և հավատում 
եմ այն ամենին, ինչ նրանք սովորեցնում են»:

Զուլման և Ալբերտոն այնքան երջանիկ էին, 
որ պարելով պտտվում էին տանը: Բայց հետո 
Զուլման մի վատ նորություն ստացավ: Մայրիկը 
չէր ցանկանում, որ նա հանդիպեր միսիոներների 
հետ: «Դու ընդամենը 12 տարեկան ես»,-  ասաց 
մայրիկը: «Դու չափազանց երիտասարդ ես»:

Քանի որ Ալբերտոն տարիքով ավելի մեծ էր, 
նա կարող էր հանդիպել միսիոներների հետ: Մի 
քանի շաբաթ անց նա մկրտվեց:

Զուլման կրկին ու կրկին շարունակում էր հարց-
նել մայրիկին՝ արդյոք միսիոներները կարող են 
ուսուցանել իրեն: Ի վերջո, մայրիկն ասաց՝ այո:

Երբ միսիոներներն ուսուցանում էին Զուլմային, 
նա ջերմություն զգաց սրտում: Միսիոներներից 
մեկը դժվարությամբ էր խոսում իսպա-
ներեն, բայց դա նշանակություն 
չուներ: Կարևոր էր, թե Զուլման 
ինչ էր զգում: Երբ նա իմացավ 
Ջոզեֆ Սմիթի և Մորմոնի Գրքի 
մասին, հասկացավ, որ գտել 
է ճշմարտությունը, որն ինքը 
փնտրում էր:

Նա ցանկանում էր մկրտվել։ 
Բայց ի՞նչ կասեր մայրիկը: 



Ը16 Ը ն կ ե ր

Առաջին Տեսիլքը

&

?

# #

# #

44

44

..

..

œ
œ œ œ œ œ œ œ

Ó ˙
w

D

Ակնածալից     q = 68

œ œ œ œ

œ œ œ œw

G

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙
w

D

œ œ œ œ

œ œ œ œw

G

1
5 2

5

1

2 1 2 1

1

2

2
5

1 3 4 2

&

?

# #

# #

œ œ œ œ jœ œ jœ

Եվ
Ա
Ջո

3. 
2. 
1. զե

ղո
այդ

ֆը
թե
օ

հարց
լու
րից

նում
հա
ան

է,
մար
թիվ

թե
կա

հայտ

˙̇ œ œ

D A

œ œ œ œ .œ jœ
որ

նաչ
նու

ու
պու

թյուն

ղով
րակ
ներ

գը
ընտ

ե

նա։
րեց,
կան։

Հա
Ծըն
Աստ

˙ œ œ

˙̇
œ

œ œ

G A

-
- - -

- - - -

- - - - -
- - - - -

- - -

2
1
3

2
3 2

1 2

&

?

# #

# #

œn œ œn œ jœ œ jœ

վատ
կի
ված

քով
ի

տը

կար
ջավ
վեց

դում
խո

սուրբ

է
նարհ
գիր

նա,
նա,
քը,

որ
Աստ

որ

˙̇n œ œn

F C

œb œn œ œ .œ jœ

ճիշ
ված
բո

տը
նը

լորն

ի
րան

ի

մա
լը

մա

նա։
սեց։
նան.

Այդ
Եվ
Փըր

˙n œ œ œ#

˙̇b
œ# œn œ œ

Bb A

- -

- - -

- - - -
- - - - -

- - -

1 2

5

1
3

2
5 51

2

1
4

3 1

&

?

# #

# #

œ œ œ œ ..œœn Jœ

պես
եր
կիչն

նա
կըն

է

հաս
քից
մեր

կա
այդ
կող

ցավ,
ժամ
քին,

որ
Հայրն

մեզ

œ œ œ œ œ

D E m

œ œ œ œ .œ
jœ

պետք
ու

հետ

է
Որ

է

ա
դին
Նա

ղո
ի

խո

թի,
ջան,
սում,

Ե
Որ
Նա

œ œ

œ# œ œ œ œ

E A

- -
-

- - - - -
- - -

-

2 5

4 1 5 2 1

2 1
2
3 2

5 5 2 1

Առաջին տեսիլքը
Խոսք և երաժշտություն՝ Նաթան Հոու

© 2020 by Nathan Howe. All rights reserved.
Այս երգը կարող է բազմացվել միայն առանձին դեպքերում՝ ոչ առևտրային նպատակներով եկեղեցում կամ տանն օգտագործելու համար։

Այս ծանուցումը պետք է ներառվի յուրաքանչյուր օրինակի մեջ։

&

?

