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Վարդապետության սերտման նախաբան

Մորմոնի Գրքում Հելաման մարգարեն 
ուսուցանում է իր որդիներին․ «Մեր Քավիչի վեմի 
վրա է, որը Քրիստոսն է` Աստծո Որդին, որ դուք 
պիտի կառուցեք ձեր հիմքը» (Հելաման 5․12)։ 
Հիսուս Քրիստոսի վրա հիմք կառուցելը, որը 
պահանջում է՝ հասկացողություն ձեռք բերել Նրա 
վարդապետության վերաբերյալ, հավատալ և 
ապրել այդ վարդապետության համաձայն, 
կխորացնի մեր դարձը և նվիրվածությունը որպես 
Նրա աշակերտներ, կպաշտպանի մեզ 
հակառակորդի ազդեցություններից և կօգնի մեզ 
օրհնել ուրիշների կյանքը։

Դրա իրականացման ուղիներից մեկը դասի 
ժամանակ միասին սուրբ գրությունների 
ուսումնասիրությունն է։ Հիսուս Քրիստոսի և Նրա 
վարդապետության վրա մեր հիմքը կառուցելու 
գործում մեզ կօգնի Վարդապետության սերտումը։

Վարդապետության սերտումը կենտրոնանում է 
երկու նպատակների վրա․

 1 . Սովորել և կիրառել աստվածային սկզբունքներ՝ 
հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար

Երկնային Հայրը հայտնել է սկզբունքներ 
հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու համար։ Այդ 
սկզբունքները ներառում են՝ գործել հավատքով, 
քննել հասկացությունները և հարցերը 
հավերժության տեսանկյունից և մեծացնել մեր 
հասկացողությունը աստվածային աղբյուրների 
միջոցով։ Մենք սերտում ենք 
վարդապետությունները, երբ կիրառում ենք այդ 
սկզբունքները դասի ժամանակ ու դասից դուրս 
և փնտրում ենք պատասխաններ 
վարդապետական և պատմական հարցերին 
այնպիսի ուղիներով, որոնք հրավիրում են 
Սուրբ Հոգուն ամրացնել մեր հավատն առ 
Հիսուս Քրիստոսը և Նրա վարդապետությունը։

 2 . Սերտել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
վարդապետությունը և սուրբ գրությունների 
հատվածները, որտեղ ուսուցանվում է այդ 
վարդապետությունը
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Վարդապետության սերտումն իրականացնում 
ենք հետևյալ միջոցներով․

a . Ավելի խորը հասկացողություն ձեռք բերելով 
հետևյալ ինը վարդապետական թեմաներից 
յուրաքանչյուրի վերաբերյալ․

• Աստվածագլուխը
• Փրկության ծրագիրը
• Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
• Վերականգնում
• Մարգարեներ և հայտնություն
• Քահանայություն և քահանայության 

բանալիներ
• Արարողություններ և ուխտեր
• Ամուսնություն և ընտանիք
• Պատվիրաններ

b. Հասկանալով այս փաստաթղթի «Ձեռք 
բերել հոգևոր գիտելիքներ» բաժնում 
և ինը վարդապետական թեմաներից 
յուրաքանչյուրում ներկայացված 

վարդապետության հիմնական 
արտահայտությունները։

c . Իմանալով, թե ինչպես են 
վարդապետություններն ուսուցանվում 
վարդապետությունների սերտման սուրբ 
գրությունների հատվածներում և հիշելով ու 
գտնելով այդ հատվածները։

d . Պարզ բացատրելով վարդապետության 
յուրաքանչյուր հիմնական 
արտահայտությունը՝ օգտագործելով 
համապատասխան վարդապետության 
սերտման հատվածները։

e . Կիրառելով Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
վարդապետությունը մեր ամենօրյա 
ընտրություններում և վարդապետական, 
հասարակական և պատմական խնդիրներին 
ու հարցերին պատասխանելիս։
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Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիք

Աստված բոլոր ճշմարտությունների 
աղբյուրն է
1․ Աստված գիտի ամեն բան և ամեն 
ճշմարտության աղբյուրն է (տես Մոսիա 4․9)։ 
Քանի որ մեր Երկնային Հայրը սիրում է մեզ և 
ցանկանում է, որ մենք զարգանանք ու դառնանք 
Իր նման, Նա խրախուսել է մեզ «ուսում փնտրել, 
այսինքն՝ ուսումնասիրելով և նաև հավատքով» 
(ՎևՈւ 88 .118): Ճշմարտության մեր որոնումներում 
մենք կարող ենք լիովին վստահել Նրան՝ 
ապավինելով Նրա իմաստությանը, Նրա սիրուն ու 
մեզ ուսուցանելու և օրհնելու Նրա զորությանը։ 
Աստված խոստացել է Սուրբ Հոգու միջոցով մեր 
մտքերին և սրտերին հայտնել ճշմարտությունը, 
եթե մենք ջերմեռանդորեն փնտրենք Նրան (տես 
ՎևՈւ 8 .2- 3):

2․ Մեզ օգնելու համար Երկնային Հայրն 
ուսուցանել է մեզ, թե ինչպես ձեռք բերել հոգևոր 
գիտելիք։ Նա սահմանել է պայմանները, որոնց 
մենք պետք է հետևենք նման գիտելիք ձեռք 
բերելու համար։ Աստծո կողմից հաստատված 

օրինաչափությունը պահանջում է, որ մենք 
անկեղծորեն ցանկանանք իմանալ ճշմարտությունը 
(տես Մորոնի 10․4–5) և պատրաստ լինենք ապրել 
համաձայն այն ամենի, ինչ Նա է հայտնել (տես 
Հովհաննես 7․17)։ Մեր անկեղծ ցանկության 
շնորհիվ մենք կփնտրենք ճշմարտությունը աղոթքի 
(տես Հակոբոս 1․5–6, 2 Նեփի 32․8–9) և Աստծո 
խոսքի լուրջ ուսումնասիրության միջոցով (տես 
Բ Տիմոթեոս 3․15–17, 2 Նեփի 32․3)։

Հարցեր տալ և պատասխաներ 
փնտրել
3․ Երբեմն մենք կարող ենք նոր տեղեկություններ 
բացահայտել կամ հարցեր ունենալ 
վարդապետության, սկզբունքների կամ Եկեղեցու 
պատմության վերաբերյալ, որոնք, կարծես, դժվար 
է հասկանալ։ Հարցեր տալը և պատասխաններ 
փնտրելը ճշմարտությունն իմանալու համար մեր 
գործադրած ջանքերի կարևոր մասն են կազմում։ 
Որոշ հարցեր, որոնք ծագում են մեր մտքում, 
կարող են ոգեշնչված լինել Սուրբ Հոգու կողմից։ 
Ոգեշնչված հարցերը պետք է ընդունվեն որպես 
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Աստծո պարգևներ, որոնք հնարավորություններ 
են տալիս մեծացնելու մեր հասկացողությունը և 
ամրացնելու մեր վստահությունը, որ Տերը 
ցանկանում է ուսուցանել մեզ։ Ինչն էլ լինի մեր 
հարցերի աղբյուրը, մենք օրհնվում ենք մտածելու 
և տրամաբանելու ունակությամբ և Տիրոջ 
ազդեցությունը ընդլայնում է մեր միտքը և 
խորացնում մեր հասկացողությունը։ Հարցեր 
տալիս և պատասխաններ փնտրելիս մեր ունեցած 
վերաբերմունքը և նպատակը մեծապես կազդեն 
Սուրբ Հոգու միջոցով սովորելու մեր ունակության 
վրա։

4․ Հետևյալ երեք սկզբունքները կարող են 
առաջնորդել մեզ, երբ ձգտում ենք սովորել և 
հասկանալ հավերժական ճշմարտությունը և 
պարզաբանել հարցերն ու խնդիրները։

• Գործեք հավատքով:

• Քննեք հասկացությունները և հարցերը հավեր-
ժության տեսանկյունից։

• Ձգտեք մեծացնել հասկացողությունը աստվա-
ծային աղբյուրների միջոցով։

Սկզբունք 1․ Գործեք հավատքով
5․ Մենք գործում ենք հավատքով, երբ ընտրում 
ենք վստահել Աստծուն և ամենից առաջ դառնալ 
դեպի Նա անկեղծ աղոթքի, Նրա ուսմունքներն 
ուսումնասիրելու և Նրա պատվիրաններին 
հնազանդվելու միջոցով։

6․ Մինչ մենք ձգտում ենք զարգացնել մեր 
հասկացողությունը և լուծել մտահոգությունները, 
կարևոր է, որ մենք ապավինենք այն 
վկայությանը, որն արդեն իսկ ունենք Հիսուս 
Քրիստոսի, Նրա ավետարանի Վերականգնման և 
Նրա կարգված մարգարեների ուսմունքների 
վերաբերյալ։ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից 
Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդն ուսուցանել է․ «Երբ այդ 
պահերը գան ու խնդիրներ ջրի երես ելնեն, որոնց 
լուծումն անմիջապես չի ստացվում, ամուր կառչեք 
արդեն ունեցած գիտելիքից և ամուր կանգնեք, 
մինչև լրացուցիչ գիտելիքներ կտրվեն» 
(«Հավատում եմ, Տէր», Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 
2013, 94)։ Տերն անձամբ հրավիրել է մեզ նայել 
Իրեն բոլոր մտորումներում . չկասկածել, 
չվախենալ (ՎևՈւ 6․36):

7․ Երբ մենք չենք կարողանում անմիջապես 
պատասխաններ գտնել մեր հարցերին, օգտակար 
է հիշել, որ չնայած Երկնային Հայրը հայտնել է 

այն ամենը, ինչն անհրաժեշտ է մեր փրկության 
համար, Նա դեռևս չի հայտնել ամբողջ 
ճշմարտությունը։ Մինչ մենք շարունակում ենք 
պատասխաններ փնտրել, մենք պետք է ապրենք 
հավատքով, վստահելով, որ մենք, ի վերջո, 
կստանանք մեր փնտրած պատասխանները 
(տես Առակաց 3․5–6, Եթեր 12․6)։ Եթե մենք 
հավատարիմ ենք մեր արդեն իսկ ստացած 
ճշմարտությանը և լույսին, մենք կստանանք 
ավելին։ Մեր հարցերի և աղոթքների 
պատասխանները հաճախ գալիս են «տող առ 
տող, ցուցում առ ցուցում» (2 Նեփի 28․30)։

Սկզբունք 2. Քննեք 
հասկացությունները և հարցերը 
հավերժական տեսանկյունից
8․ Վարդապետական հասկացությունները, 
հարցերը և հասարակական խնդիրները 
հավերժական տեսանկյունից քննելու համար 
մենք խորհում ենք դրանց մասին փրկության 
ծրագրի և Փրկիչի ուսմունքների համատեքստում։ 
Մենք փնտրում ենք Սուրբ Հոգու օգնությունը, 
որպեսզի տեսնենք իրերն այնպես, ինչպես Տերն է 
տեսնում (տես Ա Կորնթացիս 2․5, 9–11)։ Սա մեզ 
թույլ է տալիս վերանայել հարցը (այլ 
տեսանկյունից նայել հարցին) և քննել 
գաղափարները, հիմնվելով ճշմարտության Տիրոջ 
չափանիշի վրա, ոչ թե ընդունելով աշխարհի 
նախադրյալները կամ ենթադրությունները։ Մենք 
կարող ենք դա անել նմանատիպ հարցեր տալով․ 
«Ես ի՞նչ գիտեմ Երկնային Հոր, Նրա ծրագրի և Իր 
զավակների հետ Նրա հարաբերությունների 
մասին» և «Ավետարանի ո՞ր ուսմունքներն են 
վերաբերում կամ պարզաբանում այդ 
հասկացությունը կամ խնդիրը»։

9․ Նույնիսկ այն հարցերը, որոնք վերաբերում են 
պատմական իրադարձություններին, կարող են 
քննվել հավերժության տեսանկյունից։ Մինչ մենք 
լիովին վստահում ենք մեր Երկնային Հորը և Նրա 
փրկության ծրագրին, մենք կարողանում ենք 
ավելի պարզ տեսնել խնդիրները։ Դա կարող է 
օգնել նաև քննել պատմական հարցերը 
պատմական համապատասխան համատեքստում, 
խորհելով տվյալ ժամանակաշրջանի մշակույթի և 
վարքագծի կանոնների մասին, ոչ թե 
պարտադրելով ներկայիս հեռանկարներն ու 
դիրքորոշումները։
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10․ Կարևոր է հիշել, որ պատմական 
մանրամասները չեն կրում արարողությունների, 
ուխտերի և վարդապետության փրկարար 
զորությունը։ Քիչ նշանակալից մանրուքներով 
շեղվելու արդյունքում Վերականգնման հրաշքն 
անտեսելը նման է հրաշալի նվերն անտեսելուն՝ 
նվերի տուփն ուսումնասիրելու վրա ժամանակ 
ծախսելու արդյունքում։