# #

# #

44

44

..

..

œ
œ œ œ œ œ œ œ

Ó ˙
w

D

Ակնածալից     q = 68

œ œ œ œ

œ œ œ œw

G

œ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙
w

D

œ œ œ œ

œ œ œ œw

G

1
5 2

5

1

2 1 2 1

1

2

2
5

1 3 4 2

&

?

# #

# #

œ œ œ œ jœ œ jœ

Եվ
Ա
Ջո

3. 
2. 
1. զե

ղո
այդ

ֆը
թե
օ

հարց
լու
րից

նում
հա
ան

է,
մար
թիվ

թե
կա

հայտ

˙̇ œ œ

D A

œ œ œ œ .œ jœ
որ

նաչ
նու

ու
պու

թյուն

ղով
րակ
ներ

գը
ընտ

ե

նա։
րեց,
կան։

Հա
Ծըն
Աստ

˙ œ œ

˙̇
œ

œ œ

G A

-
- - -

- - - -

- - - - -
- - - - -

- - -

2
1
3

2
3 2

1 2

&

?

# #

# #

œn œ œn œ jœ œ jœ

վատ
կի
ված

քով
ի

տը

կար
ջավ
վեց

դում
խո

սուրբ

է
նարհ
գիր

նա,
նա,
քը,

որ
Աստ

որ

˙̇n œ œn

F C

œb œn œ œ .œ jœ

ճիշ
ված
բո

տը
նը

լորն

ի
րան

ի

մա
լը

մա

նա։
սեց։
նան.

Այդ
Եվ
Փըր

˙n œ œ œ#

˙̇b
œ# œn œ œ

Bb A

- -

- - -

- - - -
- - - - -

- - -

1 2

5

1
3

2
5 51

2

1
4

3 1

&

?

# #

# #

œ œ œ œ ..œœn Jœ

պես
եր
կիչն

նա
կըն

է

հաս
քից
մեր

կա
այդ
կող

ցավ,
ժամ
քին,

որ
Հայրն

մեզ

œ œ œ œ œ

D E m

œ œ œ œ .œ
jœ

պետք
ու

հետ

է
Որ

է

ա
դին
Նա

ղո
ի

խո

թի,
ջան,
սում,

Ե
Որ
Նա

œ œ

œ# œ œ œ œ

E A

- -
-

- - - - -
- - -

-

2 5

4 1 5 2 1

2 1
2
3 2

5 5 2 1

Առաջին տեսիլքը
Խոսք և երաժշտություն՝ Նաթան Հոու

© 2020 by Nathan Howe. All rights reserved.
Այս երգը կարող է բազմացվել միայն առանձին դեպքերում՝ ոչ առևտրային նպատակներով եկեղեցում կամ տանն օգտագործելու համար։

Այս ծանուցումը պետք է ներառվի յուրաքանչյուր օրինակի մեջ։

Ն
Կ

Ա
Ր

Ը
՝ Ս

Ա
Ռ

Ա
 Ք

Ի
ԼԻ



 Ա պ ր ի լ  2 0 2 0  Ը17

&

?

# #

# #

.œ œ œ œ œ œ œ œ

թե
Ջո
մար

ու
զե
գա

զում
ֆին
րե

է,
պա

է

որ
տաս
մեզ

Աստ
խա
տա

ված
նեն,
լիս,

ցույց
ա
Իր

œ œ œ œ

œn œœ œœ œ
œ

G E m F#m B m

œ œ œ œ œ
տա
վե

հետ

ի
տա
քե

րեն
րան
րով

ճիշտ
սուրբ
մեզ

ու

տա

˙ ˙

œ œ ˙
˙˙

E m7 A7

˙̇ ‰ jœ œ œ
ղին։

նում։
տան։ Նա ա ղո

œ œ œ œ ˙

D

- - -
- - - -
- - - - -

- - - - - -
- -

1
5

3

2
5

2 1 2

5
2

1 3 2

&

?

# #

# #

˙ œ œ œ œ

թեց, նը րա ա

˙ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ

D E m

œœ œ .œ
jœ

նու նը Գի

œœ œœ œœ œœ

F#m E m

œ œ œ œ œ œ œ

տեին Հայրն ու Որ դին՝ եր կըն

˙ ˙

œœ œœ œœ œœ

B m

-- - - - - -

2
5

2
4

1
3

4

1
2

1
3

3
5

&

?