Սկզբունք 3․ Ձգտեք մեծացնել 
հասկացողությունը աստվածային 
աղբյուրների միջոցով
11․ Հոգևոր գիտելիք ձեռք բերելու ընթացքում Տերը 
սահմանել է աղբյուրներ, որոնց միջոցով Նա Իր 
զավակներին հայտնում է ճշմարտությունը և 
առաջնորդում է նրանց։ Այդ աղբյուրներն են՝ 
Քրիստոսի լույսը, Սուրբ Հոգին, սուրբ 
գրությունները, ծնողները և Եկեղեցու 
ղեկավարները։ Առաջին Նախագահությունը և 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումը՝ այսօր երկրի 
վրա Տիրոջ մարգարեները, ճշմարտության 
կենսական աղբյուր են հանդիսանում։ Տերն 
ընտրել և կարգել է այդ անհատներին՝ որպես Իր 
խոսնակներ։

12․ Մենք կարող ենք սովորել ճշմարտությունը 
նաև այլ վստահելի աղբյուրներից։ 
Այնուամենայնիվ, ճշմարտությունն անկեղծորեն 
փնտրողները պետք է զգուշանան 
տեղեկությունների ոչ հավաստի աղբյուրներից։ 
Մենք ապրում ենք ժամանակներում, երբ շատերը 
«չարին ասում են բարի, եւ բարիին՝ չար» (Եսայիա 
5․20)։ Սատանան ստերի հայրն է և փորձում է 
աղավաղել ճշմարտությունը, համոզել մեզ 
հեռանալ Տիրոջից ու Նրա նշանակված 
ծառաներից։ Երբ մենք հետևում ենք Տիրոջ 
կողմից աստվածայնորեն նշանակած 
աղբյուրներին, մենք կարող ենք օրհնվել՝ 
տարբերելով ճիշտը սխալից։ Անհուսալի 
աղբյուրները զանազանելը և դրանցից 
խուսափելը կարող են պաշտպանել մեզ 
ապատեղեկատվությունից և նրանցից, ովքեր 
փորձում են ոչնչացնել հավատքը։

Ուրիշներին օգնելը պահանջում է 
հոգևոր գիտելիք
13․ Երբ ուրիշները գալիս են մեզ մոտ և հարցեր 
են տալիս կամ հետաքրքրվում Եկեղեցու 

վարդապետությամբ, գործելակերպով կամ 
պատմությամբ, ինչպե՞ս մենք կարող ենք 
լավագույնս աջակցել նրանց ճշմարտության 
իրենց որոնումներում։ Ստորև տրված են որոշ 
ուղիներ, որոնցով կարող ենք օգնել նրանց․

14․ Ուշադիր լսեք և աղոթեք․ Նախքան 
պատասխանելը ուշադիր լսեք՝ փորձելով 
պարզաբանել և հասկանալ տրվող հարցերի 
էությունը։ Ուշադիր եղեք, որ հասկանաք նրանց 
հարցերի բուն էությունը, զգացմունքները և 
համոզմունքները։

15․ Ուսուցանեք և վկայեք ավետարանի 
ճշմարտությունների մասին․ Կիսվեք սուրբ 
գրությունների և ժամանակակից մարգարեների 
ուսուցանած կիրառելի ուսմունքներով, և նրանով, 
թե ինչպես են դրանք փոխել ձեր կյանքը։ Օգնեք 
ձեր զրուցակցին քննել կամ վերափոխել 
հարցերը՝ համաձայն ավետարանի համատեքստի 
և փրկության ծրագրի։

16․ Հրավիրեք նրանց գործել հավատքով․ Հիշեք, 
որ Տերը պահանջում է մեզանից ինքնուրույն 
փնտրել հոգևոր գիտելիքներ։ Ուստի, մենք պետք 
է հրավիրենք ուրիշներին գործել հավատքով՝ 
աղոթքի, պատվիրաններին հնազանդվելու և 
Աստծո խոսքը ջանասիրաբար ուսումնասիրելու 
միջոցով, օգտագործելով աստվածայնորեն 
նշանակված աղբյուրները, հատկապես՝ Մորմոնի 
Գիրքը։ Կարող եք հրավիրել ուսանողներին հիշել 
իրենց ունեցած փորձառությունները, երբ նրանք 
զգացել են Սուրբ Հոգին և ամուր կառչել իրենց 
սովորած ճշմարտությունից, մինչև լրացուցիչ 
գիտելիք կստանան: 

17․ Եղեք հետևողական․ Առաջարկեք փնտրել 
ճշմարտություններ, ապա հետևողական եղեք՝ 
կիսվելով ձեր սովորածով։ Դուք կարող եք նաև 
միասին փնտրել պատասխանները: 
Վստահություն արտահայտեք անձնական 
հայտնություն տալու Տիրոջ խոստման հանդեպ:

Առնչվող հղումներ․ Երեմիա 1․4–5, Ամովս 3․7, Մատթեոս 

5․14–16, Մատթեոս 16․15–19, Հովհաննես 15․16, Հովհաննես 

17․3, Եփեսացիս 2․19–20, Եփեսացիս 4․11–14, 2 Նեփի 2․27, 

Մոսիա 18․8–10, 3 Նեփի 18․15, 20–21, ՎևՈւ 1․37–38, ՎևՈւ 

18․15–16, ՎևՈւ 21․4–6, ՎևՈւ 88․118 

Առնչվող վարդապետական թեմաներ․ Աստվածագլուխ․ Սուրբ 

Հոգի, Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը․ Հավատք առ Հիսուս 

Քրիստոսը, Մարգարեներ և հայտնություն, Պատվիրանները
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Վարդապետական թեմաներ

Այս ինը վարդապետական թեմաները ներառում 
են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հիմնական 
ճշմարտությունները։ Այս թեմաների վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկության համար այցելեք  
topics .lds .org կամ տես  « Հավատքին հավատարիմ . 
ավետարանական վկայակոչում »  (2004) գրքույկը:
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1․ Աստվածագլուխ

1 .1 . Աստվածագլուխն ընդգրկում է երեք առանձին 
անձնավորություններ . Աստված՝ Երկնային Հայրը, 
Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը և Սուրբ Հոգին։ 
Հայրը և Որդին ունեն շոշափելի, փառավորված 
մարմիններ մսից և ոսկորից, իսկ Սուրբ Հոգին 
հոգևոր էակ է (տես ՎևՈւ 130 .22–23): Նրանք ունեն 
նույն նպատակը և կատարելապես միասնական 
են՝ Երկնային Հոր փրկության ծրագիրն 
իրականացնելու գործում:

Առնչվող հղումներ․ Ծննդոց 1․26–27, Ղուկաս 24․36–39, Ջոզեֆ 

Սմիթ -  Պատմություն 1․15–20

Հայր Աստված
1 .2 . Հայր Աստվածը Գերագույն Էակ է, ում մենք 
երկրպագում ենք: Նա մեր հոգիների Հայրն է 
(տես Եբրայեցիս 12 .9): Նա կատարյալ է, ունի ողջ 
զորությունը և գիտի բոլոր բաները: Նա նաև 
արդար է, ողորմած և բարի։ Աստված 

կատարելապես սիրում է Իր զավակներից 
յուրաքանչյուրին, և բոլորը նույնն են նրա համար 
(տես 2 Նեփի 26․33)։ Նրա գործը և աշխատանքն է 
իրականացնել մարդու անմահությունը և 
հավերժական կյանքը։

Առնչվող հղումներ․ Հովհաննես 17․3, Մոսիա 4․9, Մովսես 1․39

Jesus Christ
1 .3 . Հիսուս Քրիստոսը Հոր Առաջնեկն է հոգով և 
Հոր Միածինը մարմնում: Հոր ղեկավարությամբ 
Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է երկինքները և 
երկիրը: Նա Հին Կտակարանի Եհովան է և Նոր 
Կտակարանի Մեսիան:

1 .4 . Հիսուս Քրիստոսը կատարում է Հոր կամքը 
բոլոր բաներում: Նա ապրեց առանց մեղքի և 
քավեց ողջ մարդկության մեղքերը (տես 3 Նեփի 
11․10–11)։ Նրա կյանքը ապրելաձևի կատարյալ 
օրինակ է մեզ համար (տես 3 Նեփի 12 .48): Նա 
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Երկնային Հոր առաջին զավակն էր, ով 
հարություն առավ: Մեր օրերում, ինչպես և հին 
ժամանակներում, Նա կանգնած է Իր Եկեղեցու 
գլխին: Նա կրկին կգա զորությամբ և փառքով և 
կթագավորի երկրի վրա Հազարամյակի 
ժամանակ (տես ՎևՈւ 29․10–11): Նա կդատի ողջ 
մարդկությանը:

1 .5 . Քանի որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է և 
Հոր ու մեր միջև մեր Միջնորդը, բոլոր աղոթքները, 
օրհնությունները և քահանայության ծեսերը պետք 
է կատարվեն Նրա անունով (տես 3 Նեփի 18 .15, 
20–21):

Առնչվող հղումներ․ Եսայիա 53․3–5, Ղուկաս 24․36–39, 

Ա Կորնթացիս 15․20–22, Հայտնություն 20․12, Ալմա 7․11–13, 

Ալմա 34․9–10, Հելաման 5․12, Մորոնի 7․45, 47–48, ՎևՈւ 1․30, 

ՎևՈւ 6․36, ՎևՈւ 18․10–11, ՎևՈւ 19․16–19, ՎևՈւ 76․22–24

Առնչվող թեմա․ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

Սուրբ Հոգի
1 .6 . Սուրբ Հոգին Աստվածագլխի երրորդ անդամն 
է: Նա հոգեղեն անձնավորություն է և չունի մսից 

ու ոսկորից մարմին: Նրան հաճախ կոչում են 
Հոգի, Սուրբ Հոգի, Աստծո Հոգի, Տիրոջ Հոգի և 
Մխիթարիչ:

1 .7 . Սուրբ Հոգին վկայում է Հոր և Որդու մասին, 
հայտնում բոլոր բաների ճշմարտությունը և 
սրբագործում նրանց, ովքեր ապաշխարում են և 
մկրտվում: Սուրբ Հոգու զորությամբ մենք կարող 
ենք ստանալ հոգևոր պարգևներ, որոնք Տիրոջ 
կողմից տրված օրհնություններ կամ 
ունակություններ են և որոնք օգնում են մեզ 
ծառայել և օրհնել ուրիշներին։

Առնչվող հղումներ․ Հովհաննես 3․5, Ա Կորնթացիս 2․5, 9–11, 

2 Նեփի 32․3, 2 Նեփի 32․8–9, Մոսիա 3․19, Մոսիա 18․8–10, 

3 Նեփի 27․20, Մորոնի 7․45, 47–48, Մորոնի 10․4–5,  

ՎևՈւ 8․2–3, ՎևՈւ 130․22–23

Առնչվող թեմաներ․ Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ, 

Արարողություններ և ուխտեր
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2․ Փրկության ծրագիրը

2 .1 . Նախաերկրային գոյության մեջ Երկնային 
Հայրը ներկայացրեց մի ծրագիր, որը մեզ 
հնարավորություն կտար դառնալ Նրա նման և 
ձեռք բերել անմահություն ու հավերժական կյանք 
(տես Մովսես 1 .39): Որպեսզի իրականացնենք 
այս ծրագիրը և դառնանք մեր Երկնային Հոր 
նման, մենք պետք է ճանաչենք Նրան և Նրա 
Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին և ճիշտ 
պատկերացում ունենանք Նրանց էության և 
հատկանիշների մասին (տես Հովհաննես 17․3)։

2 .2 . Սուրբ գրություններում Երկնային Հոր 
ծրագիրը կոչվում է փրկության ծրագիր, 
երջանկության մեծ ծրագիր, փրկագնման ծրագիր 
և ողորմածության ծրագիր: Այդ ծրագիրն 
ընդգրկում է Արարումը, Անկումը, Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունը և ավետարանի բոլոր 
օրենքները, ծեսերը և վարդապետությունը: Կամքի 
բարոյական ազատությունը, որը ինքնուրույն 
ընտրելու և գործելու ընդունակություն է, նույնպես 

կարևոր դեր ունի Երկնային Հոր ծրագրում: Մեր 
հավերժական զարգացումը կախված է նրանից, 
թե ինչպես ենք մենք օգտագործում այս պարգևը 
(տես Հեսու 24․15, 2 Նեփի 2․27)։

2 .3 . Հիսուս Քրիստոսը փրկության ծրագրում 
առանցքային դեր ունի։ Փրկության ծրագրի 
շնորհիվ մենք կարող ենք կատարելագործվել, 
ստանալ ուրախության լիությունը, հավերժության 
մեջ վայելել մեր ընտանեկան 
հարաբերությունները և հավերժ ապրել Աստծո 
ներկայության մեջ:

Առնչվող հղումներ․ Մաղաքիա 4․5–6, 3 Նեփի 12․48, ՎևՈւ 

131․1–4

Նախաերկրային կյանք
2 .4 . Երկրի վրա ծնվելուց առաջ մենք ապրում էինք 
մեր Երկնային Հոր ներկայության մեջ` որպես 
Նրա հոգևոր զավակներ (տես Աբրահամ 3 .22–23): 
Այդ նախաերկրային կյանքում Երկնային Հոր 
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մյուս հոգևոր զավակների հետ միասին մենք 
մասնակցեցինք մի խորհրդի: Այդ խորհրդի 
ժամանակ Երկնային Հայրը ներկայացրեց Իր 
ծրագիրը, իսկ նախաերկրային Հիսուս Քրիստոսը 
Փրկիչը լինելու ուխտ կապեց:

2 .5 . Երկնային Հոր ծրագրին հետևելու համար 
մենք օգտագործեցինք մեր ազատ ընտրության 
իրավունքը: Նրանք, ովքեր հետևեցին Երկնային 
Հորը և Հիսուս Քրիստոսին, թույլտվություն 
ստացան գալ երկիր՝ մահկանացու կյանքով 
ապրելու և դեպի հավերժական կյանք առաջ 
ընթանալու համար: Լյուցիֆերը՝ Աստծո հոգևոր 
որդիներից մեկը, ապստամբեց այդ ծրագրի դեմ: 
Նա դարձավ սատանա և իր հետևորդների հետ 
միասին վտարվեց երկնքից ու զրկվեց 
ֆիզիկական մարմին ստանալու և մահկանացու 
կյանքով ապրելու արտոնությունից:

Առնչվող հղումներ․ Երեմիա 1․4–5, Եբրայեցիս 12․9, 2 Նեփի 

2․27, 3 Նեփի 11․10–11

Արարում
2 .6 . Հիսուս Քրիստոսը ստեղծել է երկինքները և 
երկիրը Հոր ղեկավարության ներքո (տես ՎևՈւ 
76․22–24): Երկրի արարումը կարևոր էր Աստծո 
ծրագրում: Դա այն վայրն է, որտեղ մենք կարող 
ենք ստանալ ֆիզիկական մարմին, ստուգվել, 
փորձվել և զարգացնել աստվածային 
հատկանիշներ:

2 .7 . Ադամը երկրի վրա ստեղծված առաջին մարդն 
էր: Աստված ստեղծեց Ադամին ու Եվային Իր 
պատկերով: Մարդկային էակները՝ տղամարդիկ և 
կանայք, բոլորն արարվել են Աստծո պատկերով 
(տես Ծննդոց 1 .26- 27): Սեռը յուրաքանչյուր 
անհատի նախաերկրային, երկրային և 
հավերժական կյանքի ու նպատակի հիմնական 
բնութագիրն է:

Անկում
2 .8 . Եդեմի պարտեզում Աստված միավորեց 
Ադամին ու Եվային ամուսնության միջոցով։ Մինչ 
Ադամն ու Եվան պարտեզում էին, նրանք վայելում 
էին Աստծո ներկայությունը և կարող էին հավերժ 
ապրել։ Նրանք ապրում էին անմեղ վիճակում, և 
Աստված հոգում էր նրանց կարիքները։

2 .9 . Աստված Ադամին ու Եվային տվեց իրենց 
ազատ ընտրության իրավունքը, մինչ նրանք 

Եդեմի պարտեզում էին: Նա պատվիրեց նրանց 
չուտել արգելված պտուղը՝ չարի ու բարու 
գիտության ծառի պտուղը: Այս պատվիրանին 
հնազանդվելը նշանակում էր, որ նրանք կարող 
էին մնալ պարտեզում։ Այնուամենայնիվ, Ադամն 
ու Եվան դեռևս չէին հասկանում, որ եթե իրենք 
մնային պարտեզում, չէին կարողանա զարգանալ՝ 
մահկանացու կյանքում հակասությունների 
հանդիպելու միջոցով։ Նրանք չէին կարողանա 
ճաշակել ուրախությունը, քանի որ չէին 
կարողանա ճաշակել վիշտ ու ցավ։ Եվ ավելին, 
նրանք չէին կարող երեխաներ ունենալ:

2 .10 . Սատանան գայթակղեց Ադամին ու Եվային 
ուտել արգելված պտուղը, և նրանք ընտրեցին 
անել դա։ Այդ ընտրության հետևանքով նրանք 
վտարվեցին Աստծո ներկայությունից, անկում 
ապրեցին և դարձան մահկանացու: Ադամի ու 
Եվայի մեղսագործությունը և դրան հետևող 
փոփոխությունները, ներառյալ հոգևոր և 
ֆիզիկական մահը, կոչվում են Անկում: Հոգևոր 
մահը բաժանում է Աստծուց: Ֆիզիկական մահը 
հոգու բաժանումն է մահկանացու մարմնից:

2 .11 . Անկումը Երկնային Հոր փրկության ծրագրի 
առանցքային մասն է: Անկման արդյունքում 
Ադամն ու Եվան կարողացան երեխաներ ունենալ։ 
Նրանք ու նրանց սերունդները կարող էին 
ունենալ ուրախություն և վիշտ, ճանաչել չարն ու 
բարին և զարգանալ (տես 2 Նեփի 2․22–25):

2 .12 . Որպես Ադամի և Եվայի ժառանգներ, մենք 
ժառանգում ենք անկման վիճակը մահկանացու 
կյանքի ընթացքում: Մենք բաժանված ենք Աստծո 
ներկայությունից և ենթակա ենք ֆիզիկական 
մահվան: Մենք նաև փորձվում ենք մահկանացու 
կյանքի դժվարություններով և հակառակորդի 
գայթակղություններով: Չնայած մենք 
պատասխանատու չենք Ադամի ու Եվայի 
օրինազանցության համար, սակայն 
պատասխանատու ենք մեր սեփական մեղքերի 
համար։ Հիսուս Քրիստոսի Քավության միջոցով 
մենք կարող ենք հաղթահարել Անկման 
բացասական հետևանքները, ներում ստանալ մեր 
մեղքերին և, ի վերջո, վայելել լիակատար 
ուրախություն։

Առնչվող հղումներ․ Ծննդոց 1․28, Մոսիա 3․19, Ալմա 34․9–10

Առնչվող թեմա․ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
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Մահկանացու կյանք
2 .13 . Մահկանացու կյանքը սովորելու ժամանակ է, 
որի ընթացքում մենք ապացուցում ենք, որ 
կօգտագործենք մեր ազատ ընտրության 
իրավունքը` անելով այն, ինչ Տերն է պատվիրել և 
կնախապատրաստվենք հավերժական կյանքին՝ 
զարգացնելով աստվածային հատկանիշներ: 
Մենք անում ենք դա, երբ հավատք ենք 
գործադրում առ Հիսուս Քրիստոսը և Նրա 
Քավությունը, ապաշխարում ենք, ստանում 
փրկարար արարողությունները և ուխտերը, 
ինչպիսիք են մկրտությունը և հաստատումը, և 
հավատարմորեն համբերում ենք մինչև մեր 
կյանքի վերջը՝ հետևելով Հիսուս Քրիստոսի 
օրինակին։

2 .14 . Մահկանացու կյանքում մեր հոգիները 
միավորված են մեր ֆիզիկական մարմինների 
հետ, տալով մեզ հնարավորություններ աճելու և 
այնպիսի եղանակներով զարգանալու համար, որ 
հնարավոր չէր նախաերկրային կյանքում: Քանի 
որ մեր Երկնային Հայրն ունի շոշափելի մարմին 
մսից ու ոսկորից, մեր մարմիններն անհրաժեշտ 
են մեր զարգացման և Նրա նման դառնալու 
համար։ Մեր մարմինները սուրբ են և պիտի 
հարգվեն` որպես պարգև Երկնային Հոր կողմից 
(տես Ա Կորնթացիս 6 .19- 20):

Առնչվող հղումներ․ Հեսու 24․15, Մատթեոս 22․36–39, 

Հովհաննես 14․15, 2 Նեփի 2․27, 3 Նեփի 12․48, Մորոնի 7․45, 

47–48, ՎևՈւ 130․22–23

Առնչվող թեմաներ․ Աստվածագլուխ, Հիսուս Քրիստոսի 

Քավությունը, Արարողություններ և ուխտեր, Պատվիրանները

Կյանք մահից հետո
2 .15 . Երբ մենք մահանում ենք, մեր հոգիները 
գնում են հոգևոր աշխարհ և սպասում 
Հարությանը: Արդարների հոգիները մտնում են 
երջանկության վիճակի մեջ, որը կոչվում է 
դրախտ: Նրանք, ովքեր մահանում են առանց 
ճշմարտության իմացության, և նրանք, ովքեր 
մահկանացու կյանքում անհնազանդ են լինում, 
մտնում են մի ժամանակավոր վայր 
հետմահկանացու աշխարհում, որը կոչվում է 
հոգևոր բանտ։

2 .16 . Յուրաքանչյուր ոք, ի վերջո, 
հնարավորություն կունենա սովորելու 

ավետարանի սկզբունքները և ստանալու 
արարողությունները և ուխտերը։ 
Հավատարիմներից շատերը շարունակում են 
քարոզել ավետարանը հոգևոր բանտում 
գտնվողներին: Նրանք, ովքեր ընտրում են 
ընդունել ավետարանը, ապաշխարել և ընդունել 
փրկության արարողությունները, որոնք 
կատարվում են նրանց համար տաճարներում, 
կապրեն դրախտում մինչև Հարությունը (տես 
Ա Պետրոս 4․6)։

2 .17 . Հարությունը մեր հոգեղեն մարմնի և մսից ու 
ոսկորից կազմված մեր ֆիզիկական 
կատարելագործված մարմնի վերամիավորումն է։ 
Հարությունից հետո մենք անմահ կդառնանք․ մեր 
հոգին ու մարմինը այլևս երբեք չեն բաժանվի։ 
Երկրի վրա ծնված ցանկացած անձ հարություն 
կառնի, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը 
հաղթահարել է ֆիզիկական մահը (տես 
Ա Կորնթացիս 15 .20–22): Արդարները հարություն 
կառնեն ամբարիշտներից առաջ և առաջ կգան 
Առաջին Հարության ժամանակ:

2 .18 . Վերջին Դատաստանը տեղի կունենա 
Հարությունից հետո: Հիսուս Քրիստոսը կդատի 
յուրաքանչյուր անձի և կորոշի, թե ինչ 
հավերժական փառքի կարժանանա տվյալ անձը: 
Այդ դատաստանը հիմնված կլինի յուրաքանչյուր 
անձի ցանկությունների և Աստծո 
պատվիրաններին հնազանդվելու վրա (տես 
Հայտնություն 20 .12–13):

2 .19 . Կան փառքի երեք արքայություններ՝ 
սելեստիալ արքայություն, թերեստրիալ 
արքայություն և թելեստիալ արքայություն (տես 
Ա Կորնթացիս 15․40–42)։ Նրանք, ովքեր անվեհեր 
են եղել Հիսուսի վկայության մեջ և հնազանդվել 
են ավետարանի սկզբունքներին, կապրեն 
սելեստիալ արքայությունում Հայր Աստծո և Նրա 
Որդու` Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ և 
իրենց ընտանիքի արդարակյաց անդամների 
հետ։

Առնչվող հղումներ․ Ղուկաս 24․36–39, Հովհաննես 17․3, ՎևՈւ 

131․1–4

Առնչվող թեմաներ․ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը, 

Արարողություններ և ուխտեր
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3․ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

3 .1 . Նախաերկրային խորհրդում Հիսուս Քրիստոսը 
նախակարգված էր լինելու մեր Փրկիչը և Քավիչը։ 
Նա եկավ աշխարհ և հոժարակամ տառապեց ու 
մահացավ, որպեսզի փրկագներ ողջ 
մարդկությանը Անկման բացասական 
հետևանքներից և վճարեր մեր մեղքերի համար։ 
Հիսուս Քրիստոսի հաղթանակը հոգևոր և 
ֆիզիկական մահվան հանդեպ Իր 
տառապանքների, մահվան և Հարության միջոցով 
կոչվում է Քավություն։ Նրա զոհաբերությունը 
կատարվել է յուրաքանչյուրիս օգտի համար և 
ցուցադրում է Երկնային Հոր զավակներից 
յուրաքանչյուրի անսահման արժեքը (տես ՎևՈւ 
18․10–11)։