# #

# #

˙ œ œ œ œ

քում։ Գի տեմ, Աստ

œ œ œ œ œ œ

˙ ˙̇œ œ

A D

˙ œ œ œ œ

ված ինձ միշտ սի

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙̇

G A

œ œ .œ
jœ

րում է Եվ

œ œ ˙

˙̇ ˙̇

D G

- - -

2
5 3 2 1 2

1
3 5

2 1 2 1
5

2
3 4

&

?

# #

# #

..

..

œ œ .œ jœ

ա ղոթ քըս լը

˙ ˙

œ œ ˙

E m A
‰ jœ œ œ œ œ œ œ

սում։

w

Ó ˙
w

D

œ œ œ œ

œ œ œ œw

G

ww

w

D

- - -

1
23 1

5

1

2 1 2 1

1

Ն
Կ

Ա
Ր

Ը
՝ Ս

Ա
Ռ

Ա
 Ք

Ի
ԼԻ



Ը18 Լ ի ա հ ո ն ա

Ողջու՜յն 

Սրբազան 

պուրակից

Բարև ձեզ, ես 
Մարգոն եմ, իսկ 

ես՝ Պաոլոն:

1

2

Երբ Ջոզեֆ Սմիթը 14 տարեկան էր, նա 
ապրում էր Նյու Յորքում (ԱՄՆ) մի փայտա-
շեն տան մեջ։ Նա ուներ հինգ եղբայր և 
երեք քույր։ Նա հնազանդվում էր իր 
ծնողներին և սիրալիր էր ուրիշ-
ների հետ: Իր ընտանիքի հետ 
նա կարդում էր Աստվա-
ծաշունչը, բայց նրանք 
գնում էին տարբեր 
եկեղեցիներ:

Ջոզեֆը շատ աշխա-
տասեր էր: Նա օգնում 
էր կտրել ծառերը, 
որպեսզի իր ընտա-
նիքը կարողանար 
մշակել հողը և բերք 
ստանալ: Նա նաև 
օգնում էր իր ընտա-
նիքին բուսահյութ 
հավաքել թխկիներից՝ 

շաքար պատրաս-
տելու համար:
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Այս երեխաներն ապրում են այնտեղ, 
որտեղ մեծացել է Ջոզեֆ Սմիթը:

Ես գիտեմ, որ Սրբազան 
Պուրակը մի հատուկ վայր 
է, քանի որ Ջոզեֆ Սմիթը 
աղոթեց և այնտեղ տեսավ 
Երկնային Հորը և Հիսուսին:

Փայփեր Դ., 5 տարեկան, 
Նյու Յորք, ԱՄՆ

Ես երախտապարտ եմ, որ 
մենք մոտ ենք ապրում Ջոզեֆ 
Սմիթի տանը: Ես սիրում եմ 
գնալ Գրանդին Բիլդինգը, 
որտեղ կգտնվում է տպելու 
հաստոցը: Ինձ իրոք դուր է 
գալիս տեսնել այն վայրը, 
որտեղ կազմվել են Մորմոնի 
Գրքի առաջին օրինակները։

Ռոսկո Բ., 9 տարեկան,  
Նյու Յորք, ԱՄՆ

ՏՂԱՆԵՐԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ՋՈՒԼԻ ՓՈՒԼՍՈՆԻ, ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ` ՔԵԹԻ ՄԱՔԴԻԻ

Շնորհակալություն 
Սրբազան Պուրակը 
մեզ հետ այցելելու 

համար: Կտեսնվենք 
հաջորդ անգամ:

3

4

5

Այս ամիս  
Վերականգնումը տոնելու 

համար մենք այցելում  
ենք այն վայրը, որտեղ տեղի 

ունեցավ Առաջին Տեսիլքը 200 
տարի առաջ:

Ջոզեֆը ցանկանում էր գտնել որևէ եկեղեցի, որը 
նման կլիներ Աստվածաշնչում նկարագրված 
եկեղեցուն: Մի օր նա գնաց ծառերի պուրակը և 
աղոթեց: Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը 
հայտնվեցին նրան: Նրանք ասացին Ջոզեֆին, որ 
նրա մեղքերը ներված են: Նրանք նաև ասացին, 
որ նա չպիտի միանա որևէ եկեղեցու: Շուտով 
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին կվերականգնվի:

Շատ մարդիկ ծաղրում  
էին Ջոզեֆին նրա տեսա-
ծի պատճառով: Նրանք 
ասում էին, որ նա հորի-
նում էր այդ ամենը: Բայց 
Ջոզեֆը շարունակում 