3 .2 . Միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է, որ մենք 
կարող ենք փրկվել, քանի որ Նա միակն էր, ով 
կարող էր կատարել անսահման և հավերժական 
Քավություն ողջ մարդկության համար (տես Ալմա 
34․9–10)։ Միայն Նա զորություն ուներ 
հաղթահարելու ֆիզիկական մահը։ Իր 
մահկանացու մորից՝ Մարիամից, նա ժառանգել 

էր մահանալու ունակությունը: Աստծուց՝ Իր 
անմահ Հորից, Նա ժառանգել էր հավերժ ապրելու 
կամ Իր կյանքը դնելու և կրկին վերցնելու 
զորությունը։ Նա կարող էր նաև փրկագնել մեզ 
մեր մեղքերից: Քանի որ Նա ապրեց կատարյալ, 
անմեղ կյանքով, Նա ազատ էր 
արդարադատության պահանջներից և կարող էր 
վճարել պարտքը նրանց համար, ովքեր 
կապաշխարեին:

3 .3 . Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ընդգրկում էր՝ 
Նրա տանջանքները Գեթսեմանի պարտեզում 
մարդկության մեղքերի համար, Իր արյունը 
թափելը, Նրա տանջանքներն ու մահը խաչի վրա 
և Նրա Հարությունը: Հիսուսն առաջինն էր, որ 
հարություն առավ: Նա բարձրացավ գերեզմանից 
փառավորված, անմահ մարմնով՝ մսից ու 
ոսկորից (տես Ղուկաս 24․36–39): Նրա Քավության 
շնորհիվ բոլոր մարդիկ հարություն կառնեն 
կատարյալ, անմահ մարմիններով և 
կվերադառնան Աստծո ներկայություն, որպեսզի 
դատվեն: Հիսուս Քրիստոսի քավող 
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զոհաբերությունը պատրաստեց միակ ուղին, որի 
միջոցով մենք կարող ենք մաքրվել ու ներում 
ստանալ մեր մեղքերի համար, որպեսզի 
կարողանանք հավերժ ապրել Աստծո 
ներկայության մեջ (տես Եսայիա 1․18, ՎևՈւ 
19․16–19)։

3 .4 . Որպես Իր Քավության մաս, Հիսուս Քրիստոսը 
ոչ միայն տառապեց մեր մեղքերի համար, այլև 
Իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության ցավերը, 
հիվանդությունները և թուլությունները (տես 
Եսայիա 53․3–5, Ալմա 7․11–13): Նա հասկանում է 
մեր տառապանքները, որովհետև զգացել է 
դրանք: Երբ մենք հավատքով գանք Նրա մոտ, 
Փրկիչը կամրացնի մեզ, որ տանենք բեռներ և 
լուծենք խնդիրներ, որոնք չէինք կարող կրել և 
լուծել ինքնուրույն (տես Մատթեոս 11․28–30, Եթեր 
12․27)։

3 .5 . Մեր մեղքերի դիմաց վճարելիս, Հիսուս 
Քրիստոսը չսահմանափակեց մեր անձնական 
պատասխանատվությունը: Նրա զոհաբերությունն 
ընդունելու, մեր մեղքերից մաքրվելու և 
հավերժական կյանքը ժառանգելու համար մենք 
պետք է հավատք գործադրենք Նրա հանդեպ, 
ապաշխարենք, մկրտվենք, ստանանք Սուրբ 
Հոգին և հավատարմորեն տոկանք մինչև մեր 
կյանքի վերջը:

Առնչվող հղումներ․ Հովհաննես 3․5, Ա Կորնթացիս 15․20–22, 

Մոսիա 3․19, 3 Նեփի 11․10–11, 3 Նեփի 27․20, ՎևՈւ 76․22–24

Առնչվող թեմաներ․ Աստվածագլուխ․ Հիսուս Քրիստոս, 

Փրկության ծրագիրը․ Անկումը, արարողություններ և ուխտեր

Հավատ առ Հիսուս Քրիստոս
3 .6 . Ավետարանի առաջին սկզբունքը հավատն է 
առ Տեր Հիսուս Քրիստոսը: Մեր հավատքը կարող 
է տանել դեպի փրկություն միայն այն դեպքում, 
երբ այն կենտրոնացած է Հիսուս Քրիստոսի վրա 
(տես Հելաման 5․12)։

3 .7 . Առ Հիսուս Քրիստոսը հավատք ունենալը 
ներառում է անսասան համոզմունքը, որ Նա 
Աստծո Միածին Որդին է և աշխարհի Փրկիչը: 
Մենք ընդունում ենք, որ միակ ուղին, որով կարող 
ենք վերադառնալ և ապրել մեր Երկնային Հոր 
հետ, Նրա Որդու անսահման Քավությանն 
ապավինելն է, Հիսուս Քրիստոսին վստահելը և 
Նրա ուսմունքներին հետևելը։ Պասիվ 
համոզմունքներից առավել Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ ճշմարիտ հավատքը առաջ է բերում 

գործողություն և արտահայտվում է մեր 
ապրելակերպի միջոցով (տես Հակոբոս 2 .17–18): 
Մեր հավատքը կարող է մեծանալ, երբ աղոթում 
ենք, ուսումնասիրում սուրբ գրքերը և 
հնազանդվում Աստծո պատվիրաններին:

Առնչվող հղումներ․ Առակաց 3․5–6, Եթեր 12․6, ՎևՈւ 6․36

Առնչվող թեմա․ Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ

Ապաշխարություն
3 .8 . Հավատքն առ Հիսուս Քրիստոսը և Նրա ու 
Մեր Երկնային Հոր հանդեպ մեր սերը առաջ են 
բերում ապաշխարություն։ Ապաշխարությունը 
Երկնային Հոր ծրագրի մի մասն է Նրա բոլոր 
զավակների համար, ովքեր պատասխանատու են 
իրենց ընտրությունների համար։ Այս պարգևը 
հնարավոր է դառնում Հիսուս Քրիստոսի 
Քավության միջոցով: Ապաշխարությունը մտքի և 
սրտի փոփոխություն է: Այն ներառում է մեղքից 
հեռանալը և մեր մտքերը, գործողությունները և 
ցանկությունները դեպի Աստված ուղղելը և մեր 
կամքը նրա կամքին ենթարկելը (տես Մոսիա 
3․19)։

3 .9 . Ապաշխարությունը ներառում է՝ ընդունել մեր 
մեղքերը, զղջալ կամ զգալ Աստծուն հաճելի 
տրտմություն մեղք գործելու համար, խոստովանել 
մեր մեղքերը Երկնային Հորը և, 
անհրաժեշտության դեպքում, նաև ուրիշներին, 
հրաժարվել մեղքից, հնարավորինս վերականգնել 
այն վնասը, որն առաջացել է մեր մեղքերի 
հետևանքով և ապրել` հնազանդվելով Աստծո 
պատվիրաններին (տես ՎևՈւ 58 .42–43): Տերը 
խոստանում է ներել մեր մեղքերը, երբ մկրտվում 
ենք, և մենք վերանորոգում ենք այդ ուխտն ամեն 
անգամ, երբ անկեղծորեն ճաշակում ենք 
հաղորդությունը Փրկիչին հիշելու և Նրա 
պատվիրանները պահելու միտումով։

3 .10 . Անկեղծ ապաշխարության և Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությամբ առաջարկված շնորհի 
միջոցով մենք կարող ենք ստանալ Աստծո 
ներումը և խաղաղություն զգալ։ Մենք առատորեն 
զգում ենք Հոգու ազդեցությունը և պատրաստ ենք 
հավերժ ապրելու մեր Երկնային Հոր և Նրա Որդու 
հետ:

Առնչվող հղումներ․ Եսայիա 1․18, Հովհաննես 14․15, 3 Նեփի 

27․20, ՎևՈւ 19․16–19

Առնչվող թեմա․ Արարողություններ և ուխտեր
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4․ Վերականգնում

4 .1 . Աստված վերականգնել է Իր ավետարանը այս 
վերջին օրերում՝ երկրի վրա վերահաստատելով 
Իր ճշմարտությունները, քահանայության 
իշխանությունը և Եկեղեցին։ Հնադարյան 
մարգարեները կանխագուշակել են վերջին 
օրերում ավետարանի Վերականգնումը (տես 
Եսայիա 29․13–14, Գոր․ 3․19–21)։

4 .2 . Վերականգնումը սկսվեց 1820 թվականին։ 
Հայր Աստվածը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, 
հայտնվեցին Ջոզեֆ Սմիթին ի պատասխան 
Ջոզեֆի աղոթքի, և Նրանք կանչեցին նրան 
լինելու Վերականգնման Մարգարեն (տես Ջոզեֆ 
Սմիթ- Պատմություն 1․15–20)։

4 .3 . Աստված կանչեց Ջոզեֆ Սմիթին լինել 
կենդանի Քրիստոսի վկան վերջին օրերում։ 
Որպես Վերականգնման Մարգարե, Ջոզեֆ Սմիթը 

թարգմանեց Մորմոնի Գիրքը Աստծո պարգևով և 
զորությամբ (տես ՎևՈւ 135․3)։ Աստվածաշնչի 
հետ միասին Մորմոնի Գիրքը վկայում է Հիսուս 
Քրիստոսի մասին և պարունակում է ավետարանի 
լրիվությունը (տես Եզեկիել 37․15–17)։ Մորմոնի 
Գիրքը նաև Ջոզեֆ Սմիթի մարգարեական կոչման 
և Վերականգնման ճշմարտացիության վկան է։

4 .4 . Որպես Վերականգնման մաս, Աստված 
ուղարկեց հրեշտակ սուրհանդակների, որպեսզի 
վերականգնեն Ահարոնյան և Մելքիսեդեկյան 
Քահանայությունները։ Ապա Նա պատվիրեց, որ 
Իր Եկեղեցին կրկին կազմավորվեր երկրի վրա 
1830 թվականի ապրիլի 6- ին։ Քանի որ այն 
հաստատվել է հենց Աստծո կողմից, Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին 
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«միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին է ողջ 
երկրի երեսին» (ՎևՈւ 1 .30):

Առնչվող հղումներ․ Ամովս 3․7, Եփեսացիս 2․19–20, 

Եփեսացիս 4․11–14, ՎևՈւ 13․1, ՎևՈւ 76․22–24, ՎևՈւ 107․8

Առնչվող թեմաներ․ Աստվածագլուխ, Մարգարեներ և 

Հայտնություն

Ուրացություն
4 .5 . Աստվածային ճշմարտությունները, 
քահանայության իշխանությունը և Եկեղեցին 
վերջին օրերում Վերականգնելու կարիքն 
առաջացել է ուրացության պատճառով։ 
Ուրացություն է տեղի ունենում, երբ մեկ կամ մի 
քանի անհատներ հեռանում են ավետարանի 
ճշմարտություններից։

4 .6 . Փրկիչի խաչելությունից և Նրա Առաքյալների 
մահից հետո շատերը հեռացան Փրկիչի 
հաստատած ճշմարտություններից (տես 
Բ Թեսաղոնիկեցիս 2․1–3)։ Ավետարանի 
սկզբունքները և սուրբ գրությունների մասերը 
աղավաղվել կամ կորսվել էին։ Չարտոնված 
փոփոխություններ էին կատարվում Եկեղեցու 
կազմակերպություններում և քահանայության 
արարողություններում։ Այդ համատարած 
անարդարության պատճառով Տերը երկրի վրայից 
վերցրեց քահանայության իշխանությունը և 
քահանայության բանալիները: Չնայած կային 
շատ լավ ու անկեղծ մարդիկ, ովքեր երկրպագում 
էին Աստծուն իրենց մեջ եղած լույսի համաձայն և 
պատասխաններ էին ստանում իրենց 
աղոթքներին, աշխարհը մնացել էր առանց 
կենդանի մարգարեների կողմից տրվող 
աստվածային հայտնության։ Այդ 
ժամանակահատվածը հայտնի է որպես Մեծ 
Ուրացություն։

4 .7 . Աշխարհի պատմության ընթացքում եղել են 
համատարած ուրացության այլ 
ժամանակաշրջաններ:

Առնչվող թեմաներ․ Մարգարեներ և հայտնություն, 

Քահանայությունը և քահանայության բանալիները, 

Արարողություններ և ուխտեր

Ավետարանի տնտեսությունները
4 .8 . Երբ Աստծո զավակները հայտնվել են 
ուրացության պայմաններում, Նա սիրով 
օգնության է հասել նրանց՝ կանչելով 
մարգարեներ և մարդկանց կրկին շնորհելով 
ավետարանական օրհնություններ Իր 
մարգարեների միջոցով։ Այն ժամանակաշրջանը, 
որի ընթացքում Տերը հայտնում է Իր 
ճշմարտությունը, քահանայության իշխանությունը 
և արարողությունները, կոչվում է տնտեսություն։ 
Դա ժամանակաշրջան է, որի ընթացքում Տերը 
երկրի վրա ունենում է առնվազն մեկ լիազորված 
ծառա, որը կրում է սուրբ քահանայությունը և 
աստվածային հանձնարարություն է կատարում, 
տարածելով ավետարանը և կատարելով 
ավետարանի արարողությունները:

4 .9 . Տնտեսությունները ներկայացվել են Ադամի, 
Ենովքի, Նոյի, Աբրահամի, Մովսեսի, Հիսուս 
Քրիստոսի և այլոց միջոցով: Վերջին օրերում 
ավետարանի Վերականգնումը, որը Տերը սկսեց 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով, 
տնտեսությունների այս օրինաչափության մի 
մասն է կազմում։

4 .10 . Յուրաքանչյուր տնտեսությունում Տերը և Նրա 
մարգարեները ձգտել են հաստատել Սիոնը։ 
Սիոնը Տիրոջ ուխտյալ ժողովուրդն է, ովքեր ունեն 
մաքուր սիրտ, միավորված են արդարությամբ և 
հոգ են տանում միմյանց մասին (տես Մովսես 
7․18)։ Սիոնը նաև այն վայրն է, որտեղ ապրում են 
սրտով մաքուրները։

4 .11 . Այսօր մենք ապրում ենք վերջին 
տնտեսությունում՝ ժամանակների լրության 
տնտեսությունում: Դա միակ տնտեսությունն է, որը 
չի ավարտվի ուրացությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին, ի վերջո, կլցնի 
ողջ երկիրը և հավերժ կգոյատևի (տես Դանիել 
2․44):

Առնչվող թեմաներ․ Մարգարեներ և հայտնություն, 

Քահանայությունը և քահանայության բանալիները, 

Արարողություններ և ուխտեր
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5. Մարգարեներ և հայտնություն

5 .1 . Մարգարեն այն անձն է, ով կանչվում է Աստծո 
կողմից Նրա անունից խոսելու համար (տես 
Երեմիա 1․4–5, Ամովս 3․7, Հովհաննես 15․16, ՎևՈւ 
1․37–38)։ Մարգարեները վկայում են Հիսուս 
Քրիստոսի մասին և ուսուցանում են Նրա 
ավետարանը: Նրանք հայտնի են դարձնում 
Աստծո կամքը և իրական էությունը: Նրանք 
դատապարտում են մեղքը, նախազգուշացնում են 
դրա հետևանքների մասին և օգնում են խուսափել 
մոլորություններից (տես Եզեկիել 3․16–17, 
Եփեսացիս 4․11–14)։ Երբեմն նրանք 
մարգարեանում են ապագա իրադարձությունների 
մասին: Մարգարեները կարողանում են կատարել 
այդ պարտականությունները, քանի որ նրանք 
ստանում են իշխանություն և հայտնություն Աստծո 
կողմից։

5 .2 . Հայտնությունը Աստծո կողմից Իր 
զավակներին ուղղված հաղորդակցության միջոց 
է: Հայտնությունների մեծ մասը տրվում են 
տպավորությունների, մտքերի և Սուրբ Հոգու 
կողմից տրված զգացողությունների միջոցով։ 
Հայտնությունը կարող է գալ նաև տեսիլքների, 
երազների և հրեշտակների այցելությունների 
միջոցով:

5 .3 . Իր մահկանացու ծառայության ընթացքում և 
կրկին մեր օրերում Տերը հիմնեց Իր Եկեղեցին 
մարգարեների և առաքյալների հիմքի վրա (տես 
Եփեսացիս 2․19–20)։ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահը այսօր 
երկրի վրա Աստծո մարգարեն է բոլոր մարդկանց 
համար: Մենք հաստատում ենք Եկեղեցու 
Նախագահին որպես մարգարե, տեսանող և 
հայտնող, և երկրի վրա միակ մարդը, ով 

հայտնություն է ստանում ողջ Եկեղեցին 
առաջնորդելու համար: Եթե մենք 
հավատարմորեն ստանում և հնազանդվում ենք 
Եկեղեցու Նախագահի ուսմունքներին, Աստված 
օրհնում է մեզ, որպեսզի խուսափենք 
մոլորությունից ու չարից (տես ՎևՈւ 21․4–6)։ Մենք 
նաև հաստատում ենք Առաջին Նախագահության 
խորհրդականներին և Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի անդամներին` որպես մարգարեներ, 
տեսանողներ և հայտնողներ:

5 .4 . Սուրբ գրությունները` Աստվածաշունչը, 
Մորմոնի Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը, 
Թանկագին Մարգարիտը, պարունակում են 
հայտնություններ` տրված հնադարյան և վերջին 
օրերի մարգարեների միջոցով: Երբ մենք 
ուսումնասիրում ենք մարգարեների խոսքերը, 
մենք կարողանում ենք սովորել ճշմարտությունը և 
ստանալ առաջնորդություն:

5 .5 . Մինչ Աստված մարգարեների միջոցով 
հայտնություն է տալիս Իր բոլոր զավակներին 
առաջնորդելու համար, անհատները կարող են 
հայտնություն ստանալ, որը կօգնի իրենց 
յուրահատուկ կարիքների, 
պարտականությունների և հարցերի դեպքում և 
կօգնի ամրացնել իրենց վկայությունները: 
Այնուամենայնիվ, Տիրոջ կողմից ստացված 
անձնական ոգեշնչումները երբեք չեն հակասի 
հայտնություններին, որոնք Աստված տալիս է Իր 
մարգարեների միջոցով։
Առնչվող հղումներ․ Աբրահամ 3․22–23, Մատթեոս 16․15–19, 
Բ Տիմոթեոս 3․15–17, 2 Նեփի 32․3, ՎևՈւ 8․2–3, ՎևՈւ 76․22–24

Առնչվող թեմաներ․ Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիքներ, 

Քահանայությունը և քահանայության բանալիները
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6. Քահանայությունը և քահանայության բանալիները

6 .1 . Քահանայությունը Աստծո հավիտենական 
զորությունը և իշխանությունն է: Քահանայության 
միջոցով Աստված ստեղծել է երկինքն ու երկիրը և 
ղեկավարում է դրանք: Այս զորությամբ Նա 
փրկագնում և վեհացնում է Իր զավակներին։ 
Քահանայությունը շնորհվում է Եկեղեցու արական 
սեռի արժանի անդամներին: Քահանայության 
օրհնությունները հասանելի են Աստծո բոլոր 
զավակներին ավետարանի արարողությունների և 
ուխտերի միջոցով։

6 .2 . Քահանայության բանալիները նախագահելու 
իրավունքներն են կամ զորությունը, որն Աստված 
տալիս է մարդուն՝ Աստծո թագավորությունը 
երկրի վրա ղեկավարելու և առաջնորդելու համար 
(տես Մատթեոս 16 .15- 19): Քահանայության 
բանալիներն անհրաժեշտ են ավետարանը 
քարոզելու և փրկության արարողությունները 
կատարելու համար:

6 .3 . Հիսուս Քրիստոսը կրում է Իր Եկեղեցուն 
պատկանող քահանայության բոլոր բանալիները: 
Իր բոլոր Առաքյալներին Նա շնորհել է երկրի վրա 
Աստծո արքայությանը պատկանող 
քահանայության բոլոր բանալիները: Եկեղեցու 
Նախագահը միակ մարդն է, ով լիազորված է 
գործադրել քահանայության բոլոր բանալիները: 
Տաճարի նախագահը, միսիայի նախագահը, ցցի 
նախագահը, եպիսկոպոսը և քվորումի 
նախագահը նույնպես կրում են քահանայության 
բանալիներ, որոնք նրանց թույլ են տալիս 
նախագահել և ղեկավարել աշխատանքը, որը 
հանձնարարված է իրենց։

6 .4 . Բոլորը, ովքեր ծառայում են Եկեղեցում, թե՛ 
տղամարդիկ և թե՛ կանայք, կանչված են մի 
մարդու առաջնորդությամբ, ով կրում է 
քահանայության բանալիները (տես ՎևՈւ 42․11): 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց 
Դալլին Հ․ Օուքսն ուսուցանել է․ «Ցանկացած 
մարդ, ով գործում է իր պաշտոնում կամ կոչման 
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մեջ, որը ստացել է քահանայության բանալիներ 
կրողի կողմից, իրեն հանձնարարված 
պարտականությունները կատարելիս գործադրում 
է քահանայության իշխանությունը» 
(«Քահանայության բանալիները և իշխանությունը»,  
Ensign կամ Լիահոնա, մայիս 2014, 51)։ 
Քահանայության իշխանությունը կարող է 
գործածվել միայն արդարության սկզբունքների 
հիման վրա (տես ՎևՈւ 121․36, 41–42)։

6 .5 . Նրանք, ովքեր կարգվում են Մելքիսեդեկյան 
Քահանայության, մտնում են քահանայության 
երդման և ուխտի մեջ: Եթե նրանք մեծարում են 
իրենց կոչումը և հավատարմորեն ընդունում են 
Տիրոջը և Նրա ծառաներին, նրանք ձեռք են 
բերում վեհացման օրհնությունները։ Կանանց 
նույնպես խոստացված են վեհացման 
օրհնությունները, եթե նրանք հավատարիմ են 
ուխտերին, որոնք կապել են Տիրոջ հետ։

Առնչվող հղումներ․ Հովհաննես 15․16, Եփեսացիս 2․19–20

Առնչվող թեմաներ․ Վերականգնում, Մարգարեներ և 

հայտնություն, Արարողություններ և ուխտեր

Ահարոնյան Քահանայություն
6 .6 . Ահարոնյան Քահանայությունը հաճախ 
կոչվում է նախապատրաստական 
քահանայություն: Ահարոնյան Քահանայությունը 
«կրում է հրեշտակների սպասավորության, 

ապաշխարության ավետարանի և մեղքերի 
թողության համար ընկղմամբ մկրտության 
բանալիները» (ՎևՈՒ 13 .1): Այս քահանայությունը 
կիրառելու միջոցով նախապատրաստում, օրհնում 
և մատուցում են հաղորդությունը։ Ահարոնյան 
Քահանայության պաշտոններն են՝ սարկավագ, 
ուսուցիչ, քահանա և եպիսկոպոս:

Մելքիսեդեկյան Քահանայություն
6 .7 . Մելքիսեդեկյան Քահանայությունը 
ամենաբարձր կամ ամենամեծ քահանայությունն է 
և «կրում է նախագահելու իրավունքը և զորություն 
ու իշխանություն ունի եկեղեցու բոլոր 
պաշտոնների վրա, աշխարհի բոլոր 
դարաշրջաններում, հոգևոր բաները ղեկավարելու 
համար» (ՎևՈւ 107․8): Եկեղեցու բոլոր 
օրհնությունները, արարողությունները, ուխտերը և 
կազմակերպությունները ղեկավարվում են 
Եկեղեցու Նախագահի իշխանության ներքո, ով 
Մելքիսեդեկյան Քահանայության Նախագահն է։ 
Այս քահանայությունը տրվել է Ադամին և երկրի 
վրա է եղել այն ժամանակներում, երբ Տերը 
հայտնել է Իր ավետարանը: Մելքիսեդեկյան 
Քահանայության պաշտոններն են՝ երեց, 
քահանայապետ, հայրապետ, Յոթանասունական 
և Առաքյալ:

Առնչվող հղում. Եփեսացիս 4.11- 14
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7. Արարողություններ և ուխտեր

Արարողություններ
7 .1 . Արարողությունը սրբազան գործողություն է, 
որը կատարվում է քահանայության 
իշխանությամբ։ Յուրաքանչյուր արարողություն 
նախատեսվել է Աստծո կողմից՝ հաճախ հոգևոր 
խորհրդանիշերի միջոցով ճշմարտություններ 
ուսուցանելու համար:

7 .2 . Որոշ արարողություններ էական 
նշանակություն ունեն վեհացման համար և 
կոչվում են փրկող արարողութուններ: Միայն 
փրկարար արարողություններ ստանալու և 
դրանց հետ կապված ուխտերը պահելու միջոցով 
մենք կարող ենք ստանալ բոլոր օրհնությունները, 
որոնք հնարավոր են դարձվել Հիսուս Քրիստոսի 
Քավության շնորհիվ։ Առանց այս փրկարար 
արարողությունների մենք չենք կարող դառնալ 
մեր Երկնային Հոր նման կամ վերադառնալ ու 
հավերժ ապրել Նրա ներկայության մեջ (տես 
ՎևՈւ 84․20–22)։ Փրկարար արարողությունները 
կատարվում են նրանց ղեկավարության ներքո, 
ովքեր կրում են քահանայության բանալիները:

7 .3 . Ավետարանի առաջին փրկող արարողությունը 
ջրի մեջ ընկղմումով մկրտությունն է, որը 
կատարվում է մեկի կողմից, ով ունի 
իշխանություն: Անհատի համար մկրտությունն 
անհրաժեշտ է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու անդամ դառնալու և սելեստիալ 
արքայություն մտնելու համար (տես Հովհաննես 
3 .5):

7 .4 . Երբ անձը մկրտվում է, մեկ կամ ավելի թվով 
Մելքիսեդեկյան Քահանայություն կրողներ 
հաստատում են նրան որպես Եկեղեցու անդամ և 
շնորհում նրան Սուրբ Հոգու պարգևը (տես 
3 Նեփի 27․20): Սուրբ Հոգու պարգևը տարբերվում 
է Սուրբ Հոգու ազդեցությունից: Մկրտությունից 
առաջ մարդը կարող է զգալ Սուրբ Հոգու 
ազդեցությունը և ստանալ ճշմարտության մասին 
վկայություն: Սուրբ Հոգու պարգևը ստանալուց 
հետո այն անձնավորությունը, ով պահում է իր 
ուխտերը, ստանում է Սուրբ Հոգու մշտական 
ընկերակցությունն ունենալու իրավունքը:

7 .5 . Փրկարար մյուս արարողությունները 
ներառում են Մելքիսեդեկյան Քահանայության 
կարգումը (տղամարդկանց համար), տաճարային 
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օժտումը և ամուսնության կնքումը: Տաճարում այս 
փրկող արարողությունները կարող են նաև 
կատարվել մահացածների համար: 
Մահացածների համար կատարվող 
արարողությունները հասնում են իրենց 
նպատակին միայն այն դեպքում, երբ 
մահացածներն ընդունում են դրանք հոգևոր 
աշխարհում և պատվում են դրանց հետ կապված 
ուխտերը:

7 .6 . Մյուս արարողությունները, օրինակ՝ 
մկրտության ուխտերը վերանորոգելու համար 
հաղորդությունից ճաշակելը, հիվանդների 
սպասավորումը, երեխաների անվանակոչումը և 
օրհնումը, նույնպես կարևոր են մեր հոգևոր 
զարգացման համար:

Առնչվող հղումներ․ Մաղաքիա 4․5–6, Մատթեոս 16․15–19, 

Ա Պետրոս 4․6, ՎևՈւ 131․1–4

Առնչվող թեմաներ․ Աստվածագլուխ․ Սուրբ Հոգի, Փրկության 

ծրագիրը․ Կյանք մահից հետո, Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը, 

Քահանայությունը և քահանայության բանալիները

Ուխտեր
7 .7 . Ուխտը սուրբ համաձայնություն է Աստծո և 
մարդու միջև: Աստված տալիս է ուխտի 
պայմանները, իսկ մենք համաձայնվում ենք անել 
այն, ինչ Նա խնդրում է: Ապա մեր 

հնազանդության համար Աստված խոստանում է 
մեզ որոշակի օրհնություններ (տես Ելից 19 .5- 6, 
ՎևՈւ 82․10): Եթե մենք չենք պահում մեր ուխտերը, 
մենք չենք ստանա խոստացված օրհնությունները։

7 .8 . Քահանայության բոլոր փրկող 
արարողություններն ուղեկցվում են ուխտերով: 
Օրինակ՝ մենք ուխտ ենք կապում Տիրոջ հետ 
մկրտության միջոցով (տես Մոսիա 18․8–10)։ 
Մելքիսեդեկյան Քահանայություն ստացած 
եղբայրները մտնում են քահանայության երդման 
և ուխտի մեջ: Մենք վերանորոգում ենք մեր 
կապած ուխտերը հաղորդությունն ընդունելու 
միջոցով։

7 .9 . Մենք կապում ենք ավելի շատ ուխտեր, երբ 
տաճարում ստանում ենք օժտման փրկարար 
արարողությունները և ամուսնության կնքումը: 
Մենք պատրաստվում ենք կատարել 
արարողությունները և ուխտեր կապել տաճարում՝ 
ապրելով Տիրոջ հաստատած արժանավորության 
չափանիշներով (տես Սաղմոս 24․3–4)։ Կարևոր է, 
որ մենք արժանի լինենք մտնելու տաճար, քանի 
որ տաճարն իսկապես Տիրոջ տունն է։ Տաճարները 
երկրի վրա գոյություն ունեցող երկրպագության 
ամենասուրբ վայրերն են:
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8. Ամուսնություն և ընտանիք

8 .1 . Տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը 
հաստատվել է Աստծո կողմից, և ընտանիքն 
ամենակարևոր դերն ունի Նրա փրկության 
ծրագրում և մեր երջանկության համար (տես 
Ծննդոց 2․24, ՎևՈւ 49․15–17): Միայն 
հավերժական ամուսնության ուխտի մեջ մտնելու 
և այն հավատարմորեն պահելու միջոցով կարող 
են տղամարդն ու կինը օգտագործել իրենց 
աստվածային, հավերժական ներուժը (տես 
Ա Կորնթացիս 11․11, ՎևՈւ 131․1–4)։

8 .2 . Աստված պատվիրել է Իր զավակներին 
շատանալ և լցնել երկիրը (տես Ծննդոց 1․28): 
Ծնունդ տալու սուրբ զորությունը պետք է 
օգտագործվի միայն այն տղամարդու և կնոջ 
միջև, որոնք օրինական ձևով ամուսնացած են 
որպես ամուսին և կին (տես Ծննդոց 39․9, Ալմա 
39․9): Ամուսինը և կինը սուրբ 
պատասխանատվություն են կրում սիրելու և հոգ 
տանելու միմյանց ու երեխաների համար: 
Ծնողները պետք է դաստիարակեն իրենց 
երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում 
և ապահովեն նրանց նյութական և հոգևոր 
կարիքները:

8 .3 . Ընտանեկան կյանքում երջանկության 
հասնելու ամենամեծ հավանականությունն այն 
դեպքում է, երբ ընտանիքը հիմնված է Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի ուսմունքների վրա: Ըստ աստվածային 

ծրագրի՝ հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց 
ընտանիքները սիրով և առաքինությամբ և 
ապահովեն ընտանիքի կենսական կարիքները: 
Մայրերը, հատկապես, պատասխանատու են 
իրենց երեխաների դաստիարակման համար: Այս 
սուրբ պարտականություններն իրականացնելիս, 
հայրերն ու մայրերը պարտավոր են օգնել 
միմյանց որպես հավասար գործընկերներ:

8 .4 . Երջանկության աստվածային ծրագիրը 
հնարավորություն է տալիս, որ ընտանեկան 
կապերը շարունակվեն մահից հետո: Երկիրը 
ստեղծվել է և ավետարանը տրվել է, որպեսզի 
ընտանիքներ կազմավորվեն, կնքվեն և 
հավերժական վեհացում ստանան: Ընտանեկան 
պատմության և տաճարային ծառայությունների 
միջոցով մենք կարող ենք ավետարանի 
արարողությունները և ուխտերը հասանելի 
դարձնել մեր նախնիներին (տես Մաղաքիա 4․5–6)։

(Վերցված է  « Ընտանիք` հայտարարություն 
աշխարհին »  հռչակագրից , Ensign կամ Լիահոնա, 
նոյ . 2010, 129։)

Առնչվող հղումներ․ Մովսես 1․39, Ծննդոց 1․26–27, Ելից 20․3–

17, Մատթեոս 16․15–19, Հովհաննես 17․3, Ա Կորնթացիս 

6․19–20, 2 Նեփի 2․22–25, Մովսես 2․41, Ալմա 41․10, ՎևՈւ 

84․20–22

Առնչվող թեմաներ․ Փրկության ծրագիրը, Պատվիրանները
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9. Պատվիրանները

9 .1 . Պատվիրանները օրենքներ և պահանջներ են, 
որոնք Աստված տալիս է, որպեսզի օգնի մեզ 
զարգանալ և դառնալ Իր նման։ Պատվիրանները 
մեր հանդեպ ունեցած Աստծո սիրո 
արտահայտությունն են: Նրա հանդեպ մեր սերը 
մենք դրսևորում ենք պահելով Նրա 
պատվիրանները (տես Հովհաննես 14 .15): 
Պատվիրանները պահելը միշտ երջանկություն և 
օրհնություններ կբերի Տիրոջից (տես Մոսիա 2․41, 
Ալմա 41․10)։ Աստված մեզ չի տա պատվիրան՝ 
առանց ուղի պատրաստելու, որ մենք 
հնազանդվենք դրան (տես 1 Նեփի 3․7)։

9 .2 . Երկու ամենամեծ և ամենահիմնական 
պատվիրաններն են . «Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո 
բոլոր սրտովը, քո բոլոր անձովը և քո բոլոր 
մտքովը:  .  .  . Եվ  .  .  . սիրիր քո ընկերին քո անձի 
պես» (տես Մատթեոս 22 .36- 39): Մենք կարող ենք 
սիրել ու ծառայել Աստծուն՝ ընտրելով սիրել և 
ծառայել ուրիշներին (տես Մոսիա 2 .17, Մորոնի 
7 .45, 47- 48):

9 .3 . Մարդուն տրված առաջին պատվիրաններից 
մեկը եղել է Հանգստության օրը սուրբ պահելը: 
Աստված պատվիրում է Իր զավակներին պատվել 
Իրեն՝ Հանգստյան օրը Իր կամքը կատարելով, այլ 
ոչ մեր սեփականը, և Նա մեծ օրհնություններ է 

խոստանում նրանց, ովքեր Իր օրը սուրբ են 
պահում (տես Եսայիա 58․13–14)։

9 .4 . Տասը Պատվիրանները ավետարանի կարևոր 
մասն են կազմում և հանդիսանում են 
հավիտենական այն սկզբունքները, որոնք 
անհրաժեշտ են մեր վեհացման համար (տես Ելից 
20 .3–17): Տերը հայտնել է դրանք Մովսեսին հին 
ժամանակներում և վերահաստատել է վերջին 
օրերի հայտնություններում:

9 .5 . Աստծո պատվիրաններն ընդգրկում են՝ 
աղոթել ամեն օր, ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, 
ապաշխարել, պահել մաքրաբարոյության օրենքը, 
վճարել լրիվ տասանորդ, (տես Մաղաքիա 3․8–10), 
ծոմ պահել (տես Եսայիա 58․6–7), ներել 
ուրիշներին (տես ՎևՈւ 64․9–11), պահել 
Իմաստության Խոսքը(տես ՎևՈւ 89․18–21) և 
ուսուցանել ավետարանն ուրիշներին (տես 
Մատթեոս 5․14–16, ՎևՈւ 18․15–16)։

Առնչվող հղումներ․ Ծննդոց 39․9, Բ Տիմոթեոս 3․15–17, 

Հակոբոս 1․5–6, 2 Նեփի 32․3, 2 Նեփի 32․8–9, Մոսիա 18․8–10, 

Ալմա 39․9, 3 Նեփի 18․15, 20–21, ՎևՈւ 58․42–43, ՎևՈւ 82․10

Առնչվող թեմաներ․ Սուրբ գրությունների վերաբերյալ 

գիտելիքներ ձեռք բերում, Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը․ 

Ապաշխարություն, Արարողություններ և ուխտեր
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Վարդապետությունների սերտման հատվածներ
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Վարդապետության սերտման հատվածներ ըստ 
թեմաների և դասընթացների

Ստորև տրվում է վարդապետության սերտման 100 հատվածների ցանկը՝ ըստ թեմաների և 
դասընթացների․

Թեմա Հին Կտակարան Նոր Կտակարան Մորմոնի Գիրքը Վարդապետություն և 
Ուխտեր և Եկեղեցու 
Պատմություն

Ձեռք բերել հոգևոր 
գիտելիք

Առակաց 3.5–6
Եսայիա 5.20

Հովհաննես 7.17
Ա Կորնթացիս 2.5, 9- 11
Բ Տիմոթեոս 3.15–17
Հակոբոս 1.5–6

2 Նեփի 28․30
2 Նեփի 32.3
2 Նեփի 32.8- 9
Մոսիա 4.9
Եթեր 12.6
Մորոնի 10.4–5

ՎևՈւ 6.36
ՎևՈւ 8.2- 3
ՎևՈւ 88.118

1․ Աստվածագլուխ Եբրայեցիս 12.9 2 Նեփի 26․33
3 Նեփի 11.10- 11
3 Նեփի 12.48
3 Նեփի 18.15, 20–21

ՎևՈւ 29. 10- 11
ՎևՈւ 130. 22- 23

2․ Փրկության ծրագիրը Մովսես 1.39
Աբրահամ 3.22–23
Ծննդոց 1.26- 27
Հեսու 24.15

Հովհաննես 17.3
Ա Կորնթացիս 6.19–20
Ա Կորնթացիս 15.20–22
Ա Կորնթացիս 15.40–42
Ա Պետրոս 4.6
Հայտնություն 20.12

2 Նեփի 2․22–25
2 Նեփի 2.27

ՎևՈւ 76.22- 24

3․ Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությունը

Եսայիա 1.18
Եսայիա 53.3- 5

Մատթեոս 11. 28–30
Ղուկաս 24.36–39
Հակոբոս 2.17–18

Մոսիա 3.19
Ալմա 7.11- 13
Ալմա 34․9- 10
Հելաման 5.12
Եթեր 12.27

ՎևՈւ 18.10- 11
ՎևՈւ 19.16- 19
ՎևՈւ 58.42- 43

4․ Վերականգնում Մովսես 7.18
Եսայիա 29.13- 14
Եզեկիել ԼԷ.15- 17
Դանիել 2.44

Գործք Առաքելոց 
3․19–21
Բ Թեսաղոնիկեցիս 
2.1–3

Ջոզեֆ Սմիթ -  Պատմու-
թյուն 1.15- 20
ՎևՈւ 1.30
ՎևՈւ 135.3

5. Մարգարեներ և 
հայտնություն

Երեմիա 1.4- 5
Եզեկիել 3.16- 17
Ամովս 3.7

Հովհաննես 15.16
Եփեսացիս 2.19- 20
Եփեսացիս 4.11–14

ՎևՈւ 1.37- 38
ՎևՈւ 21.4- 6

6. Քահանայությունը և 
քահանայության 
բանալիները

Մատթեոս 16.15–19 ՎևՈւ 13.1
ՎևՈւ 42.11
ՎևՈւ 107.8
ՎևՈւ 121.36, 41- 42

7. Արարողություններ և 
ուխտեր

Ելից 19.5- 6
Սաղմոս 24.3- 4

Հովհաննես 3.5 Մոսիա 18.8- 10
3 Նեփի 27․20

ՎևՈւ 82.10
ՎևՈւ 84. 20- 22

8. Ամուսնություն և 
ընտանիք

 Ծննդոց 1.28
Ծննդոց 2.24
Ծննդոց 39.9
Մաղաքիա 4.5- 6

Ա Կորնթացիս 11․11 Ալմա 39.9 ՎևՈւ 49.15- 17
ՎևՈւ 131.1- 4

9. Պատվիրանները Ելից 20.3- 17
Եսայիա 58.6- 7
Եսայիա 58.13- 14
Մաղաքիա 3.8- 10

Մատթեոս 5.14–16
Մատթեոս 22.36–39
Հովհաննես 14.15

1 Նեփի 3.7
Մոսիա 2.17
Մոսիա 2.41
Ալմա 41.10
Մորոնի 7.45, 47- 48

ՎևՈւ 18.15- 16
ՎևՈւ 64.9- 10
ՎևՈւ 89.18- 21
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Վարդապետության սերտման հատվածներ և 
հիմնական արտահայտություններ

Ստորև տրվում է 100 վարդապետության սերտման 
բոլոր հատվածների ցանկը՝ յուրաքանչյուր 
հատվածի հակիրճ ամփոփումով։

Ձեռք բերել հոգևոր գիտելիք
Առակաց 3 .5–6 Տիրոջն ապավինիր քո բոլոր 
սրտովը, և Նա կուղղի քո ճանապարհները։

Եսայիա 5 .20 Վայ նորանց, որ չարին ասում են 
բարի, եւ բարիին՝ չար:

Հովհաննես 7 .17 Կատարեք Աստծո կամքը, 
որպեսզի իմանաք Նրա վարդապետությունը։

Ա Կորնթացիս 2․5, 9–11 Մենք կարող ենք իմանալ 
Աստծո բաները միայն Հոգու միջոցով։

Բ Տիմոթեոս 3․15–17 Սուրբ գրությունները կարող 
են ձեզ իմաստուն դարձնել՝ ի փրկություն։

Հակոբոս 1 .5–6 Եթե իմաստության պակասություն 
ունեք, խնդրեք Աստծուց:

2 Նեփի 28 .30 Աստված գիտելիք է տալիս տող առ 
տող։

2 Նեփի 32 .3 Եթե մենք սնվենք Քրիստոսի 
խոսքերով, մենք կարող ենք իմանալ բոլոր 
բաները, որ պետք է անենք։

2 Նեփի 32 .8- 9 Եթե մենք միշտ աղոթենք, Աստված 
կնվիրագործի մեր կատարումը մեր հոգիների 
բարօրության համար։

Մոսիա 4 .9 Հավատացեք Աստծուն և որ Նա ունի 
բոլոր իմաստությունը։

Եթեր 12 .6 Վկայությունը գալիս է հավատքի 
փորձությունից հետո:

Մորոնի 10 .4- 5 Սուրբ Հոգին կհայտնի 
ճշմարտությունը նրանց, ովքեր կխնդրեն անկեղծ 
միտումով:

ՎևՈւ 6 .36: Նայեք Քրիստոսին ձեր բոլոր 
մտքերում:

ՎևՈւ 8 .2- 3 Սուրբ Հոգին հայտնում է 
ճշմարտությունը մեր մտքերին և սրտերին:

ՎևՈւ 88 .118 Ուսում փնտրեք՝ ուսումնասիրելով և 
հավատքով:

Վարդապետական թեմաներ

1․ Աստվածագլուխ

Եբրայեցիս 12 .9 Նա մեր հոգիների Հայրն է:

2 Նեփի 26․33 Բոլորը նույնն են Աստծո համար։

3 Նեփի 11․10–11 Հիսուս Քրիստոսը կատարում է 
Հոր կամքը բոլոր բաներում:

3 Նեփի 12 .48 Հիսուս Քրիստոսը հրավիրում է մեզ 
դառնալ կատարյալ։

3 Նեփի 18 .15, 20- 21 Արթուն եղեք և միշտ աղոթեք 
Հիսուս Քրիստոսի անունով։

ՎևՈւ 29 . 10- 11 Քրիստոսը կրկին կգա զորությամբ 
ու փառքով։

ՎևՈւ 130 . 22- 23 Հայրը և Որդին ունեն մսից և 
ոսկորից մարմիններ:

2․ Փրկության ծրագիրը

Մովսես 1 .39 Աստծո գործը և աշխատանքն է` 
իրականացնել մարդու անմահությունը և հավեր-
ժական կյանքը։

Աբրահամ 3 .22- 23 Աբրահամն ընտրվել էր դեռ 
ծնվելուց առաջ:

Ծննդոց 1 .26- 27 Աստված ստեղծել է մարդուն Իր 
պատկերով:

Հեսու 24 .15 Ընտրեք այսօր, թե ում եք դուք 
ծառայելու:

Հովհաննես 17 .3 Հավիտենական կեանքը Աստծուն 
և Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելն է:

Ա Կորնթացիս 6․19–20 Ձեր մարմինը տաճար է:

Ա Կորնթացիս 15․20–22 Քրիստոսով բոլորը պետք 
է հարություն առնեն:

Ա Կորնթացիս 15․40–42 Հարության ժամանակ 
կլինի փառքի երեք աստիճան։
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Ա Պետրոս 4 .6 Ավետարանը քարոզվում է 
մահացածներին:

Հայտնություն 20 .12 Յուրաքանչյուր անձնավորու-
թյուն կկանգնի Աստծո առաջ դատվելու։

2 Նեփի 2․22–25 Ադամն ընկավ, որպեսզի մարդիկ 
լինեն:

2 Նեփի 2 .27 Մենք ազատ ենք ընտրելու:

ՎևՈւ 76 .22- 24 Հիսուս Քրիստոսն ապրում է և Նա 
աշխարհների Արարիչն է։

3․ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը

Եսայիա 1 .18 Եթե մենք ապաշխարենք, մեր 
մեղքերը ձյունի պես պիտի սպիտականան։

Եսայիա 53 .3- 5 Հիսուս Քրիստոսը կրել է մեր 
վշտերը և տառապել է մեր մեղքերի համար:

Մատթեոս 11 .28- 30 Եթե մենք գանք Հիսուս Քրիս-
տոսի մոտ, Նա կթեթևացնի մեր բեռները և հան-
գիստ կտա մեզ:

Ղուկաս 24 .36- 39 Հիսուս Քրիստոսը հարություն 
առավ մսից և ոսկորից մարմնով:

Հակոբոս 2 .17- 18 Հավատքն առանց գործերի 
մեռած է:

Մոսիա 3 .19 Հանեք բնական մարդուն և դարձեք 
Սուրբ՝ Քավության միջոցով։

Ալմա 7 .11- 13 Հիսուս Քրիստոսը կրեց մեր ցավերը 
և հաղթեց մեղքն ու մահը:

Ալմա 34․9–10 Անհրաժեշտ է, որ մի Քավություն 
արվի։

Հելաման 5 .12 Կառուցեք ձեր հիմքը Քրիստոսի 
վրա:

Եթեր 12․27 Փրկիչը կարող է թույլ կողմերը դարձ-
նել ուժեղ։

ՎևՈւ 18 .10- 11 Հոգիների արժեքը մեծ է:

ՎևՈւ 19 .16- 19 Փրկիչը տառապել է մեր մեղքերի 
համար, որպեսզի մենք կարողանանք 
ապաշխարել։

ՎևՈւ 58 .42- 43 Ապաշխարելու համար մենք պետք է 
խոստովանենք և թողնենք մեղքը:

4․ Վերականգնում

Մովսես 7 .18 Սիոն՝ մեկ սիրտ և մեկ միտք արդա-
րության մեջ։

Եսայիա 29 . 13- 14 Վերականգնումը զարմանալիք 
և զարմանք է:

Եզեկիել 37 .15- 17 Աստվածաշունչը և Մորմոնի 
Գիրքը կապված են միմյանց:

Դանիել 2․44 Աստծո թագավորությունը կմնա 
հավիտյան։

Գործք Առաքելոց 3 .19- 21 Պետրոսը վկայում է 
Վերականգնման մասին։

Բ Թեսաղոնիկեցիս 2 .1- 3 Ուրացության մասին 
կանխագուշակված էր։

Ջոզեֆ Սմիթ -  Պատմություն 1 .15- 20 Առաջին 
Տեսիլքի ժամանակ Տերը կանչեց Ջոզեֆ Սմիթին 
լինել մարգարե:

ՎևՈւ 1 .30 Միակ ճշմարիտ և կենդանի եկեղեցին

ՎևՈւ 135 .3 Ջոզեֆ Սմիթն աշխատեց մեր փրկու-
թյան համար։

5. Մարգարեներ և հայտնություն

Երեմիա 1 .4- 5 Երեմիան կարգված էր լինելու 
մարգարե։

Եզեկիել 3․16–17 Տիրոջ դետերը փոխանցում են 
Նրա նախազգուշացումները։

Ամովս 3 .7 Աստված հայտնում է Իր գաղտնիքները 
Իր մարգարեներին:

Հովհաննես 15․16 Տերն ընտրում և կարգում է 
առաքյալներ և մարգարեներ։

Եփեսացիս 2․19–20 Տիրոջ Եկեղեցին հիմնված է 
մարգարեների և առաքյալների վրա:

Եփեսացիս 4․11–14 Առաքյալներն ու մարգարե-
ներն օգնում են Սրբերին կատարելագործվել:

ՎևՈւ 1 .37- 38 Տիրոջ ձայնը և Նրա ծառաների 
ձայնը նույնն են։

ՎևՈւ 21 .4- 6 Եթե մենք ընդունենք մարգարեի 
խոսքը համբերությամբ և հավատքով, Աստված 
կցրի խավարի զորությունները։
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6. Քահանայությունը և քահանայության 
բանալիները

Մատթեոս 16 .15- 19 Հիսուս Քրիստոսը խոստացավ 
կառուցել Իր Եկեղեցին և հաստատել արքայու-
թյան բանալիները։

ՎևՈւ 13 .1 Ահարոնյան Քահանայության 
բանալիները

ՎևՈւ 42 .11 Տիրոջ ներկայացուցիչները պետք է 
կանչված լինեն մեկի կողմից, ով իշխանություն 
ունի։

ՎևՈւ 107 .8 Մելքիսեդեկյան Քահանայության 
իշխանությունը

ՎևՈւ 121 .36, 41- 42 Քահանայության զորությունը 
կախված է մարդու արդարակեցությունից։

7. Արարողություններ և ուխտեր

Ելից 19 .5- 6 Պահեք իմ ուխտը, և դուք կլինեք սուրբ 
ազգ:

Սաղմոս 24 .3- 4 Տիրոջ ներկայության մեջ արժանա-
պատվորեն կանգնելու համար մենք պետք է 
ունենանք սուրբ ձեռքեր և անարատ սիրտ:

Հովհաննես 3․5 Մենք պետք է ծնվենք ջրից և 
Հոգուց՝ Աստծո արքայությունը մտնելու համար:

Մոսիա 18․8–10 Մկրտության միջոցով մենք ուխտի 
մեջ ենք մտնում Աստծո հետ:

3 Նեփի 27․20 Մկրտվեք և սրբագործվեք Սուրբ 
Հոգին ստանալու միջոցով։

ՎևՈւ 82 .10 Տերը կապված է, երբ մենք անում ենք 
այն, ինչ Նա ասում է:

ՎևՈւ 84 . 20- 22 Աստվածայնության զորությունը 
բացահայտվում է քահանայության 
արարողություններում։

8. Ամուսնություն և ընտանիք

Ծննդոց 1 .28 Բազմացեք և լցրեք երկիրը:

Ծննդոց 2․24 Ամուսինը և կինը պետք է մեկ լինեն։

Ծննդոց 39 .9 Հովսեփը դիմակայեց 
գայթակղությանը:

Մաղաքիա 4 .5- 6 Եղիան կդարձնի հայրերի և 
զավակների սիրտը:

Ա Կորնթացիս 11 .11 Տղամարդը և կինը միայն 
միասին կարող են իրականացնել Տիրոջ ծրագիրը։

Ալմա 39 .9 Այլևս մի գնա քո աչքերի տենչանքների 
ետևից:

ՎևՈւ 49 . 15- 17 Տղամարդու և կնոջ միջև ամուսնու-
թյունը կարգված է Աստծո կողմից:

ՎևՈւ 131 .1- 4 Ամուսնության նոր և հավիտենական 
ուխտը

9. Պատվիրանները

Ելից 20 .3- 17 Աստված հայտնեց Տասը 
Պատվիրանները։

Եսայիա 58 .6- 7 Ծոմն օգնում է լուծել անիրավու-
թյան կապանքները, թեթևացնել ծանր բեռները և 
հոգ տանել աղքատների համար:

Եսայիա 58 .13- 14 Կիրակին Տիրոջ սուրբ օրն է:

Մաղաքիա 3 .8- 10 Տասանորդ վճարելը օրհնու-
թյուններ է բերում:

Մատթեոս 5 .14- 16 Այսպէս լուսաւորէ ձեր լույսը 
մարդկանց առաջին՝ որպես օրինակ ուրիշների 
համար։

Մատթեոս 22 .36–39 Սիրեք Տիրոջը, սիրեք ձեր 
մերձավորին:

Հովհաննես 14 .15 Եթե դուք սիրում եք ինձ, պահեք 
իմ պատվիրանները:

1 Նեփի 3 .7 Տերը պատրաստում է ուղի՝ պահելու 
Իր պատվիրանները:

Մոսիա 2 .17 Ուրիշներին ծառայելով՝ մենք ծառա-
յում ենք Աստծուն։

Մոսիա 2 .41 Հնազանդությունն օրհնություններ և 
երջանկություն է բերում։

Ալմա 41 .10 Ամբարշտությունը երբեք երջանկու-
թյուն չի եղել:

Մորոնի 7 .45, 47- 48 Գթությունը Քրիստոսի մաքուր 
սերն է:

ՎևՈւ 18 .15- 16 Ուրախություն՝ հոգիներին Հիսուս 
Քրիստոսի մոտ բերելու արդյունքում

ՎևՈւ 64 .9- 10 Մեզանից պահանջվում է ներել բոլոր 
մարդկանց:

ՎևՈւ 89 .18- 21 Իմաստության Խոսքի 
օրհնությունները
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 Որպես իր ուղերձի մի մաս՝ այս հայտարարությունը կարդացվել է Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլիի կողմից 

Կանանց Սփոփող Միության գերագույն ժողովին 1995թ. սեպտեմբերի 23-ին, Սոլթ Լեյք Սիթիում: 

  Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին 
Նախագահություն և Տասներկու Առաքյալների Խորհուրդ 

  Մ ենք՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու  Առաջին Նա-

խագահությունը և Տասներկու Առաքյալների Խորհուրդը, պաշտոնապես 

հայտարարում ենք, որ տղամարդու և կնոջ ամուսնությունը հաստատվել է 

Աստծո կողմից և, որ ընտանիքն ամենակարևոր դերն ունի Արարչի ծրագ-

րում՝ Իր զավակների հավերժական ճակատագրի համար:

   Մարդկային էակները՝  տղամարդիկ և կանայք, բոլորն արարվել են Աստ-

ծո պատկերով: Յուրաքանչյուրը երկնային ծնողների կողմից սիրված հո-

գևոր որդին կամ դուստրն է, և, որպես այդպիսին, յուրաքանչյուր ոք ունի 

աստվածային բնույթ և ճակատագիր: Սեռն անհատի հիմնական բնութա-

գիրն է նախաերկրային, երկրային և հավերժական կյանքի և նպատակի:

   Նախաերկրային աշխարհում  հոգևոր որդիներն ու դուստրերը ճանա-

չում և երկրպագում էին Աստծուն, որպես իրենց Հավերժական Հորը և 

ընդունում էին Նրա ծրագիրը, ըստ որի պետք է ֆիզիկական մարմիններ 

ձեռք բերեին և աշխարհիկ փորձ կուտակեին դեպի կատարելություն 

ընթանալու և իրենց աստվածային ճակատագիրը որպես հավերժական 

կյանքի ժառանգներ բացառիկ կերպով գիտակցելու համար: Երջանկու-

թյան աստվածային ծրագիրը հնարավորություն է տալիս, որ ընտանեկան 

կապերը շարունակվեն մահից հետո: Սուրբ տաճարներում կատարվող 

սուրբ արարողություններն ու ուխտերը հնարավոր են դարձնում ան-

հատների համար՝ վերադարձը դեպի Աստծո ներկայությունը, իսկ ըն-

տանիքների համար՝ հավերժական միասնությունը:

  Ա դամին և Եվային  Աստծո կողմից տրված առաջին պատվիրանը վերա-

բերվում էր որպես ամուսին և կին նրանց ծնող դառնալու հնարավորու-

թյանը: Մենք հայտարարում ենք, որ դեռևս ուժի մեջ է Իր զավակներին 

տված շատանալու և երկիրը լցնելու վերաբերյալ Աստծո պատվիրանը: 

Մենք հայտարարում ենք նաև Աստծո այն պատվիրանը, որ ծնունդ տալու 

սուրբ զորությունը պետք է օգտագործվի միայն այն տղամարդու և կնոջ 

միջև, որոնք օրինական ձևով ամուսնացած են որպես ամուսին և կին:

   Մենք հայտարարում ենք,  որ երկրի վրա կյանքի ստեղծման ուղիները 

ղեկավարվում են Աստծո կողմից: Մենք հաստատում ենք կյանքի սուրբ 

լինելը և նրա կարևորությունն Աստծո հավերժական ծրագրում:

   Ամուսինը և կինը  սուրբ պատասխանատվություն են կրում սիրելու և 

հոգ տանելու միմյանց և երեխաների համար: «Որդիքը Տիրոջ ժառան-

գությունն են» ( Սաղ mws  ՃԻԷ.3 ): Ծնողների սուրբ պարտականությունն 

է՝ դաստիարակել երեխաներին սիրո և առաքինության մթնոլորտում, 

ապահովել նրանց նյութական և հոգևոր կարիքները, ուսուցանել նրանց 

սիրել և ծառայել մեկը մյուսին, պահել Աստծո պատվիրանները և օրի-

նապաշտ քաղաքացիներ լինել, որտեղ էլ, որ ապրեն: Ամուսիններն ու 

կանայք՝ մայրերն ու հայրերը հաշվետու կլինեն Աստծո առջև այս պար-

տականությունների իրականացման համար:

   Ընտանիքը   հաստատված է Աստծո կողմից: Տղամարդու և կնոջ ամուս-

նությունը հիմնական մասն է Նրա հավիտենական ծրագրի: Երեխաները 

պետք է ծնվեն ամուսնացած ծնողներից և դաստիարակվեն մոր և հոր կող-

մից, ովքեր ընդունում են ամուսնության խոստումը և հնազանդվում դրան 

ողջ հավատարմությամբ: Ընտանեկան կյանքում երջանկության հասնելու 

ամենամեծ հավանականությունն այն դեպքում է, երբ ընտանիքը հիմնված 

է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների վրա: Հաջողակ ամուսնություն-

ներն ու ընտանիքները հիմնվում և պահպանվում են հավատի, աղոթքի, 

ապաշխարության, ներողամտության, հարգանքի, սիրո, կարեկցանքի, 

աշխատանքի և առողջ ու ստեղծարար միջոցառումների սկզբունքներով: 

Ըստ աստվածային ծրագրի՝ հայրերը պետք է ղեկավարեն իրենց ընտա-

նիքները սիրով ու առաքինությամբ, և պատասխանատու լինեն ապահո-

վելու ընտանիքի կենսական կարիքներն ու պաշտպանությունը: Մայրերը, 

հատկապես, պատասխանատու են իրենց երեխաների դաստիարակման 

համար: Այս սուրբ պարտականություններն իրականացնելիս, հայրերն ու 

մայրերը պարտավոր են օգնել միմյանց որպես հավասար գործընկերներ: 

Անաշխատունակությունը, մահը կամ այլ իրավիճակները կարող են անհ-

րաժեշտություն առաջացնել, որպեսզի փոփոխվեն ընտանիքի համար հոգ 

տանողների դերերը: Անհրաժեշտության դեպքում ընտանիքները կարող 

են ապավինել նաև մերձավորների օգնությանը:

   Մենք զգուշացնում ենք,  որ այն անհատները, ովքեր խախտում են ող-

ջախոհության ուխտերը, բռնություն են գործադրում իրենց կանանց, 

ամուսինների կամ երեխաների հանդեպ, կամ թերանում են ընտանեկան 

պարտականությունները կատարելիս, մի օր հաշվետու կլինեն Աստծո 

առջև: Դեռ ավելին, մենք զգուշացնում ենք, որ ընտանիքի քայքայումը 

անհատներին, համայնքներին և ազգերին կպատճառի այն դժբախտու-

թյունները, որոնց մասին կանխագուշակել էին հին ու նոր մարգարեները:

   Մենք դիմում ենք  պատասխանատու քաղաքացիներին և կառավա-

րության պաշտոնյաներին ամենուր, որպեսզի պայմաններ ստեղծեն և 

միջոցառում ներ անցկացնեն ուղղված ընտանիքների, որպես հասարա-

կության հիմնական միավորների, պահպանմանն ու ամրապնդմանը:   

 Ընտանիք
  Հայտարարություն 

աշխարհին
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Կազմ.«Լույս և ճշմարտություն», Սայմոն Դյու

Սեմինարիաների և Կրոնի Ինստիտուտների 
նպատակը
Մեր նպատակն է օգնել երիտասարդներին և չափահաս երիտասարդներին 
հասկանալ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն ու ուսմունքները և ապավինել 
դրանց, արժանի լինել տաճարային օրհնություններին և պատրաստել 
իրենց, իրենց ընտանիքները և ուրիշներին հավերժական կյանքին իրենց 
Երկնային Հոր հետ:

Սեմինարիաներում և կրոնի ինստիտուտներում ուսուցման սահմանված 
Նպատակն իրականացնելու համար ուսուցիչներին և ուսանողներին 
խրախուսվում է կիրառել Ավետարանն ուսուցանելու և ուսանելու 
հիմունքները:

Ուսուցիչները և ուսանողները պետք է.
•  Ուսուցանեն և սովորեն Հոգով:

•  Զարգացնեն սիրո, հարգանքի և նպատակային ուսումնասիրության 
մթնոլորտ:

•  Ուսումնասիրեն սուրբ գրությունները ամեն օր և կարդան դասընթացի 
նյութը:

•  Հասկանան սուրբ գրությունների և մարգարեների խոսքերի 
համատեքստը և բովանդությունը:

•  Գտնեն, հասկանան, զգան ավետարանի վարդապետությունների ու 
սկզբունքների ճշմարտությունն ու կարևորությունը և կիրառեն դրանք:

•  Բացատրեն ավետարանի վարդապետություններն ու սկզբունքները, 
կիսվեն դրանցով և վկայեն դրանց մասին:

•  Ձեռք բերեն վարդապետությունների կատարյալ սերտման մակարդակ։