էր ասել ճշմարտու-
թյունը։ Նա ասաց. «Ես 

գիտեի դա, և ես գիտեի, 
որ Աստված դա գիտեր, և ես 

չէր կարող հերքել դա» (Ջոզեֆ 
Սմիթ—Պատմություն 1.25):

Այսօր մար-
դիկ կարող են 

այցելել այն 
տարածքը, 

որտեղ Ջոզեֆն 
աղոթել է: Այն 

գեղեցիկ է և 
շատ խաղաղ:
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Մարիսա Վիդիսոն
Եկեղեցու ամսագրեր
(Հիմնված է իրական պատմության վրա)

«Քանի որ տաճարը սուրբ վայր է, որտեղ մենք 
կնքվում ենք միասին» (Children’s Songbook, 95):

«Զատիկը մի հրաշալի ժամանակ է, երբ կարող 
ենք մտածել Հիսուսի մասին և հիշել Նրա 

Հարությունը»,-  ասաց քույր Ռոջասը: Նա 
ցուցադրեց Հիսուսի նկարը: «Նրա շնորհիվ, 
մարդիկ, ովքեր մահացել են, կարող են կրկին 
ապրել»:

Ալոնսոն վեր նայեց, երբ նրա Երեխաների 
Միության ուսուցիչը ասաց դա: Արդյո՞ք դա 
նշանակում է, որ ես կարող եմ կրկին տեսնել 
իմ ծնողներին: Ալոնսոն հետաքրքրվեց:

Մայրը մահացել էր տարիներ առաջ: 
Ալոնսոն նրան լավ չէր հիշում, բայց 
սիրում էր նայել նրա նկարներին: 
Հետո հայրը նույնպես 
մահացավ:

Այժմ Ալոնսոն ապրում 
է իր տատիկի՝ Աբուելա-
յի հետ: Նա ուսուցանել 
էր նրան իր եկեղեցու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 
մասին։ Նա պատրաստվում 
էր մկրտվել և հաստատվել 
հաջորդ տարի, երբ կհասներ 
մկրտության տարիքի:

Ապա քույր Ռոջասը ցույց 
տվեց մի սպիտակ շենքի 
նկար: «Տաճարը մեկ այլ պար-
գև է Հիսուսի կողմից: Սա 
այստեղ՝ Չիլիում գտնվող 
տաճարներից մեկն է»:

Ալոնսոն նայեց շենքի 
գագաթին գտնվող ոսկե 
արձանին: Այն գեղեցիկ էր: 
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«Ես կարո՞ղ եմ կրկին 
լինել մայրիկիս ու  
հայրիկիս հետ»:

Ալոնսոյի հավերժական 
ընտանիքը
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Նրան հետաքրքրեց, թե ինչ է 
կատարվում ներսում:

«Տաճարներն այն վայրերն 
են, որտեղ ընտանիքները 
կնքվում են հավերժ միասին 
լինելու համար»,-  ասաց քույր 
Ռոջասը: «Այս տաճարը Սանտիա-
գոյում է, որտեղ ես կնքվել եմ իմ 
ծնողների հետ Եկեղեցուն միանա-
լուց հետո: Քանի որ մենք կնքվեցինք, ես 
կարող եմ նրանց հետ լինել նույնիսկ այս կյանքից 
հետո»:

Ալոնսոն ոգևորվեց, երբ լսեց դա: «Ես կարո՞ղ եմ 
կնքվել իմ ծնողների հետ»,-  հարցրեց նա: «Նույ-
նիսկ, երբ նրանք արդեն մահացե՞լ են»:

Քույր Ռոջասը գլխով արեց: «Այո՜: Դա է պատճառ-
ներից մեկը, որ տաճարներն այդքան կարևոր են: 
Նրանք օրհնում են մեր ընտանիքի բոլոր անդամ-
ներին, ներառյալ նրանց, ովքեր մահացել են»:

Ամբողջ օրը Ալոնսոն շարունակ մտածում էր 
տաճարների մասին: Նա խնդրեց Աբուելային 
ավելին ուսուցանել իրեն։ Նա խոսեց սպիտակ 
զգեստների մասին, որոնք մարդիկ ներսում կրում 
են, և պատերին փակցված արվեստի գեղեցիկ 
գործերի մասին:

«Ամենալավն այն է, որ այնտեղ դու կարող ես 
կնքվել քո ծնողների հետ»,-  ասաց Աբուելան: 
«Մենք կխնդրենք ծխի երկու անդամի ներկայաց-
նել նրանց կնքման ժամանակ»:

«Մենք կարո՞ղ ենք գնալ վաղը»: Հարցրեց Ալոն-
սոն: «Ես ցանկանում եմ հավերժ լինել մայրիկիս և 
հայրիկիս հետ»:

Աբուելան ժպտաց: «Ես ուրախ եմ, որ դու 
ուզում ես գնալ»: «Բայց մոտակա տաճարը Կոն-
սեփսիոնում է: Մենք բավականաչափ գումար 
չունենք ավտոբուսի տոմսերի համար»։

«Ես կօգնեմ փող խնայել ուղևորության 
համար»: Ասաց Ալոնսոն:

Դրանից հետո ամեն անգամ, երբ Ալոնսոն 
մետաղադրամ էր գտնում փողոցում կամ որոշ 
գումար վաստակելու հնարավորություն էր ունե-
նում, վճարում էր տասանորդը, իսկ մնացածը 
ավելացնում էր իրենց տաճարային ֆոնդին:

Ամիսների ընթացքում շարունակ խնայելով, 
Ալոնսոն և Աբուելան ի վերջո, բավականաչափ 
գումար ունեցան տաճարային ուղևորության 
համար: Նրանք խնդրեցին եղբայր և քույր Սիլվա-
ներին գալ իրենց հետ: Ուղևորության օրը նրանք 

ավտոբուսով երկար ճանա-
պարհ անցան դեպի Կոն-
սեփսիոն քաղաքը: Արդեն 
մայրամուտ էր, երբ Ալոնսոն 
հեռվում նշմարեց ինչ- որ 

շողացող բան:
«Ես տեսնում եմ Մորոնիին»: 

Ասաց Ալոնսոն՝ մատնացույց 
անելով տաճարի տանիքի կապույտ 

գմբեթի գագաթի արձանը:
Նրանք գիշերը անցկացրին տաճարի կողքին 

գտնվող տանը: Առավոտյան առաջին անգամ Ալոն-
սոն մտավ տաճար: Ներսում նա տեսավ Հիսուս 
Քրիստոսի մեծ նկարը: Նա և Աբուելան սպիտակ 
շորեր հագան: Նա երջանիկ էր ու խաղաղ:

Երբ ժամանակն էր կնքվելու, Ալոնսոն մտավ 
մի գեղեցիկ սենյակ, որի պատերին հայելիներ 
կային: Տաճարային աշխատողը Ալոնսոյին, Աբուե-
լային և Սիլվաներին ցույց տվեց, թե ինչպես ծնկի 
գալ հատուկ սեղանի շուրջը, որը կոչվում է խորան: 
Այն ծածկված էր փափուկ կտորով:

Եղբայր և քույր Սիլվաները այնտեղ էին Ալոն-
սոյի մոր և հոր փոխարեն: Աբուելան այնտեղ էր 
Ալոնսոյի քրոջ համար, որը մահացել էր Ալոնսոյի 
ծնվելուց առաջ:

Փակելով աչքերը, Ալոնսոն պատկերացրեց իր 
ընտանիքը՝ բոլորին միասին:

Ես անհամբեր սպասում եմ, որ տեսնեմ նրանց 
կրկին,-  մտածում էր Ալոնսոն: Ես երախտապարտ 
եմ, որ ընտանիքները կարող են հավերժ միասին 
լինել: ●
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Նախքան Եկեղեցու վերականգնումը, մար-
դիկ կարծում էին, որ եթե ինչ- որ մեկը իրենց 

ընտանիքից մահանում էր առանց մկրտվելու, 
իրենք այլևս նրան չէին տեսնելու: Բայց Վերա-
կանգնման շնորհիվ մենք կարող ենք նրանց 
փոխարեն մկրտվել տաճարում։ Մենք կարող 
ենք կնքվել հավերժության համար:

Ինչպես Ջոզեֆ Սմիթը, դուք ևս ընտրվել եք 
Երկնային Հոր կողմից, որպեսզի կարևոր աշխա-
տանք կատարեք ձեր կյանքում: Այդ աշխատան-
քի մի մասը կարող է կատարվել տաճարներում: 
Դուք կարող եք հավաքել ձեր նախնիների անուն-
ները, ովքեր չեն մկրտվել, երբ նրանք ապրել 
են երկրի վրա: Ապա, տաճարային երաշխավո-
րագիր ստանալուց հետո դուք կարող եք գնալ 
տաճար և մկրտվել նրանց փոխարեն։

Երբ դուք կատարեք այս աշխատանքը, աղո-
թեք Երկնային Հորը, որպեսզի նա ուղղորդի ձեզ: 
Ձեր նախնիները ևս կարող են օգնել ձեզ: Ի՜նչ 
կարևոր ու սրբազան օրհնություն կլինի ձեր և 
նրանց համար:

Գուցե ձեզանից ոմանք այժմ չեն կարողանում 
կատարել տաճարային աշխատանք, բայց մի 
օր կկարողանաք: Միշտ հիշեք, որ դուք Աստծո 
զավակն եք: Նա կատարելապես սիրում է ձեզ:

Լսեք Սուրբ Հոգու հուշումները և պատրաստ-
վեք մի օր գնալ տաճար: Վարվելով այդպես՝ 
հրաշալի կյանք կստեղծեք ձեր համար, ձեր 
անցյալի, ներկայի և ապագա ընտանիքների 
համար: Երբ դուք կատարեք Տիրոջ աշխատան-
քը, Նա կօգնի ձեզ: Դուք Նրա անվեհեր հոգի-
ներն եք: ●

Տաճարը և 
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Քույր Ջոյ Դ․ Ջոնս
Երեխաների Միության  
գերագույն նախագահ
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Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Adapted from “The Blessing of the Restoration for You,” Liahona, Feb. 2020, 52.

Դուք Աստծո թանկագին զավակն եք, Նա ճանաչում և սիրում  
է ձեզ: Աստված ճանաչում էր Ջոզեֆ Սմիթին: Նույնը ճշմարիտ  

է ձեր դեպքում: Աստված ճանաչում է ձեզ։



1820թ. վաղ գարնանը տոներին Ջոզեֆ Սմիթը աղոթեց և տեսավ 
Երկնային Հորն ու Հիսուս Քրիստոսին: Այս ամսագրում խոսվում 
է այդ հատուկ ժամանակի մասին: Ահա մի քանի էջեր փնտրելու 
և կարդալու համար.

• Նկարազարդ պատմությունը պատմում է, որ Վերականգնված 
Եկեղեցին Աստծո ծրագրի մի մասն է (Ը4–10):

• Նախագահ Նելսոնը պատմում է, թե ինչպես կարող ենք օգնել 
Վերականգնման գործին (Ը2):

• Նոր երգն ուսուցանում է Առաջին Տեսիլքի մասին (Ը16–17):
• Պատմությունը պատմում է, թե Վերականգնումը ինչպես 

կարող է օրհնել մեր ընտանիքները (Ը20–21):

Մի՞թե հրաշալի չէ, որ մենք կարող ենք պատկանել Հիսուս Քրիս-
տոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն։ Եկեք կիսվենք Հիսուս 
Քրիստոսի և Նրա Եկեղեցու մասին բարի լուրով:
Ուրախ Զատիկ 
Ընկեր

Սիրելի՛ ծնողներ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ը2 Առաջին Նախագահությունից.  
Օգնել Վերականգնման գործին

Ը4 Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին  
Վերականգնված է

Ը11 Զվարճալի բաներ: Գտի՛ր այն:

Ը12 Գունավորելու էջ

Ը14 Եկեղեցի Զուլմայի համար

Ը16 Երաժշտություն. Առաջին Տեսիլքը

Ը18 Ողջո՜ւյն Սրբազան պուրակից

Ը20 Ալոնսոյի հավերժական ընտանիքը

Ը22 Տաճարը և դուք

Ը23 Պայծառ գաղափար
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Գտեք ներսում  
թաքնված Լիահոնան:

ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂԱՐԿԵԼ ՁԵՐ  
ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳՈՐԾԸ  
ԿԱՄ ՆՐԱ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ  
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼԻԱՀՈՆԱՅԻՆ
Բացեք liahona .ChurchofJesusChrist .org և սեղմեք «Ներկա-
յացնել հոդված կամ կարծիք»: Կամ ուղարկեք է- փոստով 
liahona@ ChurchofJesusChrist .org, ընդգրկելով ձեր երեխայի 
անունը, տարիքը, բնակության քաղաքը և այս թույլտվության 
հայտարարությունը. «Ես, [ձեր անունը], թույլ եմ տալիս Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն, օգտագործել իմ 
երեխայի ուղարկածը Եկեղեցու ամսագրերում, Եկեղեցական 
կայքերում և սոցիալական մեդիայի հարթակներում»: Անհամ-
բեր սպասում ենք ձեր նամակներին:




