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Պոռնոգրաֆիայի հետ
առնչվող երեխաներ.
Օգնել սիրով, էջ 36
Ավետարանի ոսպնյակի
պարզությունը, էջ 12
Ինչպես է Հիսուսը պաշտպանել
երեխաներին, էջ 18
Տոնելով Խաղաղօվկիանոսյան
տաճարի օրհնությունների
100-ամյակը, էջ 28

ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ԱՅՍՏԵՂ Է

Անտանանարիվու

Մադագա

Ահա մի քանի փաստեր Մադագասկարի և
այդտեղի Եկեղեցու մասին

սկար

18
Մշակութային հիմնական
ազդեցությունները. պոլինեզիական, արաբական,
ասիական, աֆրիկյան և
ֆրանսիական

Կղզու բնիկ ցեղերը

5
Միլիոն բնակչություն կա
Մադագասկարում

26
Պաշտոնական
լեզուները. մալագազի
և ֆրանսերեն

2
Եկեղեցու
անդամները

12000

40
Համայնքները

1990

Հինգ հոգի մկրտվեցին
ու հաստատվեցին

1998

Ստեղծվեց առաջին միսիան

2000

Ստեղծվեց առաջին ցիցը

ԼՈՒՍԱ
ՆԿԱՐԸ
GETTY
IMAGES
-ԻՑ

1986

Առաջին մալագազի
անդամը մկրտվեց
Բորդոյում (Ֆրանսիա)
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1

Հիսուսը սիրում է
մեր երեխաներին

Ե

ս անընդհատ մտածում եմ երեխաների մասին: Ես
սիրում եմ ինձ շրջապատող երեխաներին: Բացի

դա, Եկեղեցու ամսագրերի հետ աշխատելով, ես
ստեղծում ու խմբագրում եմ էջեր ամբողջ աշխարհի
երեխաների համար: Բայց մի քանի տարի առաջ ես
հասկացա, որ երբեք չեմ ուսումնասիրել այն, ինչ սուրբ

Ավետարանի հեռանկարի
օրհնությունները
Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն

12

գրություններն ուսուցանում են երեխաների մասին:

Լայե Հավայի Տաճար.
Հավաքման դարաշրջան
Քլինթոն Դ. և Անգելա Ռ.
Քրիսթենսեն

28

Այսպիսով, ես որոշեցի կարդալ Նոր Կտակարանը և
Մորմոնի Գիրքը ու հատուկ ուշադրություն դարձնել այն
բանի վրա, թե ինչ ես կարող եմ սովորել երեխաների այս
հատուկ խմբի մասին:
Դա մի շրջադարձային փորձառությո՜ւն էր: Իմ
հայտնաբերած ճշմարտություններից ամենաարժեքավորն այն էր, թե ինչպես է Հիսուսը հոգ տանում
երեխաների մասին: Նա շարունակ սպասավորում էր
երեխաներին՝ որպես մի հատուկ խմբի, որը տարբերվում է մարդկանց մյուս խմբերից: Մենք ինչպե՞ս կարող
ենք հետևել Նրա օրինակին:
18-րդ էջի իմ հոդվածում կան դասեր, որոնք ես
քաղել եմ սուրբ գրությունների իմ այդ ուսումնասիրությունից, զուգահեռաբար կան գաղափարներ ու
մեջբերումներ մի շարք փորձագետներից՝ բռնության
կանխարգելման թեմայով:
Երեխաները շատ թանկ էակներ են: Հուսով եմ, որ
մենք կաշխատենք միասին, պաշտպանելով և զորացնելով նրանց, վերաբերվելով նրանց այնպես, ինչպես
Հիսուսն էր վերաբերվում:
Սիրով,
Մարիսա Վիդիսոն

2

Լիահոնա

Լինել, թե՞ փոխվել.
այս է խնդիրը
Երեց Ջոնի Լ. Քոչ

24

Զրույց պոռնոգրաֆիայի
մասին. ինչպես պաշտպանել,
արձագանքել և բուժել
Քույր Ջոյ Դ․ Ջոնս

36

Բ ո վ ա ն դ ա կ ո ւ թյ ո ւ ն
5

Ինչպես պաշտպանել երեխաներին պոռնոգրաֆիայից

6

Դիմանկարներ հավատի թեմայով
Վիլսոն Դի Պաուլա – Սան Խոսե, Ուրուգվայ
Երբ Վիլսոնը վթարի ենթարկվեց մոտոցիկլետով, իսկ հետո մահացավ նրա կինը, նա չգիտեր, թե ինչ անել: Սակայն ավետարանը
տվեց պատասխանները:

8

Սպասավորության սկզբունքները
Արդյո՞ք բաց եք թողնում սպասավորության այս կարևոր մասը:
Մենք ոչ միայն պետք է «լացողների հետ լացէ[նք]», այլ նաև
«ուրախացողների հետ ուրախա[նանք]»: Ահա չորս եղանակ,
թե ինչպես կարող եք դա անել:

12 Ավետարանի հեռանկարի օրհնությունները
Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոն
Եթե պահենք հոգևոր հավասարակշռությունը, մենք ավետարանի
ավելի լավ հեռանկար կունենանք:

Բ ա ժ ին ն ե ր
Չափահաս երիտասարդներ

42

Այս ամիս քննարկվում է՝ ի՞նչ
անել, եթե դուք ժամադրվում եք
մեկի հետ, ով պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի և
առաջարկվում են հուսադրող
պատմություններ այն մարդկանց
կողմից, ովքեր
ունեցել են պոռնոգրաֆիայի խնդիր
իրենց ժամադրվելու շրջանում:

18 Պաշտպանել երեխաներին
Մարիսա Վիդիսոն
Հիսուս Քրիստոսը սիրում և պաշտպանում էր երեխաներին:
Դուք ինչպե՞ս կարող եք հետևել Նրա օրինակին:

24 Լինել, թե՞ փոխվել. այս է խնդիրը
Երեց Ջոնի Լ. Քոչ
Հեշտ է դատել ուրիշներին, բայց մենք պետք է զգույշ լինենք,
որպեսզի արդար դատենք և ուրիշներին տեսնենք այնպես,
ինչպես Աստված է նրանց տեսնում:

28 Լայե Հավայի Տաճար. Հավաքման դարաշրջան
Քլինթոն Դ. և Անգելա Ռ. Քրիսթենսեն
Շուրջ 100 տարի Հավայան տաճարը հնարավորություն է տալիս
ամբողջ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի սրբերին ստանալ
տաճարային օրհնությունները:

Երիտասարդներ

50

Ի՞նչ է նշանակում լինել
լավ ընկեր: Ինչպես
է մի երիտասարդ
կիսվում ավետարանով:
Հիշել Եկեղեցու գլխավոր
անկյունաքարը:

32 Վերջին Օրերի Սրբերի ձայները
Երկու քույրեր առաջնորդություն են ստացել ծառայելիս: Միսիոներների ուղերձը փոփոխության առիթ է հանդիսացել: Մի եպիսկոպոս որոշում է, թե ինչպես օգտագործի իր պարգևավճարը: Նամակն օգնում է
վերականգնել լարված փոխհարաբերությունները:

36 Զրույց պոռնոգրաֆիայի մասին. ինչպես պաշտպանել,
արձագանքել և բուժել
Քույր Ջոյ Դ․ Ջոնս
Երեխաները կարող են ընկնել պոռնոգրաֆիայի ազդեցության տակ,
բայց ձեր սերը կօգնի նրանց խուսափել և հաղթահարել վնասակար
ազդեցությունը:

Արագ ընթերցումներ
Կազմի վրա
Լուսանկարը՝ Getty
Images-ի, օգտագործվել
է պատկերազարդման
նպատակով, մոդելների
օգնությամբ:

Երեխաներ

Ընկեր

Հայտնաբերեք, թե ինչպես սիրել
մարդկանց Հիսուսի օրինակով:
Աղոթքն օգնում է Փրոդիին, երբ
նա վախեցած է: Ֆլորենսը բուժքույր է դառնում: Դուք
կարող եք
պատրաստվել տաճարի
համար:
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liahona. ChurchofJesusChrist. org

Թ վ ա յ ին Լ ի ա հ ո ն ա

ԹՎԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

facebook. com/l iahona

Gospel Library
հավելված

ԳՏԵՔ ԱՎԵԼԻ ՇԱՏ ՆՅՈՒԹԵՐ
Gospel Library հավելվածում կամ
liahona.ChurchofJesusChrist.org կայքում
դուք կարող եք.
• Գտնել ընթացիկ համարը:
• Ծանոթանալ թվային տարբերակին:
• Որոնել նախորդ համարները:

Ես պայքարել եմ, որպեսզի
հաղթահարեմ պոռնոգրաֆիայից
կախվածությունը: Նա էլ կարող է:
Անանուն

Ինչպես արձագանքել, երբ
որևէ մեկն ասում է, որ պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի
Անանուն

Գվատեմալայից մի երիտասարդ
չափահաս կիսվում է իր փորձով, թե
ինչպես է վստահել Տիրոջը դժվար
որոշում ընդունելիս:

Իմանալով, որ ինչ-որ մեկը
պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի, ձեզ մոտ կարող են
տարատեսակ զգացմունքներ
առաջանալ, այնուամենայնիվ, այս
երիտասարդ չափահասն ապավինեց Փրկիչին` իմանալու համար,
թե ինչպես սիրով արձագանքել:

• Ուղարկել ձեր պատմությունները
և կարծիքը:
• Բաժանորդագրվել կամ
բաժանորդագրություն նվիրել:
• Կատարելագործել ուսումնասիրությունը
թվային հնարավորությունների միջոցով:
• Կիսվել սիրված հոդվածներով և
տեսանյութերով:
• Ներբեռնել կամ տպել հոդվածները:

Ուղարկեք ձեր հարցերն ու կարծիքը
liahona@ChurchofJesusChrist.org է-փոստի
հասցեին:
Ներկայացրեք հավատք խթանող ձեր պատմությունները liahona.ChurchofJesusChrist.org
կայքէջում կամ փոստով՝
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple St
Salt Lake City, UT 84150-0023, USA

Ինչպես վարվեցի այն բանից հետո, երբ
իմացա, որ փեսացուս պոռնոգրաֆիայից
կախվածություն ունի
Անանուն
Թաիթիից մի երիտասարդ չափահաս կիսվում է
իր պատմությամբ, թե ինչպես է պոռնոգրաֆիան
ազդել իր հարաբերությունների վրա:

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019 ՀԱՏ. 20 Հ. 3
ԼԻԱՀՈՆԱ 18610 201

Հրատարակման օգնական․ Կամիլա
Կաստրիլոն

Մտավոր սեփականության
համակարգող. Քոլեթ Նեբեքեր Օն

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու պաշտոնական միջազգային
ամսագիր

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

Հրատարակման տնօրեն. Ջեյն Էնն
Փիթերս

Խմբագրության ինտերն. Ալեքսանդրա
Փալմեր

Փոստային հասցե. Liahona, Fl. 23, 50 E.
North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-
0023, USA.

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, Քրիստինա Բ․ Ֆրանկո, Շարոն Յուբանկ, Վոլթեր
Ֆ․ Գոնզալեզ, Լարի Ս. Քեչեր, Էդրիան
Օչոա, 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

4

Լիահոնա

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, Էմիլի Չիկո
Ռեմինգթոն, Մարք Վ. Ռոբիսոն, Կ. Նիկոլ
Վոլկենհորստ
Ձևավորման ինտերն. Սոֆիա
Սպաննաուս

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

Լիահոնան (Մորմոնի Գրքի եզրույթ է,
որը նշանակում է «կողմնացույց» կամ
«ուղեցույց») հրատարակվում է անգլերեն,
ալբաներեն, բիսլամա, բուլղարերեն,
գերմաներեն, դանիերեն, էստոներեն,
թագալոգ, թաիթերեն, թամիլ, թայերեն,
թելուգու, թոնգերեն, ինդոնեզերեն,
իսլանդերեն, իսպաներեն, իտալերեն,
լատիշերեն, լեհերեն, խորվաթերեն, կամբոջերեն, կիրիբաթի, կորերեն, հաիթերեն,
հայերեն, հինդի, հոլանդերեն, հունարեն,
հունգարերեն, ճապոներեն, մալագազի,
մարշալերեն, մոնղոլերեն, նորվեգերեն,

շվեդերեն, չեխերեն, չինարեն, պորտուգալերեն, ռումիներեն, ռուսերեն, սամորեն,
սինհալա, սլովեներեն, վիետնամերեն,
ուկրաիներեն, ուրդու, քեբուանո, ֆիններեն,
ֆիջիերեն և ֆրանսերեն լեզուներով:
(Հրատարակության հաճախականությունը
տարբեր է` ըստ լեզուների:)
© 2019 by Intellectual Reserve, Inc.
Բոլոր իրավունքները վերապահված
են: Տպագրված է Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում:
Տեղեկատվություն հեղինակային
իրավունքի մասին. Եթե չկա որևէ նշում,
անհատները կարող են պատճենահանել
նյութերը Լիահոնայից անձնական, ոչ-
առևտրային օգտագործման նպատակներով (ներառյալ Եկեղեցու կոչումների
համար): Այս իրավունքը կարող է ուժը
կորցրած ճանաչվել ցանկացած
ժամանակ: Նկարները չի կարելի պատճենահանել, եթե սահմանափակումներ
են նշված նկարի ներդիրում: Հեղինակային իրավունքի վերաբերյալ հարցերը
ուղղեք հետևյալ հասցեով. Intellectual
Property Office, 50 E. North Temple St.,
FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA, կամ
էլ-փոստով. cor-intellectualproperty@
ChurchofJesusChrist.org:
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ԿԱՊԸ ՄԵԶ ՀԵՏ

ԻՆ Չ Պ Ե Ս Պ Ա Շ ՏՊ Ա Ն Ե Լ Ե Ր Ե Խ Ա Ն Ե Ր ԻՆ Պ Ո ՌՆ Ո Գ Ր Ա Ֆ ԻԱ Յ Ի Ց

Ք

ույր Ջոյ Դ. Ջոնսը` Երեխաների Միության գերագույն նախագահն, ասել է,
որ սերը պոռնոգրաֆիայի դեմ ամենամեծ զենքն է. «Ինչպես հայտնի խոսքում է ասվում՝ «պոռնոգրաֆիան սպանում է սերը», եկեք նաև հիշենք, որ
սերը սպանում է պոռնոգրաֆիան»: Ահա երեք եղանակներ, թե ինչպես սեր
արտահայտելով կարող ենք պաշտպանել երեխաներին պոռնոգրաֆիայի
ազդեցությունից:

ԴՈՒՔ Ի՞ՆՉ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԱՆԵԼ
■

Մտերմիկ զրույց ունեցեք ձեր երեխաների
հետ սեքսուալության
մասին, և թե ինչպես պաշտպանվել
պոռնոգրաֆիայից:

«Ես քեզ սիրում եմ»
Ստեղծեք այնպիսի
հարաբերություններ,
որոնց շրջանակներում
ձեր երեխաներն
իրենց ապահով ու
սիրված կզգան:

■

Օգնեք երեխաներին
հասկանալ ինչու-ն:

■

Թե՛ դեռահասների, և
թե՛ չափահասների
սմարթֆոնը, պլանշետը կամ համակարգիչը պետք է
պաշտպանված լինի:

Պատասխան.

■

Երբեք որևէ մեկին
մենակ մի թողեք
սենյակում
նման սարքից
օգտվելիս:

■

Մի կշտամբեք
երեխաներին, ովքեր
ասում են, որ պոռնոգրաֆիկ նյութեր են
դիտում:

ԸՆՏԱՆԻՔՆ ԱՆՁՐևԱՆՈՑԻ ՏԱԿ, ԱՆԿՅՈՒՆՈՒՄ ՆՍՏԱԾ ՏՂԱՆ և ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԵՐԵԽԱՆԵՐ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԸ GETTY IMAGES-ԻՑ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ԵՆ ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ, ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

Պաշտպանություն.

«Միևնույն է, ես քեզ
սիրում եմ»
Խոսեք ձեր երեխաների
հետ պոռնոգրաֆիայի
մասին և քաջալերեք
նրանց մոտենալ ձեզ
իրենց հարցերով:
Բժշկում.
«Ես քեզ միշտ կսիրեմ»
Հավաստիացրեք
ձեր երեխաներին, որ
նույնիսկ, եթե նրանք
պոռնոգրաֆիկ նյութեր
դիտելու խնդիր ունեն,
ձեր սերը չի փոխվի:
Քույր Ջոնսն ավելի
մանրամասն է
խոսում այս
երեք գաղափարների
շուրջ 36-
րդ էջում
զետեղված իր
հոդվածում:

«Մենք պաշտպանում ենք երեխաներին
այնքան ժամանակ, մինչև իրենք իրենց
կարողանան պաշտպանել»:
Ջեյսոն Ս. Քերոլ, Բրիգամ Յանգի համալսարանի
ընտանեկան կյանքի պրոֆեսոր
Հոկտեմբեր 2019
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Դ ԻՄԱՆԿ Ա ՐՆԵ Ր ՀԱՎԱ Տ Ի ԹԵ ՄԱ Յ ՈՎ

Վիլսոն Դի Պաուլա
Սան Խոսե, Ուրուգվայ

Մոտոցիկլետի վթարից հետո Վիլսոնը
անդամալույծ դարձավ: Մեկ տարի հետո
մահացավ նրա կինը: Այրիանալով և
երկու փոքր դուստրերի հետ մենակ
մնալով, Վիլսոնը չգիտեր, թե ինչ
աներ: Նա չգիտեր, թե կյանքն արդյո՞ք
իմաստ ուներ: Վիլսոնը կարող էր շատ
վշտանալ: Սակայն նա սկսեց որոնել
ճշմարտությունը:
ՔՈԴԻ ԲԵԼ՝ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉ

ԲԱՑԱՀԱՅՏԵՔ ԱՎԵԼԻՆ

Վիլսոնի հավատքի ուղու
վերաբերյալ, ներառյալ
լրացուցիչ լուսանկարներ,
կարելի է տեսնել այս
հոդվածի առցանց կամ
Gospel Library տարբերակում
ChurchofJesusChrist.org/go/
10196 կայքում:

Ես շատ հարցեր ունեի: Ինչո՞ւ այդ
դժբախտությունները պատահեցին:
Ես սովորականի պես ապրում էի, փորձելով ճիշտ բաներ անել, և հանկարծ
կինս հեռացավ ինձանից, ես հայտնվեցի սայլակում, այնուհետև բժիշկները
պետք է վիրահատեին դստերս գլուխը`
հեռացնելով ուռուցքը: Ես սկսեցի մտածել, որ կյանքն իմաստ չունի:
Հասկացա, որ պետք է գտնեմ
ճշմարտությունը: Ես ուսումնասիրեցի
տարբեր կրոններ և գտա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին:
Ես զգացի, որ սա էր ճշմարտությունը:
Ես այժմ գիտեմ, որ երկրի վրա
գտնվելը նպատակ ունի: Մենք այստեղ ենք Երկնային Հոր հավերժական
ծրագրի շրջանակներում: Մենք Փրկիչ
ունենք, ով հաղթահարել է մահը և
հարություն առել: Այս գիտելիքն ինձ ուժ
է տալիս: Հիմա ես փորձում եմ համառորեն առաջ շարժվել: Ես նպատակ ունեմ
և գիտեմ, որ փորձելով ապրել արժանի
կյանքով, ես կարող եմ հավերժական
ընտանիք ունենալ:

ԻՆՉՊԵՍ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ
«ԴԻՄԱՆԿԱՐ ՀԱՎԱՏԻ ԹԵՄԱՅՈՎ»

liahona.ChurchofJesusChrist
.org կայքին դուք կարող եք
ուղարկել ձեր հավատքը
ոգեշնչող մարդու մասին
կարճ նկարագիր և բարձր
տարլուծմամբ լուսանկար:
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Սպասավորության
սկզբունքները

Արդյո՞ք բաց
եք թողնում
սպասավորության
այս կարևոր մասը:
Սպասավորությունը «ուրախացողների հետ
ուրախա[նալն]» է նույնքանով, որքանով և
«լացողների հետ լաց[ելը]» (Հռովմայեցիս 12.15):

Ե

րբ մտածում ենք սպասավորելու մասին, հեշտ է մտածել
կարիքի մեջ գտնվողներին օգնելու մասին: Մենք խոսում
ենք այրի կնոջ պարտեզը խնամելու, հիվանդին ճաշ տանելու կամ նեղության մեջ հայտնված մարդուն ինչ-որ բանով
օգնելու մասին: Մենք հիշում ենք Պողոսի խորհուրդը՝ «լացողների հետ լացէք», սակայն արդյո՞ք բավականաչափ կենտրոնանում ենք այդ հատվածի առաջին մասի վրա, որտեղ
ասվում է՝ «ուրախացողների հետ ուրախացէք»: (Հռովմայեցիս 12.15): Փրկիչին բնորոշ սպասավորության կարևոր
մասն է՝ ուրախանալ այն մարդկանց հետ, ում մենք սպասավորում ենք՝ լինի դա նրանց հետ որևէ հաջողություն
տոնելը, թե օգնել նրանց ուրախություն գտնել դժվար
ժամանակներում:
Ահա չորս գաղափարներ, որոնք օգտակար կլինեն,
երբ մենք ուշադրություն ենք դարձնում լավ բաների
վրա, որոնք Աստված ուղարկում է մեր կյանք:
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ԿԻՍՎԵՔ ՁԵՐ
ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ԱՈՒԳՈՒՍՏՈ ԶԱՄԲՈՆԱՏՈ

Մեզ ուղարկեք ուրիշներին սպասավորելու կամ նրանց կողմից սպասավորվելու ձեր փորձառությունները: Բացեք
liahona.ChurchofJesusChrist.org և
սեղմեք «Ներկայացնել հոդված կամ
կարծիք»:

1. Տեղյակ եղեք
Բոննի Հ. Քորդոնը, Երիտասարդ Կանանց գերագույն
նախագահը, օգնում է մեզ հասկանալ, որ մենք պետք է տեսնենք նրանց, ում մենք սպասավորում ենք, տեսնենք ոչ միայն
նրանց հոգսերն ու դժվարությունները, այլև նրանց ուժեղ կողմերը,
տաղանդներն ու հաջողությունները: Նա ասել է, որ մենք պետք է լինենք
«չեմպիոն և վստահելի անձ․ մեկը, ով տեղյակ է նրանց հանգամանքներից
և աջակցում է նրանց՝ իրենց հույսերի և ձգտումների մեջ»: 1
Ոչխարների և այծերի առակում Փրկիչն ասել է, որ նրանք, ովքեր
կգտնվեն Նրա աջ կողմում, կասեն. «Տէ՛ր, ե՞րբ տեսանք քեզ սոված, եւ
կերակրեցինք, կամ ծարաւ, եւ խմեցրինք:
Ե՞րբ տեսանք քեզ օտար, եւ մեզ մօտ առանք» (Մատթեոս 25․37–38):
«Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, ամենակարևոր բառն է՝ տեսանք,-ասել է քույր
Քորդոնը: Արդարները տեսան կարիքի մեջ գտնվողներին, քանի որ հսկում
էին և նկատում։ Մենք նույնպես կարող ենք լինել հսկող աչք, որպեսզի
օգնենք և մխիթարենք, շնորհավորենք տոները և նույնիսկ նկատենք
ներուժը»: 2
2. Գտեք տոնելու առիթներ
Տոնեք հաջողությունները՝ մեծ, թե փոքր: Քաղցկեղին դիմակայելիս, թե
հարաբերությունների խզման ու բաժանության դեպքում, նոր աշխատանք
գտնելու, թե կորցրած կոշիկը գտնելու առիթով, սիրելիի կորստից հետո մեկ
ամիս գոյատևելու, թե առանց շաքարի մի շաբաթ դիմանալու առիթներով:
Շնորհավորեք հեռախոսազանգով, բացիկ ուղարկելով կամ մի տեղ
ընթրիքի հավաքվելով: Միասին ուրախանալով մեր օրհնություններով,
երախտագիտությամբ ապրելով և տոնելով ուրիշների օրհնություններն
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ՓՐԿՉԻ ՕՐԻՆԱԿԸ
Հիսուս Քրիստոսը հաճախ էր ուրախանում մարդկանց ուրախ առիթներով:
Կանայում Նա մասնակցեց հարսանիքի,
որտեղ Նա ոչ միայն տոնեց ուրախ առիթը, այլև ջուրը գինի դարձրեց (տես Հովհաննես 2.1–11): Մենք նույնպես կարող
ենք ջանք գործադրել և ներկա լինել այն
հատուկ առիթներին, որոնք տեղի են
ունենում այն մարդկանց կյանքում, ում
մենք սպասավորում ենք:
Մենք նաև տեսել ենք, որ Փրկիչն
ուրախացել է մարդկանց արդարակեցությամբ: Նեփիացիներին այցելելու
ժամանակ Նա ասաց նրանց. «Օրհնվա՛ծ եք դուք ձեր հավատքի համար:
Եվ այժմ, ահա, իմ ցնծությունը
լիակատար է»: (3 Նեփի 17.20):
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ու հաջողությունները, մենք «կկարողանանք ունենալ ցնծություն մեր
եղբայրների ուրախությամբ» (Ալմա 30.34):
3. Տեսեք Տիրոջ ձեռքը
Երբեմն մարդկանց հետ ուրախանալը նշանակում է օգնել նրանց,
որ ուրախանալու պատճառներ տեսնեն անկախ նրանից, թե ինչ դժվարություններ կամ ուրախություններ են նշմարվում մեր կյանքում: Այն
պարզ ճշմարտությունը, որ Երկնային Հայրը տեղյակ է մեր մասին և
պատրաստ է քաջալերել մեզ, կարող է ուրախության մի անհավանական առիթ լինել:
Դուք կարող եք օգնել ուրիշներին տեսնել Տիրոջ ձեռքն իրենց կյանքում, կիսվելով ձեր փորձառությամբ՝ թե դուք ինչպես եք տեսել այն:
Աշխատեք կիսվել, թե ինչպես է Երկնային Հայրը օգնել ձեզ հաղթահարել
ձեր մարտահրավերները: Ձեր վկայությունը կօգնի մարդկանց ճանաչել
և հասկանալ, թե ինչպես է Նա օգնում իրենց (տես Մոսիա 24.14):
4. Մի սահմանափակեք ուրախանալու ձեր ունակությունը
Ցավոք, մենք երբեմն սահմանափակում ենք ուրիշների հետ ուրախանալու մեր ունակությունը, հատկապես այն ժամանակ, երբ վստահ
չենք, թե ինչ պետք է առաջարկենք, կամ կյանքի որ փուլում ենք:
Փոխանակ ուրախություն գտնենք մյուսների երջանկության մեջ, մենք
ընկնում ենք համեմատության թակարդը: Ինչպես ուսուցանել է Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքը. «Օրհնությունների

համեմատությունից ուրախությունը հեռանում է: Մենք չենք կարող միաժամանակ երախտապարտ լինել և նախանձել»: 3
«Ինչպե՞ս կարող ենք հաղթահարել նման միտումը, որը գրեթե բոլորն
ունեն»,-հարցրել է Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդը Տասներկու Առաքյալների
Քվորումից: «. . . Մենք կարող ենք հաշվել մեր բազմաթիվ օրհնությունները
և կարող ենք հպարտանալ ուրիշների նվաճումներով: Լավագույն միջոցը
ծառայելն է ուրիշներին՝ դա կարեկցանք զարգացնելու ամենաարդյունավետ վարժությունն է»: 4 Համեմատելու փոխարեն, մենք կարող ենք հաճոյախոսել նրանց, ում սպասավորում ենք: Ազատ կիսվեք նրանց հետ, թե
ինչն եք գնահատում տվյալ անձի կամ ընտանիքի անդամների մեջ:
Պողոսը հիշեցնում է մեզ, որ մենք բոլորս Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք, և եթե «մէկ անդամը փառաւորվում է, բոլոր անդամներն էլ
նորա հետ ուրախանում են»: (Ա Կորնթացիս 12.26): Երկնային Հոր օգնությամբ, մենք կարող ենք տեղյակ լինել ուրիշների փորձառություններից,
նշել հաջողությունները՝ մեծ, թե փոքր, օգնել մարդկանց ճանաչել Տիրոջ
ձեռքը և հաղթահարել նախանձը, որպեսզի մենք միասին սրտանց ուրախանանք մյուսների օրհնությունների, տաղանդների և երջանկության
համար: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1.
2.
3.
4.

Բոննի Հ. Քորդոն, «Հովիվ դառնալ», Լիահոնա, նոյեմբեր 2018, 75:
Բոննի Հ. Քորդոն, «Հովիվ դառնալ», 75:
Քվենթին Լ. Քուք, «Ուրախացե՛ք» Ensign, Nov. 1996, 30:
Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, “The Other Prodigal,” Լիահոնա, մայիս 2002, 64:

ԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ
Մտածեք նրանց մասին, ում
դուք սպասավորում եք: Ի՞նչ
տաղանդներ և ուժեղ կողմեր
ունեք նրանք: Ի՞նչ հնարավորություններ կամ հաջողություններ ունեն նրանք: Ինչպե՞ս
կարող եք ուրախանալ նրանց
հետ, հաճոյախոսել կամ
քաջալերել նրանց:
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Երեց Գարի Ի.
Սթիվենսոն
Տասներկու
Առաքյալների
Քվորումից

Ավետարանի

հեռանկարի
օրհնությունները

Ավետարանի հեռանկարն ավելի կհստակեցնի ձեր
պատկերացումը կյանքի առաջնահերթությունների,
խնդիրները լուծելու և անձնական փորձությունների
մասին:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ Է GETTY IMAGES-Ը

Ո

րքա՜ն մեծ օրհնություն է լինել Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու անդամը,
երբ արքայության բանալիների վերականգնումը և մարգարեության
իրականացումը թույլ են տալիս մեզ առաջին հերթին վկայել, որ «ավետարանը գլորվ[ում] է մինչև աշխարհի ծայրերը, ինչպես քարը, որը կտրվել է
սարից՝ առանց ձեռքի, գլորվ[ում] է մինչև որ լցնի ողջ երկիրը» (Վարդապետություն
և Ուխտեր 65.2):
Այս մարգարեությունը, որ արել էր Հին Կտակարանի Դանիելը և այնուհետև
կրկնվել է այս ժամանակաշրջանում, ակնհայտ իր կատարման փուլում է, երբ
մենք դիտարկում ենք Եկեղեցու ավելի քան 2300 կազմավորված ցցերը: Վերջին
50 տարիների ընթացքում Եկեղեցու անդամությունը աճել է 2.1 միլիոնից մինչև
16 միլիոն: 1
Ինձ համար տպավորիչ է այն փաստը, որ այս բեղմնավոր աճի և փոփոխության պարագայում ավետարանի սկզբունքներն ու գործելակերպը մնում են
նույնը, ներառյալ Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու համար հայտնությամբ ստացված
աստվածային կառավարման մոդելը: Այս մոդելի շնորհիվ ցցերի կազմակերպումն
այնպիսին է, որ դրանք ապահովեն «պաշտպանություն և ապաստան փոթորկից
ու ցասումից, երբ այն անխառն կթափվի ողջ երկրի վրա» (Վարդապետություն և
Ուխտեր 115.6):
Եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, Տերն առատաձեռն է մեզ օրհնություններ շնորհելիս:
Մեզ համար արժեքավոր կլինի, եթե սովորենք հասկանալ այդ օրհնությունները,
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Ձեր մահկանացու կյանքի մեծագույն
հրաշքներից մեկը կլինի ձեր հոգևորի
ու կյանքի մյուս կարևոր կողմերի
միջև հավասարակշռություն գտնելու
ձեր ունակությունը:

ինչը պատվիրաններին հնազանդվելու մեր գործառույթն
է, և պահենք պատվիրանները, ինչը ցույց է տալիս Տիրոջ
հանդեպ մեր սերը: Ավետարանի այսպիսի սկզբունքները
կարևոր հեռանկար են տալիս մեզ:
Սա առաջ է բերում երկու դրույթներ, որոնց մասին
կցանկանայի նշել: Փաստեմ, որ Նախագահ Դալլին Հ.
Օուքսը, Առաջին Նախագահության առաջին խորհրդականը, 2015 թվականին այս երկու դրույթներով կիսվել է
չափահաս երիտասարդների հետ:
Պահեք Ավետարանի հեռանկարը
Նախագահ Օուքսն ասել է, որ «հեռանկարը բոլոր
տեղեկություններն իմաստալից հարաբերությունների
մեջ, ամբողջական պատկերով տեսնելու կարողությունն է»: 2
Ահա մի քանի ճշմարտություններ, որոնք կարելի է հասկանալ, նայելով ավետարանի հեռանկարից.
• Դուք սիրող Երկնային Հոր զավակներն եք (տես
Վարդապետություն և Ուխտեր 76․24):
• Դուք նպատակով եք այստեղ՝ երկրի վրա, օժտված
ընտրություններ կատարելու ընդունակությամբ
(տես 2 Նեփի 2.27, 10.23):
• «Քանզի, անպայման պետք է, որ հակադրություն
լինի բոլոր բաներում» (2 Նեփի 2.11):
• Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է և Հոր մոտ մեր բարեխոսը (տես Ա Հովհաննես 2.1, Վարդապետություն և
Ուխտեր 110.4):
Տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ ավետարանի
հեռանկարը դառնում է այն ոսպնյակը, որի միջով դուք
նայում եք ձեր կյանքի յուրաքանչյուր ասպարեզին:

14

Լիահոնա

Ավետարանի հեռանկարն ավելի կհստակեցնի ձեր պատկերացումը կյանքի առաջնահերթությունների, խնդիրները
լուծելու և անձնական փորձությունների մասին: Սա իսկապես կազդի կյանքի հանդեպ ձեր ընդհանուր մոտեցման և
տարբեր որոշումների վրա, որոնք կյանքի ընթացքում դուք
պետք է կայացնեք:
Այս տեսանկյունից մենք գիտենք, որ Տերը ցանկանում
է, որ ամեն շաբաթ մենք ճաշակենք հաղորդությունից,
ուսումնասիրենք սուրբ գրությունները և ամեն օր աղոթենք Իրեն: Բացի այդ, մենք գիտենք, որ Սատանան գայթակղելու է մեզ՝ չհետևել մեր Փրկիչին և չլսել Սուրբ Հոգու
մեղմ հուշումները: Ապա մենք ավելի լավ կհասկանանք,
որ հակառակորդը ձգտում է հեռացնել մեր ազատ կամքը
և իր ջանքերին դիմակայելու ունակությունը՝ գցելով կախվածության մեջ, այդ թվում՝ թմրամիջոցների և պոռնոգրաֆիայի միջոցով:
Դրան հակառակ, ավետարանի ոսպնյակը մեզ տալիս
է հստակ տեսլական ընտանիք կազմելու կարևորության
մասին, ընտրելով ամուսնությունը և երեխաներին արդարության մեջ մեծացնելը: Այս տեսլականը նաև բացում է
մեր աչքերը, որպեսզի տեսնենք, որ հակառակորդը ցանկանում է ոչնչացնել ընտանիքի միավորը, խառնել սեռերի
դերերը, նվազեցնելով այն արժեքը, որը հասարակությունը
տալիս է ընտանիքների կազմավորմանն ու կառուցմանը:
Պահեք հոգևոր հավասարակշռությունը
Նախագահ Օուքսն ասել է. «Երբ չափահաս երիտասարդներն ունեն հեռանկար, ընդհանուր պատկեր, . . .
նրանց համար կարևոր է, որ պահեն հոգևոր հավասարակշռությունն իրենց կյանքում: Դա անելու համար դուք
պետք է զերծ մնաք աշխարհի որոշ հրապուրանքներից և
նաև անեք այն բաները, որոնք անհրաժեշտ են Փրկիչին
մոտենալու համար»: 3
Մի կողմից, դուք ունեք շատ անհետաձգելի խնդիրներ
և կյանքի տարբեր չափերի ու տեսակի առաջնահերթություններ, որոնք պահանջում են ուշադրություն, կենտրոնացում և առաջնորդություն: Այդ ցանկը յուրաքանչյուրիդ

համար կարող է տարբեր լինել, կախված ձեր անձնական
հանգամանքներից, սակայն դրանց մեջ անպայման
թվարկված կլինեն ուսումը, աշխատանքը, ամուսնությունը և հուզական ու ֆիզիկական առողջությունը: Անշուշտ,
ձեր խնդիրը կլինի հավասարակշռել կյանքի այս կարևոր
դերերը հոգևորի հետ:
Նախագահ Օուքսը նաև խորհուրդ է տվել, որ դուք
«այնպես բաշխեք ձեր ժամանակը, որ չսպառեք ձեր
հոգևոր ռեսուրսները, երբ ձեր հիմնական կենտրոնացումը այլ բաների վրա Է»։ Այս սկզբունքը բացատրում է, թե
չափահաս երիտասարդների համար ինչու է հատկապես
կարևոր, որ հետևեն Եկեղեցու ժողովներին մասնակցելու,
Եկեղեցում ծառայելու խորհրդին, ամեն օր ընտանիքով
աղոթեն ու կարդան սուրբ գրությունները և ծառայեն Եկեղեցու կոչումներում: 4
Ձեր անձնական ու տարբեր այլ կարիքների պարագայում, կյանքի ձգտումներն ու մարտահրավերները հոգևորի
հետ հավասարակշռելու համար դուք կսկսեք հասկանալ,
որ այդ հավասարակշռությունը հասանելի է: Տերը չի
պահանջում ձեզանից անել մի բան, ինչը դուք ի վիճակի
չեք: Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնից (1927–2018) ես բազմիցս լսել եմ այս խորհուրդը, որ «ում Տերը կանչում է, Տերը
որակավորում է»: 5 Իմ կարծիքով, սա հատկապես վերաբերում է Եկեղեցու անդամներին:
Որքան էլ, որ վախեցնող թվա այս հավասարակշռության պահպանումը, ես խոստանում եմ, որ ձեր մահկանացու կյանքի մեծագույն հրաշքներից մեկը կլինի ձեր
ունակությունը՝ գտնել այդ հավասարակշռությունը ձեր
հոգևորի ու կյանքի մյուս կարևոր կողմերի միջև: Դա
կարող է տեղի ունենալ այնպիսի ձևով, որը թույլ կտա ոչ
միայն պահպանել ձեր հոգևորի և կյանքի կարևոր դերերի
ստատուս քվոն, այլ նաև աճել ու զարգանալ այդ երկու
կարևոր ասպարեզներում:
Դա հնարավոր է այն բանի շնորհիվ, որ Տերն է հենման կետը: Նա է հավասարակշռության կետի բացառիկ
կենտրոնը: Եվ Նա Իր աստվածային հետաքրքրությունն
ունի անձամբ ձեզանում, քանի որ դուք Նրա զավակներից

մեկն եք: Սակայն այս արդյունքը հիմնված է հավասարակշռությունը գտնելու ձեր պատշաճ ուշադրության և
ջանքերի վրա:
Իմ դիտարկումներից և անձնական փորձից կարող եմ
ասել, որ մեր կյանքի ընթացքում մենք կարծես միտում
ունենք ավելի եռանդով լինել կամ մի ճանապարհի, կամ
մյուսի վրա: Կյանքում հավասարակշռված մնալու համար
պահանջվում են մշտական ջանքեր և ուշադրություն:
Համարձակ ընտրեք՝ մնալ ամուր:
Հետաքրքիր է, որ դա կարող է երկակի գործընթաց
լինել: Կլինեն ժամանակներ, երբ դուք կմտածեք, որ պետք
է ջանք գործադրեք՝ հստակ կենտրոնանալով դպրոցի
կամ մասնագիտական աշխատանքի վրա, իսկ Եկեղեցու
ծառայությունը կարվի Եկեղեցու ծառայության ժամանակ: 6
Այնուամենայնիվ, հիշեք՝ պահել Տիրոջը որպես ձեր հենակետ, որպեսզի կարողանաք գտնել ձեր հոգևոր պատշաճ
հավասարակշռությունը:
Տերը կօգնի ձեզ
Երբ պահում ենք ավետարանի հեռանկարը, հեշտ է
հասկանալ մի հիմնական ճշմարտություն՝ Տերը կօգնի
մեզ: Ավետարանի հիմնարար սկզբունքն այն է, որ մենք
սիրող Երկնային Ծնողների զավակներն ենք: Նրանց
համար բնական է, որ ամեն կերպ օգնեն մեզ վերադառնալ մեր երկնային տունը:
Կցանկանայի կիսվել մի օրինակով, թե Տերն ինչպես
կարող է օգնել ձեզ: Շատ տարիներ առաջ երիտասարդների
խմբում իմ ղեկավարներից մեկը՝ Թեդ Կարլսոնը, պատմեց
ինձ այս պատմությունը: Թեդը, ով վերջերս մահացավ, մեծ
ազդեցություն է ունեցել ինձ վրա, երբ ես դեռահաս էի: Նա
մեծացել է Մեծ Ճգնաժամի տարիներին, 14 երեխաներից
բաղկացած ընտանիքում, որտեղ նա իններորդն էր: Նրա
ընտանիքը զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ: Ծանր ժամանակներ էին ֆինանսական առումով,
և նրանց հիմնական ունեցվածքը անասունների հոտն էր:
Երբ Թեդը երիտասարդ էր, նրա պարտականություններից մեկը անասունների մասին հոգ տանելն էր և,
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Հիշե՛ք պահել ավետարանի
հեռանկարը: Նայեք ձեզ շրջապատող
աշխարհին Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի ոսպնյակի միջով:

անհրաժեշտության դեպքում, անասուններին գոմում
հավաքելն ու կերակրելը, ինչը մեծ աշխատանք էր երիտասարդ տղայի համար: Նրան հաջողվում էր դա անել մի
խելացի պոնիի օգնությամբ, որը մի փոքր հուշում ստանալով, հստակ գիտեր, թե ինչ անել: Պոնիի անունն էր Օլդ
Սմոքի: Սակայն Օլդ Սմոքին մի թերություն ուներ՝ նա չէր
ենթարկվում, երբ ուզում էին իրեն բռնել: Երբ նրան մոտենում էին, նա փախչում էր, իմանալով, որ գործի են դնելու:
Մի անգամ, երբ Օլդ Սմոքիին բռնեցին, սանձեցին
և թամբեցին, պատանի Թեդն ուղևորվեց արոտավայր,
որտեղ անասուններն արածում էին: Հողը չոր էր, արոտավայրը նույնպես, բայց Թեդը նկատեց, որ արոտավայրից
դուրս, երկաթուղային գծերի երկայնքով խոտն ավելի
բարձր էր ու ավելի կանաչ: Եվ նա մտածեց, որ կքշի անասուններին արոտավայրի ցանկապատերից դուրս և թույլ
կտա, որ նրանք կերակրվեն երկաթուղային գծերի երկայնքով աճող փարթամ խոտերով:
Օլդ Սմոքիի օգնությամբ Թեդը քշեց անասուններին
արոտավայրից դուրս, որտեղ նրանք սկսեցին այս ու այն
կողմ շարժվել երկաթուղային գծերի մոտ, սնվելով ավելի
փարթամ ու կանաչ խոտերով: Բավարարված կովերը կարծես հոգ էին տանում իրենք իրենց մասին, և Թեդն իջավ
ձիուց, նստեց սանձափոկերի վրա, վայելելով շրջապատի
գեղեցկությունը, խաղալով ու զվարճանալով: Սակայն Օլդ
Սմոքին, այդ կանաչ խոտերի մեջ փնտրելով իր համար
արածելու հարմար տեղ, հանկարծ սկսեց հեռանալ, և նրա
սանձափոկերը դուրս պրծան Թեդի տակից:
Այդ հանդարտ ու խաղաղ պահը հանկարծ կանգ
առավ, երբ Թեդը հեռվից լսեց մի բարձր ձայն: Դա հանդիպակաց շոգեքարշի սուլոցն էր, որն ընթանում էր հենց
այն երկաթգծերով, որտեղ Թեդի անասուններն, այս ու
այն կողմ գնալով, ալարկոտ արածում էին: Թեդը հասկացավ, որ հետևանքները կարող էին ողբերգական լինել թե՛
անասունների, և թե՛ իր ընտանիքի համար, եթե նա արագ
չգործեր` անասուններին վերադարձնելով արոտավայր,
հեռացնելով սլացող գնացքից: Նա զգում էր, որ երբեք
չէր ների ինքն իրեն, որ չէր կարողացել կատարել իրեն
վստահված պարտականությունը:
Թեդը արագ ոտքի կանգնեց և վազեց բռնելու Օլդ Սմոքիի
սանձափոկերը: Օլդ Սմոքին, տեսնելով, որ Թեդը մոտենում է,
արագ հեռու ցատկեց նրանից, թույլ չտալով, որ իրեն բռնեն:
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Հուսահատված ու շնչակտուր, մտովի պատկերացնելով
սատկած կովերի ու ընտանեկան ողբերգության պատկերը,
Թեդը գիտեր, որ պետք է արագ գործեր:
Հետագայում նա գրի էր առել պատահածը. «Երեխաների
Միության ուսուցիչը, ամրապնդելով մայրիկիս սովորեցրած
ուսմունքները, մեզ սովորեցրել էր աղոթել: Ոչ մի այլ միջոց
չունենալով, ես ծնկի իջա և սկսեցի աղոթել օգնության
համար, որպեսզի կովերը դուրս գային երկաթգծերից»:
Թեդը ձայն չէր լսել, բայց հստակ միտք էր եկել նրա
մոտ. «Ուշադրություն դարձրու, թե ինչպես են կովերը
քայլում Օլդ Սմոքիի կողքով, և նա չի փախչում: Այսպիսով, . . . երբ հիմա դու ծնկներիդ վրա ես, իջեցրու նաև
ձեռքերդ: Ձևացրու, թե դու կով ես և չորեքթաթ վազիր Օլդ
Սմոքիի մոտ»:
Թեդը պատմում է. «Ես այդպես արեցի: Նա չփախավ:
Ես քաշեցի նրա սանձերը, առաջնորդեցի դեպի ցանկապատը, նստեցի նրա վրա և մենք քամու պես սլացանք,
որպեսզի կովերին հետ բերենք դեպի արոտավայր: Օլդ
Սմոքին զարմանալի վարպետությամբ էր կատարում
ամեն մի շրջադարձը»:
Հետագայում, երբ Թեդն ավագ դպրոցում էր, նա գիտակցեց, որ կարիքի ծայրահեղ պահին հստակ պատասխան էր
ստացել իր աղոթքին: Նա նկատել է. «Իմ կամքից անկախ
հրեշտակները կառավարում էին Օլդ Սմոքիին և մեր ընտանիքը խուսափեց ողբերգությունից»: Ավելի ուշ նա ասել է.
«Սա ինձ տրված բազմաթիվ հուշումներից առաջինն էր:
«Եվ ինչ որ դուք խնդրեք Հորը, իմ անունով, ինչ որ ճիշտ է,
հավատալով, որ դուք կստանաք, ահա այն կտրվի ձեզ»
(3 Նեփի18.20)»: 7
Մեր բոլորիս կյանքում կան այդպիսի մարդիկ, որոնց
պետք է հեռու քշենք երկաթգծերից, մինչև գնացքի անցնելը: Մեր վտանգները գալիս են տարբեր ձևերով և չափերով: Դրանցից մի քանիսը նույնիսկ Թեդի վտանգավոր
իրավիճակի չափ լուրջ են, մեր և մեր սիրելիների համար
կյանքին կամ հոգուն սպառնացող հետևանքներով:
Մեզ հանդիպող մյուս իրավիճակները, հնարավոր է,
լուրջ հետևանքներ չունենան, սակայն ծանր նստվածք
թողնեն մեր մտքի և սրտի վրա: Մի բան հստակ է՝ մեզանից
յուրաքանչյուրն իր կյանքի ընթացքում ունենալու է ձախորդություն և վիշտ, որովհետև դրանք մեր մահկանացու փորձառության մի մասն են: Բայց հիշե՛ք՝ Տերը կօգնի մեզ:
Ես սիրում եմ Մորմոնի Գրքում հանդիպող այս խոսքերը. «Արդ, իմ եղբայրնե՛ր, մենք տեսնում ենք, որ Աստված
հիշում է ամեն ժողովրդի, ինչ երկրում էլ որ նրանք լինեն.
այո, նա հաշվում է իր ժողովրդին, և նրա գթասրտությունը
ողջ երկրի վրա է» (Ալմա 26.37):
Սա ներառում է մեզանից յուրաքանչյուրին: Ինչպիսի՜
մխիթարություն է՝ իմանալ, որ Տերը կօգնի մեզ:

Հավատք, հույս և ավետարանի
հեռանկար
Ամփոփելով, ես կոչ եմ անում ձեզ հիշել, որ
պահեք ավետարանի հեռանկարը: Նայեք ձեզ
շրջապատող աշխարհին Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի ոսպնյակի միջով:
Պահեք հոգևոր հավասարակշռությունը:
Մենք բոլորս ունենում ենք մարտահրավերներ
և հնարավորություններ մեր կյանքի տարբեր
փուլերում, և դրանք լավագույն լուծումն են
ստանում այն ժամանակ, երբ հավասարակշռում ենք մեր հավատքով
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության
հանդեպ:
Ի վերջո, հավատք և հույս ունեցեք,
որ Տերը կօգնի ձեզ: Այս գիտելիքն է,
որ օգնում է ձեզ վստահ դիմավորել
այն մարտահրավերները, որոնք ձեր
մահկանացու առաքելության ախուսափելի մասն են: ◼
«Ավետարանի հեռանկարը» ելույթից, տրված
2017թ․ սեպտեմբերի 19-ին, Բրիգամ Յանգ-
Հավայի Համալսարանում:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Տես «Վիճակագրական հաշվետվություն, 2018», Լիահոնա, մայիս 2019, 112:
Dallin H. Oaks, young single adult fireside, Feb. 8, 2015, Salt Lake City, Utah.
Dallin H. Oaks, young single adult fireside, Feb. 8, 2015.
Dallin H. Oaks, young single adult fireside, Feb. 8, 2015.
Thomas S. Monson, “Duty Calls,” Ensign, May 1996, 44.
Dallin H. Oaks, young single adult fireside, Feb. 8, 2015.
Թեդ Կարլսոն, անհատական նամակագրություն:
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Պաշտպանել

երեխաներին
Ի՞նչ կարող ենք անել, որպեսզի ավելի լավ
պաշտպանենք և զորացնենք մեր երեխաներին:
Մարիսա Վիդիսոն
Եկեղեցու ամսագրեր

Բ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ԼԻՆԴԱ ԼԻԻ

ոլորից առավել, ում Հիսուսն ուսուցանել էր, Նա հատկապես սիրում
էր երեխաներին: Նա ուշադրություն էր դարձնում երեխաներին
նույնիսկ այն ժամանակ, երբ հարմար չէր: Նա հրավիրեց երեխաներին անհատական օրհնություն ստանալ Իր կողմից: Նա դատապարտում էր նրանց, ովքեր նեղացնում էին երեխաներին: Եվ նա ուսուցանել
է, որ մենք պետք է նման լինենք երեխաներին, որպեսզի մտնենք երկնքի
արքայությունը: 1
«Նայե՛ք ձեր փոքրիկներին»,-ասել է Նա Ամերիկա մայրցամաքի բնակիչներին Իր հարությունից հետո: Երկինքները բացվեցին, և սիրող, պաշտպանող հրեշտակներն իջան և օղակեցին փոքրիկների շուրջը կրակի օղակով:
(Տես 3 Նեփի 17.23–24):
Այսօրվա վտանգներով լի աշխարհում մենք ցանկանում ենք, որ մեր երեխաները մշտապես օղակված լինեն երկնային կրակով: Հայտնի է, որ աշխարհում չորս մարդուց մեկը երեխա հասակում բռնության է ենթարկվում, և այդ
միջին թիվն աճում է, երբ դիտարկում ենք նաև խոցելի խմբերին, ինչպիսիք
են հաշմանդամները: 2 Լավ լուրն այն է, որ մենք շատ բան կարող ենք անել,
որպեսզի ակտիվ լինենք երեխաների պաշտպանության հարցում:
«Մտաբերեք մի երեխայի, որին սիրում եք»,-ասել է Երեխաների Միության
գերագույն նախագահ՝ Քույր Ջոյ Դ․ Ջոնսը: «Երբ այդ երեխային դուք ասում
եք «ես քեզ սիրում եմ», ի՞նչ է դա նշանակում: . . . Մենք պաշտպանություն
ենք ապահովում, որպեսզի կարողանանք օգնել նրանց, ում սիրում ենք, որ
լավ մարդ դառնան և դիմակայեն կյանքի մարտահրավերներին»: 3
Փրկիչի օրինակն ավելի մոտիկից դիտելու շնորհիվ մենք կունենանք
գաղափարներ, թե ինչպես ավելի լավ պաշտպանել մեր երեխաներին:
Հիսուսը ժամանակ էր հատկացնում նրանց
Հիսուսը ժամանակ էր տրամադրում և ուշադրություն դարձնում փոքրերին
և խոցելի վիճակում գտնվողներին (տես Մատթեոս 19.14): Մենք նույնպես
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Երբ Հիսուսն այցելեց նեփիացիներին, Նա օրհնեց յուրաքանչյուր երեխային անհատապես:
Այդպես էլ մենք պետք է ճանաչենք յուրաքանչյուր երեխային:
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Հիսուսը օրինակ եղավ նրանց համար
Հիսուսը կատարյալ օրինակ եղավ յուրաքանչյուրի համար (տես Հովհաննես 8.12):
Որպես չափահասներ, մենք նույնպես հնարավորություն և պատասխանատվություն ունենք
օրինակ լինելու: Լավագույն եղանակներից
մեկը, որով կարող ենք օգնել մեր երեխաներին ապահով լինել, երբ մենք ենք ապահով
ընտրություններ կատարում: Երեխաները
նկատում են, թե ծնողներն ինչպես են վերաբերվում մարդկանց հետ և թույլ տալիս, որ
մարդիկ իրենց հետ վերաբերվեն: Այն մարդկանց, ովքեր կախման մեջ են ու տանջվում են
որևէ հակումից, որը վտանգ է ներկայացնում
անձամբ իրենց և իրենց ընտանիքի համար, ես
խնդրում եմ դիմել օգնության: Դիմեք համապատասխան մարմիններին և խորհրդատու
մասնագետներին, ինչպես նաև ձեր եպիսկոպոսին կամ Սփոփող Միության նախագահին,
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կարող ենք ժամանակ տրամադրել՝ լսելով մեր երեխաներին և փորձելով հասկանալ նրանց դժվարությունները:
«Որքան շատ սեր է զգում երեխան, այնքան ավելի հեշտ է նրա
համար կիսվել իր հույզերով»,-ասել է Քույր Ջոնսը: «. . . Մենք պետք
է սկսենք զրույցը և չսպասենք, որ երեխան մոտենա մեզ»: 4
Մի մայրիկ սովորություն էր դարձրել ամեն երեկո երեխաներին
հարցնել. «Այսօր ի՞նչ եք լսել, որ հասկանալի չի եղել ձեզ համար»:
Հնարավոր է, մեր երեխաներն իրենց հարցերի պատասխանները
բնազդաբար առցանց փնտրեն, քանի որ համացանցն անհապաղ
օգնություն է տրամադրում և նկատողություն չի անում, բայց մենք
պետք է համոզենք նրանց, որ մենք տեղեկատվության ավելի վստահելի աղբյուր ենք: Եվ դա նշանակում է, որ մենք չպետք է բուռն արձագանքենք, երբ մեր երեխաները մեզ անհարմար որևէ բան են ասում:
Օրինակ, եթե մենք բուռն արձագանքենք, երբ երեխան խոստովանում
է, որ պոռնոգրաֆիկ նյութեր է դիտել, ապա մյուս անգամ, օգնության
կարիքի դեպքում նրանք այլևս մեզ չեն դիմի: Սակայն եթե սիրով արձագանքենք, մենք հնարավորություն կունենանք հստակ ուղերձ հղելու, որ
ցանկանում ենք, որ նրանք խոսեն մեզ հետ ցանկացած թեմայով:
Քույր Ջոնսը նկատել է. «Երբ փոքրիկ դժվարությունների մասին
սիրով է խոսվում, ստեղծվում է առողջ արձագանքի հիմք, այնպես,
որ երբ մեծ դժվարություններն են գալիս, հաղորդակցության հարթակը
բաց է մնում»: 5
Ամենակարևոր և պաշտպանող բնույթ ունեցող զրույցներից է, երբ
ծնողները խոսում են երեխաների հետ նրանց մարմինների մասին:
Այս զրույցները պետք է ներառեն ճշգրիտ բառեր մարմնի մասերի

համար, տեղեկություն հիգիենայի մասին և
ինչ փոփոխություններ կարելի է ակնկալել
առաջիկա տարիներին: Մենք պետք է խոսենք
սեքսուալության մասին և այն մասին, որ
ֆիզիկական ու հուզական մտերմությունը
հանդիսանում է մեր Երկնային Հոր ծրագրի
հրաշալի մասը: Մենք նաև կարող ենք խոսել
այնպիսի թեմաներից, ինչպիսիք են՝ բռնությունը և պոռնոգրաֆիան: Այս զրույցները պետք
է համապատասխանեն երեխայի տարիքին և
ընդգրկեն նրանց ունեցած հարցերը: Կատարյալ առումով, ժամանակի ընթացքում մենք
կունենանք բազմաթիվ զրույցներ, տեղեկությունները հետզհետե ավելանում են, երբ մեր
երեխաները մեծանում են, և նրանց հասկացողությունն ընդլայնվում է: (Տես օգտակար
նյութերը այս հոդվածի վերջում):

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ՇԱՆԻ ՋԱՆԵԶ ԷՅՍԲԱԼ

ովքեր կօգնեն ձեզ գտնել Եկեղեցական և համայնքային
համապատասխան միջոցները: Դուք արժանի եք լինել
ապահով և հարգված:
Մենք նաև պետք է մեր հոգևոր զորության մասին հոգ
տանողի օրինակ լինենք: Մեր երեխաները տեսնո՞ւմ են
մեզ աղոթելիս: Նրանք գիտե՞ն, որ մենք կարդում ենք
սուրբ գրությունները: Նրանք լսե՞լ են մեր վկայությունները:
Արդյոք հագնո՞ւմ ենք «Աստծո սպառազինությունը» որպես
ընտանիք, երբ առավոտյան դուրս ենք գալիս աշխարհ
(տես Եփեսացիս 6.11–18, Վարդապետություն և Ուխտեր
27.15–18):
Հիսուսը բարեխոսել է նրանց համար
Փրկիչը հանդիմանել է նրանց, ովքեր նեղացնում են
երեխաներին (տես Մատթեոս 18.6): Մենք նույնպես կարող
ենք բարեխոս լինել երեխաների համար:
«Երեխաները կարիք ունեն, որ իրենց համար
բարեխոսեն»,-ուսուցանել է Նախագահ Դալլին Հ․ Օուքսը՝
Առաջին Նախագահության առաջին խորհրդականը, և
«նրանք կարիք ունեն որոշումներ կայացնողների, ովքեր
նրանց բարօրությունը եսասիրական հետաքրքրություններից բարձր են դասում»: 6
Թեև մենք չպետք է չափից դուրս վախենանք կամ կասկածենք ուրիշ մարդկանց, բայց մենք պետք է տեղյակ
լինենք հնարավոր վտանգների մասին և անվտանգության
համար իմաստուն որոշումներ կայացնենք: Երեխաների Միության ղեկավարները պետք է հետևեն Եկեղեցու
բռնության կանխարգելման ուղեցույցին 7՝ ապահով է յուրաքանչյուր դասարանում ունենալ երկու ուսուցիչ և նախագահությունից որևէ մեկը վերահսկի դասարանները:
Ծնողները և ղեկավարները պետք է խորհրդակցեն միասին և որոշեն, թե արդյո՞ք կարիք կա լրացուցիչ նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել հնարավոր վտանգները
նվազեցնելու համար: Օրինակ` Եկեղեցու շատ շենքերում
դասասենյակների դռները պատուհաններ ունեն: Եթե
ձեր շենքում դրանք բացակայում են, կարող եք դռները
թեթևակի բաց թողնել դասերի ժամանակ և խոսել ձեր
տեղական գույքի կառավարման ներկայացուցչի հետ, թե
արդյոք հնարավո՞ր է պատուհաններ տեղադրել դռների
մեջ: Անկախ կոչումներից, բոլոր չափահասները կարող
են ուշադիր լինել եկեղեցու շենքում և անհրաժեշտության
դեպքում օգնել, օրինակ, ողջունել այցելուներին, ովքեր
քայլում են սրահներում, կամ խրախուսել վազվզող երեխային դասարան վերադառնալ:
Դժբախտաբար, երբեմն երեխաներին նեղացնում են
մյուս երեխաները: Եթե նկատենք բռնության որևէ դրսևորում կամ ոչ պատշաճ ֆիզիկական շփում եկեղեցում կամ
ցանկացած այլ վայրում, մենք պետք է անմիջապես միջամտենք: Եթե մենք ղեկավար ենք, մենք պետք է կամենանք
խոսել մեր սաների ընտանիքների հետ, նույնիսկ, եթե
խոսակցությունը տհաճ է, որպեսզի համոզված լինենք,

որ բոլոր երեխաներն ապահով են: Խոսեք գթասրտորեն
և հստակ, նպաստելով բարի մթնոլորտի ստեղծմանը:
Եթե գիտենք, որ երեխայի նկատմամբ բռնություն
է կիրառվել, մենք պետք է անհապաղ տեղեկացնենք
մեր մտահոգությունները քաղաքացիական պատկան
մարմիններին: Շատ երկրներում կան թեժ գծեր, որոնք
առաջարկում են հրատապ հոգեբանական օգնություն,
տեղեկատվական և աջակցության ծառայություններ: Մենք
նաև պետք է ասենք եպիսկոպոսին բռնության կասկածելի
դրսևորման մասին ցանկացած անձի մասնակցությամբ,
ով կարող էր մոտենալ երեխաներին Եկեղեցու միջոցով:
Բացի միջոցներ ձեռնարկելուց, որ հանցագործն այլևս
մուտք չունենա երեխաների մոտ, եպիսկոպոսը կարող է
մխիթարել, աջակցել զոհերին և օգնել նրանց լրացուցիչ
միջոցներ գտնել Ընտանեկան Ծառայություններից:
Հիսուսն օրհնեց նրանց մեկ առ մեկ
Հիսուսը ճանաչում էր երեխաներին և օրհնում էր նրանց
մեկ առ մեկ (տես 3 Նեփի 17.21): Նմանապես, մենք պետք
է ճանաչենք յուրաքանչյուր երեխային և փորձենք օգնել
նրան հատուկ ձևով:
Ինչպե՞ս կարող ենք Եկեղեցին ավելի ապահով դարձնել
երեխաների համար առողջական առումով: Արդյո՞ք ունենք
ծրագիր՝ օգնելու Երեխաների Միության հաշմանդամ երեխաներին: Արդյո՞ք Երեխաների Միության դասերը, որոնք
մենք ուսուցանում ենք, հարմար են ընտանեկան տարբեր
հանգամանքներ ունեցողների համար: Ուրիշ ի՞նչ կարող
ենք անել, որպեսզի ավելի ներգրավված լինենք:
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Ռասիստական մեկնաբանությունները, այլ մշակույթների մասին
նվաստացուցիչ տոնով խոսելը և այլ հավատքների անդամների
հանդեպ դատապարտող մոտեցումները չպետք է տեղ ունենան մեր
ուղերձներում: Երեխաների Միության դասարանում մի տղա լավ չէր
խոսում այն լեզվով, որով խոսում էին մյուս երեխաները: Որպեսզի նա
իրեն կարևոր զգար, ուսուցիչները տպել էին օժանդակ նյութերը երկու
լեզուներով: Հոգատարության պարզ գործողությունները ցույց են տալիս
երեխաներին, որ մենք անհատապես գիտենք և հոգ ենք տանում նրանց
մասին, և այդ գործողությունները կարող են օրինակ լինել, որ նրանք
նույնպես հետևեն դրան:
Մենք կարող ենք հայտնաբերել, որ որոշ երեխաներ անհապաղ
օգնության կարիք ունեն: Օրինակ, չնայած փոփոխական տրամադրությունը սովորաբար բնորոշ է երեխաների աճման շրջանին, սակայն,
եթե երեխան մի քանի շաբաթ շարունակ անընդհատ բարկացած է, հունից դուրս եկած կամ տխուր, հնարավոր է, որ ավելի լուրջ խնդիր կա,
և անհրաժեշտ է մասնագիտական օգնություն: Մինչ աղոթքի և սուրբ
գրությունների ուսումնասիրության վեհ սովորույթները կարևոր են,
հաճախ անհրաժեշտ է ավելի շատ աջակցել այն երեխաներին, ովքեր
մտավոր արատ ունեն կամ որևէ վնասվածք: Անտեսելով՝ իրավիճակը
չի լավանա: Շատ վայրերում եպիսկոպոսները կարող են ֆինանսական
աջակցություն ցուցաբերել անհատներին և ընտանիքներին` Ընտանեկան Ծառայությունների կամ այլ կազմակերպությունների միջոցով
խորհրդատվություն ստանալու համար:
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Լիահոնա

Հիսուսը մեծարեց նրանց
Պաշտպանելով երեխաներին, Հիսուսը նաև
մեծարեց նրանց: Նա մատնացույց արեց երեխաներին որպես օրինակներ (տես Մատթեոս
18.3): Ամերիկա Հիսուսի այցելությունից հետո
փոքր երեխաները «զարմանալի բաներ» էին
ուսուցանում մեծերին (3 Նեփի 26.16):
Մենք կարող ենք մեծարել երեխաներին,
սովորեցնելով ճանաչել, թե ինչպես է Հոգին
խոսում նրանց հետ և, ապա, հետևել Հոգուն՝
որոշումներ կայացնելիս, կարող ենք նաև
օգնել նրանց զարգացնել ներքին զտիչ, որը
կառաջնորդի նրանց գործողությունները: Ինչպես ուսուցանել է Քույր Ջոնսը. «Կարևոր է, որ
օգնենք երեխաներին ստեղծել տրամաբանելու իրենց ներքին գործոնը, որպեսզի ցանկանան [ապահով որոշումներ կայացնել]»: 8 Ահա
մի քանի մտքեր, որոնք օգտակար են եղել
մյուս ընտանիքներին.
• Մի մայր իր երեխաներին սովորեցրել
էր ուշադրություն դարձնել «չեմ կարող,
դժվար է» խոսքերին և զգույշ լինել այն
մարդկանցից, ովքեր «ազնիվ չեն» երևում:
Սա օգտակար էր եղել, երբ որոշ մարդիկ
փորձել էին համոզել նրա որդուն, որ
հետևի իրենց, իսկ նա, հիշելով զգուշացումը, հրաժարվել էր գնալ:
• Որոշ ընտանիքներ նախապես ծրագիր
են կազմում արտակարգ իրավիճակի
համար, որը կօգտագործեն վտանգի
առաջացման ժամանակ: Օրինակ, մի
ընտանիքի տագնապի ծրագիրը կոչվում
էր «անջատիր և ասա»: Այն հետևյալն էր՝
երեխան համակարգչի էկրանին վատ
նկար տեսնելուն պես պետք է անջատեր
համակարգչի մոնիտորը և անմիջապես տեղեկացներ ծնողին այդ մասին:
Նրանց երեխաները երբեք չէին հարցնում, թե ինչ անել վատ լրատվության
հետ, նրանք գիտեին, թե ինչ է պետք
անել:
• Մեկ այլ ընտանիք մտածել էր գաղտնաբառ, որը երեխաները կարող էին տեքստային հաղորդագրությամբ ուղարկել
ծնողներին կամ հեռախոսով ասել, եթե
նրանք ցանկանային, որ ծնողներն անմիջապես գային իրենց հետևից:
• Կարող եք օգնել ձեր երեխաներին, որ
պարապեն «ո՛չ» ասել, երբ ինչ-որ մեկը
փորձում է համոզել նրանց անել մի

ԱՌՑԱՆՑ ՕԳՏԱԿԱՐ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
• OvercomingPornography.lds.org
• “Abuse,” Gospel Topics, topics.lds.org

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ԱՆԳԱԼԻ ՋԵՔՍՈՆ

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ
ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
Տանը
• Ստեղծեք ընտանեկան ծրագիր, վատ
լրատվամիջոցներից կամ վտանգավոր
իրավիճակներից հեռու մնալու և խուսաբան, ինչն անհարմար է իրենց: Յուրաքանչյուր երեխա պետք է
իմանա, որ կարող է օգնություն խնդրել, և պետք է այնքան կրկնի
խնդրանքը, մինչև ապահով լինի:
Մեր դերը՝ որպես մեծահասակ
Եկեք մեկ անգամ ևս վերհիշենք 3 Նեփի 17 գլխի գործողությունը,
երբ Հիսուսը «վերցրեց նրանց փոքր երեխաներին, մեկ առ մեկ, և
օրհնեց նրանց, և նրանց համար աղոթեց Հորը: . . . Եվ նրանք, շուրջանակի, օղակված էին կրակով, և հրեշտակները սպասավորում էին
նրանց» (հատվածներ 21, 24): Թերևս այս պատմության նպատակն
է ոչ միայն ձեզ ուսուցանել, թե որքան կարևոր են մեր երեխաները,
այլև ցույց տալ, թե որն է մեր դերը՝ որպես մեծահասակներ: Մենք
հաջորդ սերնդի մասին հոգ տանողներն ենք: Մենք պետք է լինենք
այն հրեշտակները, որ օղակում են և սպասավորում երեխաներին:
Եկեք շարունակենք նայել Հիսուսին՝ որպես կատարյալ օրինակի,
ապա անել հնարավոր ամեն բան՝ մեր փոքրիկներին շրջապատելով
սիրով և պաշտպանությամբ: ◼

փելու համար:
• Տարիքին համապատասխան՝ զրուցեք
մարմինների, սեքսուալության և մտերմության մասին:
Եկեղեցում
• Հետևեք Եկեղեցու ուսուցման ուղեցույցներին, ներառյալ յուրաքանչյուր դասարանում երկու մեծահասակ ունենալու
կանոնին:
• Խրախուսեք բարության մթնոլորտ
և թույլ մի տվեք, որ բռնություն տեղի
ունենա:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Տե՛ս սուրբ գրությունների հղումները սույն հոդվածի յուրաքանչյուր բաժնի անվանման
տակ, որպեսզի գտնեք այս պատմությունները սուրբ գրություններում:
2. See “Child Maltreatment (Child Abuse),” World Health Organization, who.int/violence_injury_
prevention/violence/child/en.
3. Joy D. Jones, “Addressing Pornography: Protect, Respond, and Heal,” Լիահոնա, հոկտեմբեր
2019, 38:
4. Joy D. Jones, “Addressing Pornography,” 39, 40.
5. Joy D. Jones, “Addressing Pornography,” 39.
6. Դալլին Հ. Օուքս, «Պաշտպանել երեխաներին», Լիահոնա, նոյեմբեր 2012, 43:
7. See “Preventing and Responding to Abuse,” newsroom.ChurchofJesusChrist.org.
8. Joy D. Jones, “Addressing Pornography,” 40.
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Լինել, թե՞
փոխվել.

Երեց Ջոնի Լ. Քոչ
Յոթանասունի
քվորումից

այս է խնդիրը

Ակնկալվում է, որ մենք դատենք:
Մենք պետք է դա անենք: Սակայն մենք
չպետք է պիտակավորենք որևէ մեկին:

Մ

ի քանի տարի առաջ ես և կինս այցելել էինք Դանիայի Հելսինգոր
քաղաքում գտնվող Կրոնբորգ ամրոցը: Այս ամրոցը հայտնի է դարձել Ուիլյամ Շեքսպիրի Համլետ պիեսով: Երբ քայլում էինք ամրոցի
սրահներով, մեր միտքը հեղեղվեց պիեսի գործողություններով և երկխոսությամբ, հատկապես Համլետի հայտնի հարցադրմամբ՝ «Լինել, թե՞ չլինել. այս
է խնդիրը»:
Ապա ես մտածեցի, որ շատ ավելի համապատասխան հարց կլինի, եթե
ինքներս մեզ հարցնենք. «Լինել, թե՞ փոխվել. այս է խնդիրը»:
Թույլատրել բարելավում
Դժբախտաբար, ուրիշների մասին խոսելիս մենք հաճախ պիտակներ ենք
օգտագործում: Օրինակ՝ կարող ենք այսպես արտահայտվել.

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ԴԵՅՎԻԴ ԳՐԻՆԻ

• «Երեց Բրաունը ծույլ միսիոներ է»: Փոխարենը, մենք պետք է ասենք. «Երեց
Բրաունը վերջերս ջանասիրաբար չի աշխատում, բայց ես կարծում եմ, որ
նա կարող է բարելավվել»:
• «Մերին կրոնասեր չէ»: Ի հակադրություն, մենք կարող էինք ասել. «Մերին
կրոնասեր չէր երևում, բայց նա կարող է զգալ Հոգին, եթե ես կիսվեմ նրա
հետ իմ վկայությամբ»:
Երբ մենք ասում ենք, որ ինչ-որ մեկն այսպիսին է, մենք ավարտում ենք
միտքը՝ պիտակավորելով անձին, դատում ենք՝ առանց փոխվելու կամ բարելավվելու հնարավորության համար տեղ թողնելու: Սակայն երբ ակնկալում
ենք, որ կարող է փոխվել, մենք ցույց ենք տալիս, որ հավատում ենք, որ
կարող է աճ կամ առաջընթաց լինել:
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Արդյո՞ք սխալ է դատելը:
Աստվածաշնչի շատ թարգմանություններ Փրկիչի ուսմունքը տալիս
են հետևյալ կերպ. «Մի դատէք, որ
չ’դատուիք» (Մատթեոս 7.1): Սակայն
Ջոզեֆ Սմիթ Թարգմանությունը հստակեցնում է. «Մի դատեք անարդար
ձևով, . . . այլ արդար դատաստանով
դատեք» (Մատթեոս 7.1, ծանոթագրություն ա, շեղատառն ավելացված է):
Իրոք ընդունելի է, և նույնիսկ ակնկալվում է, որ մենք դատողություն
կիրառենք, երբ չափում ենք, գնահատում ենք, զանազանում իրավիճակները և որոշումներ կայացնում:
Եվ հատկապես կարևոր է, որ մենք
արդար դատողություն կիրառենք,
երբ գործ ունենք մարդկանց հետ:
Օրինակ, մենք պետք է ուշադիր գնահատենք, թե ում հետ ենք
ամուսնանալու, խորաթափանցություն օգտագործենք, հասկանալու
համար ինչ-որ մեկի մտադրությունները, կամ գնահատենք ինչ-որ մեկի
ընդունակությունները՝ արդյո՞ք նա
կարող է կատարել մասնագիտական
հանձնարարությունը:
Մենք միշտ պետք է գնահատենք
մարդկանց գործողությունները կամ
հատկանիշները համաձայն Տիրոջ
չափանիշների, ինչպես դրանք
տրված են սուրբ գրություններում
և մարգարեների խոսքերում: Այդ
ամենից բացի, մենք պետք է համոզված լինենք, որ մեր դատողությունները չեն փորձում չարամտորեն
բնութագրել մարդկանց, միևնույն
կարծրատիպով որակավորել, կամ
անարդարացիորեն պիտակավորել
որևէ մեկին:
Փոխվելու հնարավորություն
Մենք անարդար դատաստան
ենք իրականացնում, երբ ճշգրիտ
չենք նկարագրում մարդկանց,
հատկապես, երբ դա անում ենք,
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ենթադրելով, որ նրանք չեն կարող
փոխվել: Մարդկանց հետ մեր բոլոր
փոխհարաբերություններում մենք
պետք է հիշենք, որ Տիրոջ քավիչ
զոհաբերության շնորհիվ մեզանից
յուրաքանչյուրն ունի բարելավման
կարողություն: Դիտարկենք Փրկիչի
տված այս օրինակները.
• Նա ասաց շնության մեջ բռնված
կնոջը. «Գնա, և այսուհետև մեղք
մի գործիր» (Հովհաննես 8.11):
• Նա ասաց Իր կողքին խաչված
մարդկանցից մեկին. «Դու այսօր
ինձ հետ դրախտումը կլինիս»
(Ղուկաս 23.43):
• Հարություն առնելուց հետո Նա
շարունակեց տեսնել Պետրոսի
ներուժը և ուսուցանել նրան, թեև
Պետրոսը երեք անգամ ուրացել
էր Նրան (տես Մատթեոս 26.34
և Հովհաննես 21.15–17):
• Նա ասաց Սավուղին, ով հալածում էր սրբերին, որ ապաշխարի: Սավուղը, ով դարձավ Պողոս,
հնազանդվեց և դարձավ արդարակյաց: (Տես Գործք 9.3–6):
Տեր Հիսուս Քրիստոսը միշտ է
տվել երկրորդ հնարավորությունը,
երրորդն ու չորրորդը նույնպես:
Նա սովորեցրել է մեզ ներել «մինչեւ եօթանասուն անգամ եօթը»
(Մատթեոս 18.22): Նա միակ մարդն
է, ով այս երկրի վրա ապրել է
կատարյալ կյանքով, բայց Նրա
կյանքի, ուսմունքների, Նրա քավիչ
զոհաբերության, Հարության և Նրա
ավետարանի արարողությունների
շնորհիվ մենք նույնպես կարող ենք
մի օր կատարյալ դառնալ: Խոսելով
մեր եղբայրների ու քույրերի մասին,
անհավատություն դրսևորելով նրանց
փոխելու կարողության հանդեպ,
անհավատություն է դրսևորվում նաև
Փրկիչի ու Նրա Քավության զորության հանդեպ:

Արտաքին ու ներքին
Կենսական փաստ է, որ մենք
հաճախ դատում ենք (և դատվում)
առաջին հայացքից: Մենք անարդար
դատելու վտանգի տակ ենք, թերևս,
երբ դատում ենք առաջին հայացքից
և թերանում ենք գնահատել մարդու
իրական բնավորությունը:
«Մարդը այնպես չի տեսնում,
ինչպես Տերը. որովհետև մարդը
տեսնում է աչքի առաջինը, բայց Տերը
սրտին է նայում» (Ա Թագավորաց
16.7): Փրկիչն Իր օրերի կեղծավորների մասին ասել էր, որ նրանք
նման են «ծեփած գերեզմանների,
որ դրսեւանց գեղեցիկ են երեւում,
բայց ներսեւանց լիքն են մեռելների
ոսկորներով եւ ամեն պղծութիւնով»
(Մատթեոս 23.27):
Փրկիչը չէր ուսուցանում, որ դրական և պարկեշտ արտաքին տեսքը
լավ բան չէ, այլ որ տղամարդու կամ
կնոջ ներքին բնավորությունը (բարոյական և հոգևոր վիճակը) զգալիորեն
ավելի կարևոր է: Հիշեք մեր հիասքանչ տաճարները՝ տարածքները
գեղեցիկ են, սակայն շատ ավելի
կարևոր են արարողությունները, որ
կատարվում են ներսում:
Միսիոներները նույնպես պարտավոր են պահպանել հագուստի
և արտաքին տեսքի չափանիշները:
Լինելով մաքուր, համեստ հագնվելով
և պատշաճ լեզվով խոսելով, նրանք
լավ օրինակ են հանդիսանում նրանց
համար, ովքեր կծանոթանան Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանին, տեսնելով
ու լսելով միսիոներներին:
Գործադրելով
խորաթափանցություն
Ձգտելով արդար դատողություններ անել, կարևոր է գործադրել
խորաթափանցություն: Սուրբ գրքերի
ուղեցույցում ասվում է, որ խորաթափանցությունը «ինչ-որ բան հասկանալ

կամ իմանալն է Հոգու զորությամբ: . . .
Այն ներառում է մարդկանց իրական
բնավորության ու հոգևոր դրսևորումների աղբյուրի և իմաստի ընկալումը»
(«Խորաթափանցություն, խորաթափանցության պարգև»):
Երբեմն մարդիկ, ովքեր չար են
ներսից, օգտագործում են իրենց
աշխարհիկ տեսքը, փորձելով խաբել
մեզ, որ մտածենք, թե իրենք արժանի են, որ նմանվենք իրենց: Նրանք
«իրենց աչքում իմաստուն [են] և իրենց
իսկ կարծիքով՝ խելամիտ» (Եսայիա
5.21, 2 Նեփի 15.21): Փրկիչը կարող էր
տեսնել այս բառահանելուկից վեր, և
Նա կարող էր զանազանել բնավորության ուժն ու սրտի անկեղծ միտումը
նույնիսկ ամենախոնարհ ու ճնշված
մարդկանց մեջ:
Ալման խորաթափանցություն
գործադրեց, երբ խոսեց նրանց հետ,
ովքեր «արհամարհված են բոլոր
մարդկանց կողմից՝ իրենց աղքատության պատճառով», սակայն օրհնված,
քանի որ խոնարհ էին դարձել «սրտով
խոնարհ» (տես Ալմա 32.5–8):
Մենք պետք է հիշենք, որ
«Աստուծոյ Հոգու բաները . . . հոգեւոր
կերպով են քննվում» (Ա Կորնթացիս
2.14): Երբ մենք տեսնում ենք մարդկանց այնպես, ինչպես մեր Երկնային
Հայրն է տեսնում նրանց, խորաթափանցությունը մեզ թույլ է տալիս
արդար դատողություն գործադրել:
Արդար դատաստան
Ամեն օր մենք դատում ենք՝ չափելով, գնահատելով և զանազանելով:
Այնուամենայնիվ, Տերն ակնկալում է,
որ արդարությամբ դա անենք: Որպես
Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ,
մեր խոսքերն ու գործերը պետք է
վկայեն, որ մենք ողորմած ենք, սիրող
և կամենում ենք օգնել:
Որպես արդար դատավորներ,
մենք պետք է վստահ լինենք, որ

բավականաչափ ուշադրություն ենք
դարձնում մարդկանց բնավորությանը, այլ ոչ թե արտաքին տեսքին:
Միևնույն ժամանակ, մենք պետք է
հիշենք, որ ամեն օր մեր թողած առաջին տպավորությունը գալիս է մեր
արտաքին տեսքից և այն բառերից,
որոնք մենք օգտագործում ենք: Շատ
մարդիկ կհետաքրքրվեն մեր տեսակով և ավետարանի ուղերձով, եթե

մեր արտաքին տեսքն արտացոլի մեր
ուղերձի բարձր արժեքը:
Մեր Տեր և Վարդապետ՝ Հիսուս
Քրիստոսը մեզ ցույց է տվել կատարյալ
օրինակ, որին պետք է հետևենք, երբ
ձգտում ենք արդար դատել: Ինչպես
Նա է անում, մենք պետք է հավասարակշռենք այն, ինչ տեսնում ենք
մակերեսի վրա, նրանով, ինչն ամեն
մարդու ներսում է: ◼

Ճարտարապետական
ցուցադրություն ճարտարապետներ Հայրում Պոպի և Հարոլդ Վ.
Բըրթոնի կողմից:
Աջից. Տաճարի շուրջը
քանդակված չորս
ֆրիզներից մեկը,
որոնք ներկայացնում
են ավետարանի չորս
դարաշրջանները:

Եկեղեցու առաջին
ութ տաճարները
պատկերող դեկորատիվ ափսե: Լայեն՝
ներքևի կենտրոնում:

Մեջտեղում. Նախագահ Հեբեր Ջ.
Գրանտը Լայեում է՝
տաճարի նվիրագործման նպատակով:
Վերևում. Նախագահ
Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը (ձախից,
հեռվում) Լայեում: 1915
թվականի հունիսին նա
նվիրագործեց տարածքը տաճարի համար:

Մայրության ֆրիզը, որը
քանդակվել է Էյվարդ
Ֆեյրբանքսի կողմից:
Ձախից. Անդամները
հավաքվում են տաճարում (1920թ.):

Լայե Հավայի Տաճար
ՀԱՎԱՔՄԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ
Նվիրագործվելով 100 տարի
առաջ, Լայե Հավայի
Տաճարը հնարավորություն
տվեց սրբերին ստանալ
տաճարային օրհնությունները,
երբ ավետարանը սկսեց
տարածվել ողջ աշխարհում:

ՀԱՎԱՅԻ ՏԱՃԱՐԻ ՖՐԻԶԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ Է ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ:
ԼԱՅԵ ՀԱՎԱՅԻ ՏԱՃԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅԱՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԸ՝ ԿԱՐԼԱ ՋՈՆՍՈՆԻ:

Քլինթոն Դ. և Անգելա Ռ. Քրիսթենսեն
Հեղինակներն ապրում են Յուտայում, ԱՄՆ: Եղբայր Քրիսթենսենն
աշխատում է Եկեղեցու պատմության բաժանմունքում:

Ա

յս վերջին օրերում Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու կարևոր առաքելություններից
մեկը տաճարային օրհնություններ շնորհելն է աշխարհի մարդկանց՝ ինչպես
ապրողներին, այնպես էլ մահացածներին:
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել է, որ
«ցանկացած ժամանակաշրջանում հավաքման նպատակն
է . . . կառուցել տուն Տիրոջ համար, որտեղ Նա կարող է
հայտնել Ւր ժողովրդին Ւր տան արարողությունները»: 1
20-րդ դարի սկզբին ընդամենը չորս գործող տաճար
կար ամբողջ աշխարհում, և չորսն էլ գտնվում էին Յուտայում: Այդպիսով, Յուտա տեղափոխվելը տաճարի
օրհնություններից օգտվելու հիմնական միջոցն էր: 1919
թվականին դա փոխվեց: 1919 թվականի նոյեմբերի 27-ին
Նախագահ Հեբեր Ջ. Գրանտը (1856–1945) նվիրագործեց
Լայե Հավայի Տաճարը: Սա պատմական շրջադարձային
իրադարձություն էր Վերականգնման փուլում, քանի որ
տաճարային օրհնությունները հասանելի դարձան բազմաթիվ ազգերի համար:
Շատ առումներով Լայե Հավայի Տաճարը առաջին
միջազգային տաճարն էր: Այն անմիջապես սկսեց ծառայել

Հավայան կղզիների, Նոր Զելանդիայի, Սամոայի, Տոնգայի,
Թաիթիի, Ճապոնիայի և Ավստրալիայի անդամներին: Երբ
Եկեղեցին շարունակեց աճել Խաղաղ օվկիանոսի և Ասիայի տարածքներում, այս տաճարի կողմից օրհնվող երկրների թիվը մեծացավ:
Այս տարի լրանում է վարագույրի երկու կողմերից
Իսրայելի հավաքման գործին նվիրված այս շինության
100-ամյակը:
Հավաքումը Սամոայից
Սամոա կղզիները գտնվում են Հավայան կղզիներից
մոտ 2500 մղոն (4,023 կմ) հեռավորության վրա: 1919թ. Ջոն
Ք. Ադամսը, Սամոա Միսիայի նախագահն ասել է. «Լայե
Տաճարի ավարտից հետո մեր ժողովուրդը տաճար գնալու
համար, կարծես, տարվել է աշխարհի բարիքները կուտակելով»: Օրինակ, Աուլելիո Անաեն շուրջ 20 տարի առանց
վարձատրման ծառայել է որպես միսիոներ: Տարիներ տևած
զոհաբերության պատճառով նա բավարար գումար չուներ
Հավայի ճամփորդելու համար: Այդպիսով, եղբայր Անաեն
վաճառեց իր ամբողջ ունեցվածքը: Դա հազիվ թե կազմեց
$600 կամ $700 ԱՄՆ դոլար: 2 Եղբայր Անաեն և ուրիշ սամոացիներ զոհաբերեցին այն ամենն, ինչ կարող էին, որպեսզի
տեղափոխվեին Լայե 1920-ական թվականներին:
Մի ընտանիք՝ Լեոտաները, ժամանեցին Հավայի 1923
թվականի ամանորին: Յոթամյա Վայլին Լեոտան գրել է.
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1855թ. Ջոզեֆ Ֆ․
Սմիթը ծառայեց
իր առաջին
միսիան Հավայան կղզիներում:

1865թ. Եկեղեցին գնում է
հողատարածք Լայեում, որտեղ
կառուցվում է հավաքատուն:
1916թ. շենքը քանդվում է,
տեղը զիջելով տաճարին:

1915թ. Նախագահ Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթը
հայտարարում է Լայե Հավայի
Տաճարի կառուցման մասին:

1919թ. նոյեմբերի 27՝
Տաճարը նվիրագործվում է
Նախագահ Հեբեր Ջ. Գրանթի
կողմից (վերևի կենտրոնում):
1920թ. Վայմեյթ Անարուն
Նոր Զելանդիայից ուղևորվում է տաճար:

1923թ. Լեոտա
ընտանիքը (ներքևում) Սամոայից
մեկնում է Լայե:

ԼԱՅԵ ՀԱՎԱՅԻ ՏԱՃԱՐԻ ԴԻՄԱՑԻ ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ԾԱՂԿԻ ՆԿԱՐԸ՝ ԱՀԱՐՈՆ Բ. ՓԱՅԿԻ:

Հոգևոր հավաքումը Ասիայից
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից
և Ճապոնիայում Եկեղեցու վերականգնումից
հետո սրբերը կազմակերպեցին առաջին
ասիական էքսկուրսիան դեպի տաճար: 1965
թվականին 165 նվիրյալ սրբեր Տոկիոյից ինքնաթիռով ուղևորվեցին Հավայի՝ ստանալու
իրենց տաճարային արարողությունները: Այս
ճամփորդությունը զարմանալի ուժ հաղորդեց

1900

1850թ. միսիոներները ժամանեցին
Հավայան թագավորություն՝ քարոզելու
վերականգնված
ավետարանը:

1875

1850

Անիրականանալի նպատակ
Մինչ խաղաղօվկիանոսյան շատ անդամներ թողեցին իրենց հայրենիքն ու գաղթեցին Հավայի, տարբեր ազգերից շատ ծխեր և ճյուղեր
կազմակերպում էին խմբային ուղևորություններ, այսպես կոչված
էքսկուրսիաներ դեպի տաճար: Հավաքման այս հոգևոր ձևը հնարավորություն էր տալիս Եկեղեցու անդամներին ճամփորդել, ստանալ
տաճարային արարողությունները, ապա, վերադառնալով տուն, կառուցել Եկեղեցին իրենց սեփական ազգի մեջ:
Նվիրագործման ժամանակ Նախագահ Գրանտն աղոթեց Տիրոջը, որ
ուղի բացի Նոր Զելանդիայի և ամբողջ խաղաղօվկիանոսյան կղզիների
սրբերի համար, որպեսզի նրանք կարողանան կազմել իրենց տոհմաբանությունը և գալ տաճար ու փրկիչներ դառնալ իրենց նախնիների
համար:
Տաճարային էքսկուրսիաները սկսվեցին Նոր Զելանդիայի Մաորի
սրբերի խմբից, տաճարի նվիրագործումից անմիջապես վեց ամիս
հետո: Գտնվելով մոտավորապես 8,045 կմ հեռավորության վրա, այս
սրբերը ցնծացել էին նվիրագործման լուրը ստանալով:
Վայմեյթ և Հեենի Անարուների բաղձանքն էր առաջին իսկ խմբի հետ
ուղևորվել տաճար: Այնուամենայնիվ, նպատակն անիրականանալի էր
թվում ընտանիքի աղքատության և ճամփորդության համար պահանջվող 1,200 նորզելանդական ֆունտ գումարի պատճառով, որը մեծ գումար էր: Նրանք հրաշքի կարիք ունեին:
Տարիների ընթացքում Անարու ընտանիքի անդամները, հետևելով
մարգարեի խորհրդին, հավաքել էին իրենց տոհմաբանական գրանցումները: Այդ գրանցումները կուտակված էին, մինչ Անարուների
ընտանիքը սպասում էր հրաշքի: Նրանց որդին՝ Վիվինին տեսնում
էր ծնողների հավատքը. «Մայրս երբեք չէր հուսահատվում սպասելուց,

որ մի օր ծնկի կգա հորս հետ տաճարի
մատուռի առաջ»:
Հրաշքը կատարվեց: Վայմեյթը Նոր
Զելանդիայի կառավարության կողմից
հովանավորվող՝ հողատարածքների մշակման նախագծի հաղթող ճանաչվեց: Այս
նախագծից նրա եկամուտը բավարար կանխավճար էր նախատեսում, որը կծածկեր
դեպի Հավայի ուղևորության արժեքը: Վայմեյթն ու Հեենին, հաղթահարելով օվկիանոսից այն կողմ ճամփորդելու իրենց վախը,
1920 թվականի մայիսին սրբերի խմբի հետ
ուղևորվեցին Հավայի: Նրանք ստացան
իրենց օժտումները և կնքվեցին միասին:
Անհնարինն իրականացավ:
Անարուների պատմությունը միայն մեկն է
հազարավոր սրբերի պատմության շարքում,
ովքեր ճամփորդել են Լայե Հավայի Տաճար՝
ստանալու իրենց արարողությունները և
ընդունելու այն խոստումները, որոնք Տերը
տվել է նրանց Իր տանը: Մեծ զոհաբերություն
էր պահանջվում, սակայն արդյունքում կերտվեցին ամուր սրբեր, ովքեր իրենց հայրենիքը
վերադառնալիս պատրաստ էին ղեկավարել
Եկեղեցին: 5

1925

«Մեր առաջ բացված Տաճարի պատկերը ամենագեղեցիկ տեսարանն
էր»: 3 Երկու շաբաթից Վայլինի ծնողները՝ Այվաոն և Մատալան, ստացան իրենց օժտումները, կնքվեցին որպես զույգ, և նրանց երեխաները
կնքվեցին նրանց հետ: Լեոտաները հավատարմորեն ծառայել են Տիրոջ
տանը շուրջ 50 տարի և թաղված են «իրենց այդքան սիրելի տաճարի
բակում»: 4 Այսօր, հարյուրավոր մարդիկ՝ նրանց հավատարիմ հետնորդները, ապրում են Հավայան կղզիներում:
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1978թ. հունիսի 13. Նախագահ Սպենսեր Վ.
Քիմբալը վերանվիրագործում է տաճարը նշանակալի ընդլայնումից հետո: Նա և նախագահ
Ն. Էլդոն Թանները (վերևում) այցելում են նաև
Պոլինեզյան մշակութային կենտրոն:

2010թ. նոյեմբերի 21.
Սեյսմիկ վերազինման և
վերանորոգման արդյունքում Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոնը վերանվիրագործում է տաճարը:

1970թ. Սրբերը Կորեայից
միանում են ճապոնացի
սրբերին տաճարի էքսկուրսիայի ժամանակ:
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2015

1965թ. Առաջին ասիական
էքսկուրսիան դեպի տաճար՝
ճապոնացի 165 սրբերը ժամանում են Հավայի:

Հավաքումը շարունակվում է
Տեղակայված լինելով Ամերիկա մայրցամաքների և Ասիայի միջև
ընկած խաղաղօվկիանոսյան խաչմերուկում, Լայե Հավայի Տաճարը
տաճարային օրհնությունների դուռը բացել է բազմաթիվ ժողովուրդների համար: Այսպիսով, Իսրայելի հավաքումը դարձավ հիմնականում
հոգևոր հավաքում, քանի որ անդամները կարողանում էին տաճարային օրհնություններ ստանալ և վերադառնալ հայրենի երկրներ Եկեղեցին այնտեղ կառուցելու համար: Այս հնարավորությունը նպաստեց
վերականգնված ավետարանի տարածմանը վարագույրի երկու կողմերում բազմաթիվ մշակույթների և ժողովուրդների համար:
Նշելով Լայե Հավայի Տաճարի 100-ամյակը, մենք արտոնություն
ունենք ականատես լինելու վերականգնման ժամանակաշրջանի և
Մորմոնի Գրքի մարգարե Հակոբի մարգարեության կատարմանը. «Մեծ
են Տիրոջ խոստումները նրանց համար, ովքեր ծովի կղզիների վրա են»
(2 Նեփի 10.21): ◼

1975

1950

Մեր մահացած բարեկամների
հավաքումը
Երբ տաճարային արարողությունները
հասանելի են դառնում որևէ ազգի համար,
դրանք բերում են Տիրոջ օրհնությունները
ոչ միայն այդ երկրում ապրողներին, այլև
այդ ազգից այժմ վարագույրի մյուս կողմում
գտնվողներին: Այս օրհնությունը զգացել
են ասիական երկրներում ապրող անդամները, որտեղ իրենց մշակույթը մանրակրկիտ
գրանցել է դարերի տոհմաբանությունը:
Կվայ Սհուն Լունգի ծնողները Չինաստանից տեղափոխվել էին Հավայի: Նա ծնվել է
Կաուայում 1894 թվականին և մկրտվել է 1944
թվականին իր 50-ամյա տարեդարձին: Եղբայր
Լունգը ընտանեկան պատմության դասեր էր
տալիս Եկեղեցում և իր դասարանին ասել է.

«Մի գիշեր ես տեսիլք եմ տեսել, և տեսել եմ իմ մահացած հարազատներից շատերին, ովքեր խնդրում էին ինձ աշխատել իրենց համար»:
Երեք օր անց նա ստացել է իր ծագումնաբանությունը Չինաստանում ապրող իր մորաքրոջից, 22 էջ չինական գրագրությամբ, որտեղ
ընդգրկված էին նրա նախնիները, մինչև մ.թ.1221: Իր որդու՝ Գլեննի և
հարսի՝ Ջուլինայի հետ նրանք տաճարում կատարել էին հազարավոր
արարողություններ իրենց ընտանիքի համար: Գլենն և Ջուլինա Լունգերը հետագայում ծառայել են որպես Լայե Տաճարի նախագահ և մայրապետ 2001–2004 թվականներին: 8

2000

Ճապոնիայի Եկեղեցուն: Այդ անդամների 95
տոկոսը ակտիվ մնաց Եկեղեցում: Նրանցից
հինգը հետագայում դարձան տաճարի նախագահներ իրենց երկրում, այդ թվում՝ Երեց
Յոշիհիկո Կիկուչին՝ առաջին գերագույն իշխանավորը Ճապոնիայից: 6
1970 թվականին մի խումբ կորեացի
անդամներ մեկնեցին Լայե: Ճյուղի նախագահ Չո Վուք Ուանն ասել է. «Մենք գնացինք
տաճար, և այն բացեց մեր միտքն ու լուսավորեց մեզ, թե ինչպես կարող ենք փրկություն
ստանալ: Հավերժական ծրագիրն իրական
դարձավ, մեր վկայություններն ամրապնդվեցին այնպես, որ դժվար է խոսքերով արտահայտել: Ի՜նչ մեծ օրհնություն է Կորեայի ժողովրդի
համար՝ հնարավորություն ունենալ հաճախելու տաճար»: 7

ՎԵ Ր Ջ ԻՆ Օ ՐԵ Ր Ի Ս ՐԲ Ե Ր Ի Ձ Ա Յ ՆԵ ՐԸ

Ինչպես առաջնորդվեցինք Մոնիկայի տուն
րբ ես ապրում էի Սան Պաոլոյում

յուրահատուկ կնոջ հետ, ում անունը
Գրասա էր: Նա հաճելի, բարի կին էր
և բոլորի համար լավ ընկեր:
Գրասայի հետ մենք այցելող ուսուցիչներ էինք: Նա երեք երեխաների
մայր էր, կես դրույքով աշխատող, չուներ մեքենա կամ հեռախոս, բայց այս
ամենը խոչընդոտ չէր հանդիսանում,
որ նա ծառայեր:
Իմ տան պատշգամբից երևում
էր նրա տան պատուհաններից
մեկը: Երբ ազատ էր լինում, Գրասան
կարմիր կտոր էր փակցնում այդ
պատուհանին, նշան անելով, որ ինքը
պատրաստ է գնալ այցելության: Նա

Գ

րասան կարմիր կտոր էր
փակցնում իր պատուհանին, նշան անելով, որ
ինքը պատրաստ է գնալ
այցելության:

երբեք արդարացում չէր փնտրում,
որ չծառայեր: Ես հաճախ էի մտածում Գրասայի նշանի մասին և նրա
հավատարիմ ու պարզ ծառայության
հրաշալի օրինակի մասին:
Մի փորձառություն է տպավորվել
մտքումս: Մենք պատրաստվեցինք
և աղոթեցինք մեր քույրերից մեկին
այցելելու համար: Երբ մոտեցանք
նրա տանը, հասկացանք, որ իրականում եկել ենք մի ուրիշ քրոջ տուն:
Մեզ հանձնարարված էր այցելել այս
քրոջը, որն ակտիվ չէր և երկու փոքր
երեխաների մայր էր, սակայն մենք
չէինք ծրագրել գալ այդ օրը: Քանի որ

եկել էինք, դուռը թակեցինք, սակայն
արձագանք չեղավ:
Մենք որոշեցինք մի քիչ համառ
լինել և սպասել: Քույրը՝ Մոնիկան,
վերջապես եկավ և ասաց, որ զբաղված է: Մենք նկատեցինք, որ նա
հոգնած է և լացակումած տեսք ունի:
Երբ ասացինք, որ եկել ենք օգնելու,
նա մեզ ներս հրավիրեց: Նրա երեխան լացում էր, և մենք ասացինք, որ
երեխայի մասին հոգ տանի, իսկ մենք
կսպասենք: Երբ Մոնիկան երեխայի
հետ բարձրացավ վերնահարկ, մենք
գործի անցանք, մաքրեցինք մի քանի
սենյակ և ծալեցինք բոլոր հագուստները, որոնք տեսադաշտում էին:
Երբ Մոնիկան տեսավ, որ իր
տունը հավաքվել է, սկսեց լացել,
պատմել մեզ իր դժվարությունների մասին: Մենք խոստացանք, որ
կօգնենք նրան և խոսեցինք նրա
դժվարությունների մասին Սփոփող
Միության նախագահի հետ: Հաջորդ
կիրակի, Մոնիկան Եկեղեցում էր:
Նա դարձավ ակտիվ, ուրախ
անդամ, և մենք շարունակեցինք
սպասավորել նրան սիրով ու հոգատարությամբ: Նա դեռ ուներ նույն
դժվարությունները, սակայն կարողանում էր հաղթահարել դրանք ավելի
մեծ հավատքով և քաջությամբ, քանի
որ ակտիվ հաճախում էր Եկեղեցի:
Ես այնքան երախտապարտ եմ
Գրասայի օրինակի համար, երբ
միասին ծառայում էինք: Մենք աղոթել էինք առաջնորդության համար և
Աստված առաջնորդել էր մեզ Մոնիկայի տուն: ◼
Ռոսանա Սոարես, Յուտա, ԱՄՆ
ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՈՒՄԸ` ՍԹԱՆ ՖԵԼՈՈՒՍԻ

Ե(Բրազիլիա), ծանոթացա մի

Նրանք
սերմ ցանեցին
իմ սրտում

Ոայստեղ: Ո՞ւր եմ գնալու այս կյան-

ՆԿԱՐԸ՝ ՌԱՖԱՅԵԼ ԼՈՊԵԶԻ

րտեղի՞ց եմ եկել: Ի՞նչ եմ անում

քից հետո:
Երբ 29 տարեկան էի, այս հարցերը շարունակ ծագում էին մտքումս:
Ծնողներս մահացել էին: Ես վշտացած
էի, քանի որ կորցրել էի իմ անդրանիկ
որդուն: Ես ունեի երեք երեխա, որոնց
պետք է մեծացնեի, և դժվարություններով լեցուն կյանք:
Տերը սկսեց պատասխանել իմ
հարցերին, դեպի իմ տուն առաջնորդելով երկու երիտասարդ միսիոներների: Երբ ես նրանց ներս հրավիրեցի,
նրանք հարցրին, թե ինչի՞ պակաս
եմ ես զգում իմ կյանքում: Ես պատմեցի նրանց իմ ծնողների ու տղայիս
մասին: Ես նրանց ասացի, որ կարծում
եմ անարդար էր ընտանիք կազմել
և երեխաներ ունենալ, եթե ամեն ինչ
ավարտվելու էր մահով: Ես հարցրի՝
արդյո՞ք հնարավոր է, որ երբևէ տեսնեմ իմ ծնողներին ու որդուս:
Նրանք ասացին. «Մարթա, ձեր
ընտանիքը կարող է հավերժ լինել»:
Սիրտս լցվեց ուրախությամբ:
Ես ցանկանում էի ավելին իմանալ: Հաջորդ այցելության ժամանակ նրանք ինձ ավելի շատ բան

Ե
ուսուցանեցին Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի մասին: Նրանք տվեցին ինձ Մորմոնի Գիրքը և հորդորեցին կարդալ ու հարցնել Աստծուն՝
արդյո՞ք դա Նրա խոսքն է: Ես ընդունեցի նրանց հրավերը: Երբ աղոթեցի, Աստծո պատասխանն այնքան
հստակ եկավ, ինչպես արևի լույսը: Իմ
սրտում ես գիտեի, որ այն ճշմարիտ է:
Դժբախտաբար, երբ ես նոր աշխատանք ունեցա, կորցրեցի կապը
միսիոներների հետ: Հաջորդ ամիսների ընթացքում ավարտվեց իմ ամուսնությունը, և ես փորձում էի նոր կյանք
սկսել երեխաներիս հետ:
Ի վերջո, ես կրկին ամուսնացա: Մի
օր ամուսինս ասաց, որ նա կարոտում
է Աստծո ներկայությանն իր կյանքում:
Մենք որոշեցինք հաճախել մի եկեղեցի, որը նա նախկինում այցելում
էր: Երբ շենքի մուտքից ներս մտանք,
նախասրահի սեղանին ես տեսա
Մորմոնի Գիրքը: Սա այն նո՜ւյն եկեղեցին էր, որի հետ արդեն ծանոթ էի: Ես
սիրեցի Հոգին, որ զգացի այդտեղ: Երբ
դուրս եկանք, ես հարցրի ամուսնուս,
թե ինչպես կարող եմ մկրտվել:
«Դու պետք է ուսուցանվես միսիոներների կողմից»,-ասաց նա:

ս զգացի, որ պետք է
ասեմ քույրերին, ովքեր
առաջին անգամ ինձ ուսուցանել էին, որ ես միացել եմ
Եկեղեցուն, և որ նրանք ցանել
էին իմ սրտում վերականգնված ավետարանի սերմը:

«Հինգ տարի առաջ նրանք ինձ
ուսուցանել են»,-պատասխանեցի ես:
Ես և երեխաներս մասնակցեցինք
զրույցներին: Մկրտության օրը մեր
կյանքի ամենաերջանիկ օրն էր:
Մի քանի տարի հետո զգացի, որ
ես պետք է ասեմ քույրերին, ովքեր
առաջին անգամ ինձ ուսուցանել էին,
որ միացել եմ Եկեղեցուն: Ֆեյսբուքում ես գտա Բրազիլիայի Սանտա
Մարիա միսիայից վերադարձած
միսիոներների խումբը: Այնտեղ կար
քույրերից մեկը, ով ինձ ուսուցանել
էր: Ես ուղարկեցի նրան ընկերանալու առաջարկ և պատմեցի, թե ով եմ,
ինչպես եմ դարձել Եկեղեցու անդամ,
որ մեր ընտանիքը կնքվել է տաճարում, և որդիս լիաժամկետ միսիոներ
է: Ես նրան ասացի, որ այս ամենը
հնարավոր դարձավ, որովհետև նա
և նրա զուգընկերուհին ցանել էին իմ
սրտում վերականգնված ավետարանի սերմը: ◼
Մարթա Ալգարվե, Սանտա Կատարինա,
Բարիզիլիա
Հոկտեմբեր 2019
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ս վերցրի
երկու տոպրակ
ուտելիք և ճամփա
ընկա իմ ծխից մի
քրոջ տուն:

Կունեցել մեր առաջին երեխային,
ինս՝ Կարմենը, և ես նոր էինք

երբ ես կանչվեցի մեր ծխում որպես
եպիսկոպոս: Այդ ժամանակ մենք
ֆինանսապես ծանր վիճակում էինք:
Ես շատ լարված էի, քանի որ ընտանիքս ապահովելուց բացի, պետք է
նաև հետևեի և հոգ տանեի մեր ծխի
անդամների մասին:
Մի կիրակի հաղորդության ժողովին ես նկատեցի մի միայնակ մոր
չորս փոքր երեխաների հետ: Նա
նստած էր սրահի վերջին նստարանին և ջանքեր էր թափում, որ երեխաները լուռ նստեին: Ես գիտեի, որ
նա նույնպես ֆինանսական դժվարություններ ուներ, սակայն երբեք օգնության համար չէր խնդրել: Շաբաթներ
էին անցնում, նա ամեն կիրակի երեխաների հետ գալիս էր եկեղեցի:
Մի օր ես ստացա իմ վճարային
չեկը: Օրհնվելով լրացուցիչ պարգևավճարով, ես որոշեցի լրացուցիչ
գումարով գնել պարագաներ տանս
համար այդքան անհրաժեշտ վերանորոգման համար: Սակայն խանութի
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Լիահոնա

ճանապարհին այդ քույրը և նրա
երեխաները եկան միտքս: Ես զգացի,
որ պետք է այդ լրացուցիչ գումարով նրանց համար սնունդ գնեմ: Ես
զանգահարեցի Կարմենին և ասացի
նրան, թե ինչ եմ մտադիր անել: Նա
համաձայնեց։
Առևտուր անելիս աչքս կանգ
առավ ինչ-որ թխվածքաբլիթների
վրա: Ես մտածեցի, որ գուցե երեխաները քաղցրավենիքի կարիք
կունենան: Ես վերցրի երկու տոպրակ
ուտելիք և ճամփա ընկա դեպի այդ
քրոջ տունը:
Ես մի քանի անգամ թակեցի
փայտյա մաշված դուռը: Երբ արդեն
պետք է հետ դառնայի, դուռը վերջապես բացվեց: «Եպիսկոպոս»,-ասաց
քույրը,-Ես զարմացած եմ ձեզ այստեղ տեսնելով»: Նրա երեխաներն
անմիջապես դուրս վազեցին նրա
ետևից:
«Ես մի քիչ սնունդ եմ բերել ձեզ»,-
ասացի ես:
Նրա դուստրերից մեկը տեսավ
թխվածքաբլիթները և բղավեց.

«թխվածքաբլիթներ»: Նրա եղբայրներն
ու քույրերը ոգևորված հավաքվեցին
շուրջս: Յոթամյա աղջիկը գրկեց ինձ:
«Շնորհակալություն, եպիսկոպոս»,-
ասաց նա:
Ես աչքի անցկացրի նրանց տունը և տեսա, որ քույրը թասի մեջ
հագուստ էր լվանում հատակին:
Տանը չկար սեղան, մահճակալներ և
նրանք հատակին դրված ներքնակների վրա էին քնում: Ես հասկացա,
թե ինչպիսի կարիքի մեջ էին նրանք:
Ես կազմակերպեցի, որ նրանք սեղան
ունենային և նրանցից յուրաքանչյուրը՝ անկողին:
Այս փորձառությունն օգնեց ինձ
հասկանալ, որ Տերն առաջնորդում
և օրհնում է Իր ծառաներին: Մեզ
հատուկ կոչում պետք չէ, որպեսզի
օգնենք մեր եղբայրներին ու քույրերին: Պարզապես պետք է ներդաշնակ
լինենք Հոգու հետ, հասկանալով,
թե ով ունի մեր օգնության կարիքը
և կամենանք գործիք լինել Տիրոջ
ձեռքերում: ◼
Ռոբերտո Աթունկար Նիետո, Լիմա, Պերու

ՆԿԱՐԸ՝ ԱԼԵ + ԱԼԵ, ՄՈՐԳԱՆ ԳԵՅՆԻՆԻ

Լրացուցիչ
օրհնություն

Երախտագիտության երկու էջ

Հպել է ցածր ինքնագնահատակա-

այրս իր ամբողջ կյանքում տառա-

ՆԿԱՐԸ` ԱԼԵՆ ԳԱՐՆՍԻ:

նով և անարժանության զգացումով:
Նա ունեցել է հարբեցող հայր, ով նրան
միշտ ասել է, թե որքան անպետք է
համարում որդուն: Բարեբախտաբար,
հայրս երբեք չէր օգտագործում ալկոհոլ, բայց նա երբեք չէր ասում ինձ և իմ
եղբայրներին ու քույրերին, որ հպարտ
է մեզանով կամ չէր գովում մեզ ինչ-որ
բաների համար, որոնք մենք լավ էինք
կատարում: Մեծանալով, ես փորձում
էի գոհացնել նրան, սակայն միշտ
զգում էի, որ չէի կարող գովասանքի
արժանանալ: Արդյունքում, մենք լարված հարաբերություններ ունեինք:
Մի անգամ, ես պատմեցի այդ
մասին իմ իմաստուն եպիսկոպոսին:
Նա խորհուրդ տվեց, որ հորս նամակ
գրեմ, նշելով բոլոր պատճառները, թե
ինչի համար եմ ես երախտապարտ
նրան: Ինձ համար շատ դժվար կլիներ
այդ անելը: Իմ վերքերը խորն էին, և
ես չէի ուզում, որ երախտագիտության
նամակը դառնար զայրույթի նամակ:
Եվ ես աղոթեցի: Հոգու առաջնորդությամբ, երախտապարտ լինելու պատճառները սկսեցին ինքնաբերաբար
հոսել: Որոշ ժամանակ տևեց, սակայն
երբ ավարտեցի նամակը, այն բաղկացած էր երկու ամբողջական էջից:
Ես ուղարկեցի նամակս, չիմանալով, թե հայրս ինչպես կարձագանքի:
Սակայն ես գիտեի, որ նրա արձագանքը կարևոր չէր: Ես միայն ցանկանում էի նայել իմ սրտի մեջ և հիշել, թե
ինչու էի գրել նամակը:
Հաջորդ օրն առավոտյան ինձ
զանգեց իմ խորթ մայրը: Նա լաց

էր լինում: Նա ասաց ինձ, որ հայրս
նորից ու նորից կարդում է նամակը:
Նա ասաց, որ հայրիկը չի կարող
խոսել ինձ հետ, քանի որ շատ է
լացում:
«Շնորհակալություն»,-ասաց նա:
«Քո հայրն այդ նամակի կարիքն ուներ»:
Ավելի ուշ այդ օրը հայրս զանգահարեց ինձ և շնորհակալություն
հայտնեց: Մի քանի օրվա ընթացքում
նա ինձ ամեն օր զանգում էր, որպեսզի ասի, թե որքան կարևոր էր իր
համար այդ նամակը:
Ես կցանկանայի ասել, որ մեր
հարաբերությունները զարմանալիորեն վերականգնվեցին, սակայն
մենք դեռ շատ պիտի աշխատենք այդ
ուղղությամբ: Ժամանակի ընթացքում

սիրտս բուժվեց և մեր հարաբերությունները լավացան: Ի վերջո, ես
կարողացա ներել նրան:
Մի քանի տարի հետո, քաղցկեղի
դեմ պայքարելով, հայրս մահացավ:
Վստահ եմ, որ այժմ նա մեծ ուրախություն է ապրում, քանի որ Փրկիչն
օգնում է նրան բուժվել երկարատև
չարչարանքից: Գիտեմ, որ ես ինձ
բուժված զգացի Հիսուս Քրիստոսի
Քավության զորությամբ: Փրկիչը հասկանում է մեր կարիքները և կարող է
օգնել մեզ հեռացնել մեր հոգիներից
վիրավորանքի և վրդովմունքի թույնը:
Ես գիտեմ, որ երախտագիտությունը,
ներումը և սերը բուժման հզոր միջոցներ են: ◼
Էլիզ Դահլեն, Յուտա, ԱՄՆ

Հ

այրս նորից ու նորից կարդում էր նամակս: Նա չէր
կարող խոսել ինձ հետ, քանի
որ շատ էր լացում:

ԶՐՈՒՅՑ ՊՈՌՆՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ.

ինչպես
պաշտպանել,
արձագանքել
և բուժել

Քույր Ջոյ Դ․ Ջոնս
Երեխաների
Միության
գերագույն
նախագահ

Սիրո այս երեք դրսևորումները կարող են
օգնել մեր երեխաներին, եթե նրանք առնչվեն
պոռնոգրաֆիայի հետ:

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ GETTY IMAGES-ԻՑ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ Է ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ:

Ե

ս ցավով եմ արձանագրում պոռնոգրաֆիայի ազդեցության մասին, նույնիսկ մեր
հասարակության ամենակրտսեր խմբի՝ մեր երեխաների շրջանում: Հսկայական
տարածում գտած պոռնոգրաֆիան կարող է հանգեցնել ամոթի, խաբեության,
խեղաթյուրված զգացմունքների, ինքնավստահության կորստի, ճնշող կախվածության
և ժամանակի, մտքի ու էներգիայի բացարձակ սպառման: Բոլորիս համար՝ ծնողների,
ընտանիքների, ուսուցիչների, ղեկավարների, չափազանց կարևոր է տեսնել, գնահատել և պաշտպանել մեր երեխաներին ու երիտասարդներին:
Սերը մեծագույններից է Աստծո պարգևների շարքում: Աստծո հանդեպ և մերձավորի
հանդեպ սերը Հիսուս Քրիստոսի կողմից մեզ տրված երկու մեծագույն պատվիրաններն
են: Սերն, իմ կարծիքով, նաև մեր ամենամեծ զենքն է պոռնոգրաֆիայի դեմ պայքարում:
Իրոք, ինչպես հայտնի խոսքում է ասվում՝ «պոռնկությունը սպանում է սերը», բայց
եկեք նաև հիշենք, որ սերը սպանում է պոռնկությունը: Դա չի նշանակում, որ մեկ ուրիշի
հանդեպ մեր սերը կարող է փոխել նրա կախվածությունը կամ նույնիսկ՝ վարքը: Բայց
սերը կարող է շարժառիթը լինել այն բանի, թե ինչպես ենք մենք պատրաստում, ինչպես
ենք արձագանքում, ինչպես ենք լսում, հատկապես մեր երեխաներին: Եթե մենք այս
ժանտախտն աշխարհից վերացնելու հույս ունենք, ապա սերը պետք է լինի մեր բոլոր
ջանքերի թե՛ ակունքում, և թե՛ հիմքում:
Կցանկանայի դիտարկել սիրո երեք դրսևորումներ, որոնց վրա, հուսով եմ, կկենտրոնանանք, կընդունենք դրանք և կկիրառենք: Այս երեք դրսևորումները կապված են երեք
փուլերի հետ, երբ երեխաները բախվեն պոռնոգրաֆիայի հետ:
Առաջին, մենք ասում ենք «ես քեզ սիրում եմ», իսկապես պաշտպանելով նրանց:
Երկրորդ, մենք ասում ենք «ես քեզ միևնույն է սիրում եմ», այսպես արձագանքելով պոռնոգրաֆիայով նրանց տարված լինելուն, անկախ նրանից՝ դա կանխամտածված է եղել,
թե՝ չմտածված: Եվ երրորդ, մենք ասում ենք «ես քեզ միշտ կսիրեմ», սիրով աջակցություն
ցուցաբերելով նրանց, երբ նրանք ձգտում են բուժվել, եթե անհաղթահարելի կերպով
դիտել են կամ կախվածության մեջ են ընկել դրանից: Բոլոր փուլերում սերն է կարևոր
բանալին:
Հոկտեմբեր 2019
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Այս խնդիրը
դիպչում է մեր
տղաներին ու
աղջիկներին, և
մենք այդ մասին
բավականաչափ
չենք խոսում:

1

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ. «ԵՍ ՔԵԶ ՍԻՐՈՒՄ ԵՄ»

Ձեր մտքում մի երեխայի պատկերացրեք,
ում դուք սիրում եք: Երբ այդ երեխային ասում
եք «ես քեզ սիրում եմ», ի՞նչ է դա նշանակում:
Ըստ էության, դա նշանակում է, որ մենք
պաշտպանություն ենք ապահովում, որպեսզի
կարողանանք օգնել նրանց, ում սիրում ենք,
որ լավ մարդ դառնան և դիմակայեն կյանքի
մարտահրավերներին: Պաշտպանության
նպատակներից մեկն է՝ ստեղծել ամուր, վստահելի, շարունակական հարաբերություններ:
Այսպիսի հարաբերությունները մոտեցնում
են մեզ մեր երեխաների հետ: Երբ կառուցում
ենք ամուր, վստահելի հարաբերություններ և
պաշտպանում մեր երեխաներին ու թոռներին
կամ որևէ այլ երեխայի, մենք ապահով դաշտ
ենք ստեղծում նրանց համար, որ միշտ դիմեն:
Այս պաշտպանությունն օգնում է նրանց հասկանալ, թե ովքեր են իրենք և հասկանալ իրենց
հարաբերություններն Աստծո հետ: Սիրված
և գնահատված զգալն օգնում է երեխաներին
պատկերացում կազմել և ապավինել հոգատար Երկնային Հորը, Ով հրահանգներ է տալիս
նրանց երջանկության համար:
Ես մտահոգված եմ, որ շատ ծնողներ
դեռ չեն կարողանում հասկանալ, թե որքան
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Լիահոնա

վտանգավոր է պոռնոգրաֆիան, կամ մտածում են, որ դա մեկ ուրիշ տղայի խնդիրը
կարող է լինել: Իրականությունն այն է, որ
այս խնդիրը դիպչում է մեր տղաներին ու
աղջիկներին, և մենք այդ մասին բավականաչափ չենք խոսում:
Տարիներ առաջ ես և ամուսինս լսեցինք մի
խրատական պատմություն, որը հաճախ ենք
պատմել մեր երեխաներին: Պատմությունը մի
տարեց թունավոր օձի մասին էր, ով կողքով
անցնող տղային խնդրել էր բարձրացնել իրեն
սարի գագաթը, որպեսզի մահանալուց առաջ
վերջին անգամ տեսներ մայրամուտը: Տղան
տատանվում էր, բայց օձը խոստացավ չխայթել
նրան, եթե տեղափոխի իրեն: Այդ զիջումից
հետո տղան բարյացակամորեն տարավ օձին
լեռան գագաթը, որտեղ նրանք միասին դիտեցին մայրամուտը:
Օձին հովիտ վերադարձնելուց հետո
տղան իր համար ուտելիք ու գիշերակացի
անկողին պատրաստեց: Առավոտյան օձն
ասաց. «Խնդրում եմ, փոքրիկ տղա, ինձ տար
իմ տուն: Ահա՝ ժամանակն է, որ ես լքեմ
այս աշխարհը և ես ցանկանում եմ լինել
իմ տանը»: Փոքրիկ տղան ապահով զգալով,
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որ օձը պահել էր իր խոսքը, որոշեց օձին
տուն տանել:
Նա զգուշորեն վերցրեց օձին, մոտեցրեց
իր կրծքավանդակին և տարավ դեպի անապատ, որտեղ օձի տունն էր, որ այնտեղ մահանա: Այն պահին, երբ պետք է ցած դներ օձին,
այն շրջվեց ու խայթեց տղայի կրծքավանդակը:
Փոքրիկ տղան ճչաց և օձին շպրտեց գետնին:
«Պարոն Օձ, ինչո՞ւ այդպես արեցիք: Հիմա ես
կմեռնեմ»: Օձը նայեց նրան ու շշնջաց. «Դու
գիտեիր, թե ով եմ ես, երբ վերցրեցիր ինձ»:
Այսօր աշխարհում ես տեսնում եմ շատ
ծնողների, ովքեր օձ են տալիս իրենց
երեխային: Ես խոսում եմ սմարթֆոնների մասին: Մենք չենք կարող ինտերնետ
հասանելիությամբ բջջային հեռախոսներ
տալ երեխաներին, ովքեր դեռևս հասուն չեն,
բավականաչափ ուսուցանված, դեռևս չունեն
անհրաժեշտ տրամաբանելու և որոշումներ
կայացնելու ունակություններ, և ովքեր չունեն
ծնողական վերահսկողությունը և այլ միջոցներ, որոնք կպաշտպանեն նրանց: Բրիգամ
Յանգի Համալսարանի ընտանեկան կյանքի
պրոֆեսոր Ջեյսոն Ս. Քերոլն ասել է. «Մենք
պաշտպանում ենք մեր երեխաներին այնքան
ժամանակ, մինչև իրենք կարողանան պաշտպանել իրենց»: Սկզբում զարգանում է ուղեղի
ցողունը, որն ուղեղում հաճույքի կենտրոններն
է պարունակում: Միայն հետո ճակատային
կեղևում լիարժեք զարգանում են տրամաբանելու և որոշումներ կայացնելու ունակությունները: «Այնպես որ, երեխաներն ունեն գազի
ոտնակը, առանց լրիվ արգելակի»: 1
Յուրաքանչյուր հեռախոս պետք է
պաշտպանություն ունենա, նույնիսկ՝ դեռահասներինը: Սա լավ խորհուրդ է նաև մեծահասակների համար: Ոչ ոք ապահովագրված
չէ թունավոր օձի խայթոցից: Որոշ ծնողներ
իրենց երեխաների համար ընտրում են այնպիսի հեռախոսներ, որոնց օգտագործումը
սահմանափակվում է միայն զանգերով և
տեքստային հաղորդագրություններով:
Սմարթֆոններից բացի կան բազմաթիվ
սարքեր, որոնք համացանցի միջոցով կարող
են մուտք գործել անցանկալի լրատվամիջոցների դաշտ: Վերջին ուսումնասիրությունները
ցույց են տվել, որ պոռնոգրաֆիայի անցանկալի
ազդեցությունների 79 տոկոսը տեղի է ունենում
տանը: 2 Երեխաները կարող են դիտել դա պլանշետների, սմարթֆոնների, խաղային վահանակների, շարժական DVD նվագարկիչների
և սմարթ հեռուստացույցների միջոցով, եթե

նշենք սարքերից մի քանիսը: Ես գիտեմ ընտանիքներ, ովքեր իրենց
տանը համացանցի առկայությամբ մեկ սենյակ կամ տարածք ունեն,
որտեղ դրված են էլեկտրոնային սարքերը: Այս ընտանիքները կոչում
են այն «մեդիա սենյակ», և բոլոր սարքերն այդտեղ են՝ դրված բաց և լուսավոր տեղերում: Ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը այդ սենյակում
մենակ չի լինում սարքերից օգտվելիս:
Ուրիշ ընտանիքներ կանոն են հաստատել՝ ոչ մի հեռախոս ննջարաններում և լոգարաններում: Ոմանք պարզապես ասում են. «Հեռախոսի հետ մենակ չենք մնում»: Թեև ոմանք աստիճանաբար հավելվածներ
են ավելացնում, որոնց շնորհիվ իրենց երեխաներն օգտվում են դրանցից այնպիսի ծրագրակազմով, որը թույլ է տալիս, որ երեխայի հեռախոսը ծնողի կողմից կարգավորվի: Այսպիսով, նրանք սովորեցնում են,
որ վստահությունը վաստակում են և հեռախոսի անվտանգությունը
կարևոր է:
Անկախ նրանից, թե ինչ անհատական կարիքներ ունեն մեր ընտանիքները, եկեք հենց սկզբից ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին
ուսուցանենք տեխնոլոգիաները իմաստուն և դրական օգտագործել`
բարոյական մտածելակերպը զարգացնելու համար: Եկեք կրթենք երեխաներին կառուցողական եղանակներով, որպեսզի ի բարին օգտագործեն տեխնոլոգիաները: Մենք կարող ենք ուսուցանել նրանց գնահատել,
հարց տալով ինքներս մեզ. «Արդյո՞ք լավ նպատակով եմ օգտագործում»:
Մեր մոտեցումները՝ թե ինչպես ենք ուսուցանում մեր ընտանիքին,
ազդելու է ապագա սերունդների վրա:
Որպես ծնողներ, հուսով եմ, որ հաշվի կառնենք մեր երեխաների
հետ մեր հարաբերությունների կարևորությունը և նրանց պաշտպանելուն ուղղված մեր ջանքերը: Երբ մենք նպաստենք այս սիրառատ փոխհարաբերություններին, երեխաները ավելի լավ կհասկանան, թե ինչու
է Աստված նախազգուշացնում պոռնոգրաֆիայի չարիքի դեմ, նրանք
կիմանան, թե ինչպես խուսափել դրանից, և պատրաստ կլինեն, երբ
հանդիպեն այդ խնդրին:
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Ողջունելի, բաց, հրավիրող զրույցներ ստեղծելը, որոնք խրախուսում
են երեխաներին ծնողների հետ կիսվել իրենց մտքերով, փորձառություններով ու հարցերով, հեշտ չէ: Մենք կարող ենք բոլոր տարիքի
երեխաներին հրավիրել մոտենալ մեզ, երբ զարգանում է պոռնոգրաֆիայով տարվելու ցանկացած մակարդակի խնդիր` սկսած վաղ
շրջանից, անզգույշ բախումից մինչև ժամանակ առ ժամանակ օգտագործելը, հաճախակի օգտագործումը և կախվածության աստիճանի
օգտագործումը: Վաղ քննարկումներն ավելի արդյունավետ են և երեխաներն ավելի պատրաստակամ են մոտենում, երբ գիտեն, որ սիրված
են և անկախ նրանից, թե ինչ կասեն կամ կանեն, այդ սերը չի փոխվի:
Շատ հազվադեպ է, սակայն, երբ երեխան ինքնակամ է մոտենում:
Հաճախ դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ուշադիր ծնողը հարց է
տալիս. «Ինչ-որ բան այն չէ՞» կամ «Դու քեզ նման չես»: Որքան շատ սեր է
զգում երեխան, այնքան ավելի հեշտ է նրա համար կիսվել իր հույզերով:
Սիրո այս համոզմունքը հաստատվում է նրանց մտքում փոքր փորձառություններից, որոնք տեղի են ունենում կրկին ու կրկին: Երբ փոքրիկ դժվարությունների մասին սիրով է խոսվում, ստեղծվում է առողջ
արձագանքի հիմք, այնպես, որ, երբ մեծ դժվարություններն են գալիս,
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Փոխարենը, մենք պետք է ներկայացնենք որքան հնարավոր է շատ
բացատրություններ, որ ստեղծենք բարոյական հրամայական, որը մեր
երիտասարդության համար ընկալելի կլինի:
Պոռնոգրաֆիայից խուսափելու շատ պատճառներ կան, բայց այստեղ կներկայացնեմ մի քանի փաստարկներ «Պայքարիր նոր թմրամիջոցի դեմ» կազմակերպության կողմից, որոնք կարող են արժանանալ
մեր երիտասարդների ուշադրությանը.
• Պոռնոգրաֆիան կարող է փոխել և վերակարգավորել ձեր գլխուղեղը, և ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դա կարող է
նույնիսկ ձեր ուղեղը փոքրացնել և նվազեցնել դրա ակտիվությունը:
• Պոռնոգրաֆիան կախվածություն է առաջացնում:
• Պոռնոգրաֆիան կկործանի ձեր ինքնավստահությունը:
• Պոռնոգրաֆիան ձեզ միայնակ կդարձնի:
• Պոռնոգրաֆիան կվնասի նրանց, ում դուք սիրում եք:
• Պոռնոգրաֆիան կարող է վնասել ձեր սեքսուալությանը:
• Պոռնոգրաֆիան կապված է բռնության հետ:
• Պոռնոգրաֆիան ստիպում է մարդկանց անազնիվ դառնալ:
• Պոռնոգրաֆիան կխլի ձեր ժամանակն ու էներգիան:
• Պոռնոգրաֆիան հանգեցնում է ընկճախտի, անհանգստության
և ամոթի:
Ես կավելացնեի, որ պոռնոգրաֆիան հակառակ է Աստծո պատվիրաններին: Այս և բազմաթիվ այլ պատճառներով, մենք պայքար ենք
տանում պոռնոգրաֆիայի դեմ, սակայն գիտելիքն առանց նախաձեռնությունների ոչինչ է: Մենք պետք է ողջամիտ և օգտակար սահմաններ
դնենք, սահմանափակումներ և սպասելիքներ: Կարևոր է օգնել երեխաներին, որ կառուցեն իրենց ներքին տրամաբանությունը, որպեսզի զերծ
մնան պոռնոգրաֆիայից: Եթե երեխան ինքն իր համար չի որոշում, թե
այս հարցի հետ ինչպես վարվի, նա, ամենայն հավանականությամբ,
կդառնա ներկայիս վիճակագրության մի մասը:
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Երբ երեխաները ենթարկվում են պոռնոգրաֆիայի ազդեցությանը
և թակարդն ընկնում, նրանք ձգտում են արձագանքել, վերականգնվել
և բուժվել: Անհրաժեշտ է անկեղծ, մշտական, ամուր և համբերատար
աջակցություն, երբ երեխաները պատասխանատվություն են ստանձնում իրենց վերականգնման համար և առաջ են շարժվում: Ոչ ոք չի
կարող այնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպես՝ ծնողը: Նրանից
հետո, երբ մենք զգուշորեն և անձամբ կուսուցանենք ճշմարտությունը,
նրանից հետո, երբ նրբորեն կկառուցենք վստահելի և ողջունելի զրույցների հարթակը, երեխաները պետք է իմանան, որ չնայած իրենց սխալներին և ընտրություններին, մեր հավաստիացումը կլինի՝ «ես միշտ
կսիրեմ քեզ, անկախ ամեն ինչից»:
Ես մտաբերեցի մի պատահար, որ տեղի էր ունեցել մեր ընտանիքի
հետ տարիներ առաջ: Ամուսինս ու ես տանը չէինք, և մեր ավագ որդին
պահում էր մյուս երեխաներին: Մեզ զանգահարեց անհանգստացած
հարևանը և զգուշացրեց, որ մեր տան մոտ հրշեջ մեքենա է կանգնած:
Մենք սլացանք տուն և պարզեցինք, որ մեր 10-ամյա որդին բակում
խաղում էր չոր խոտով ծածկված վեց ակր հողատարածքի կողքին:
Նա փորձել է տեսնել, թե արդյո՞ք կարող է կրակ վառել:

ԹՈՒՅԼ ՏՎԵՔ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ ԻՆՁ ՄՈՏ ԳԱԼ ՆԿԱՐԻ ՀԱՏՎԱԾ, ԿԱՌԼ ՀԵՅՆՐԻԽ ԲԼՈԽԻ

հաղորդակցության հարթակը բաց է մնում:
Ամենակարևորն այն է, որ երեխաները գիտեն,
որ ձեր արձագանքը լինելու է՝ «Ես քեզ միևնուն
է սիրում եմ: Ես չեմ դադարում սիրել քեզ, այն
պատճառով, որ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել:
Ես միշտ սիրում եմ քեզ»:
Չգիտես ինչու, մենք շատ բան չենք խոսում
երիտասարդների և երեխաների հետ մեծագույն խնդիրներից ու գայթակղություններից
մեկի մասին: Մեր դժկամությունը հանգեցնում
է նրան, որ նրանք սովորում են բացառապես
համացանցից, մյուս երեխաներից կամ դեռահասներից, կամ հայտնի լրատվամիջոցներից:
Մեզանից շատերը վախենում են նույնիսկ
պոռնոգրաֆիա բառն օգտագործել երեխաների մոտ, նրանց միամտությունը պաշտպանելու համար: Այն այնքան տարօրինակ է հնչում:
Գուցե մեր ծնողներն էլ մեզ հետ չեն խոսել
այդ մասին բացահայտ: Իսկ եթե մեր զրույցը հետաքրքրություն առաջացնի՞: Իսկ եթե
նրանք ցանկանան ավելին իմանա՞լ: Ինչպե՞ս
կարող ենք ակնկալել, որ մեր երեխաները
կխոսեն մեզ հետ պոռնոգրաֆիայի մասին,
եթե մենք երբեք չենք խոսում այդ մասին
նրանց հետ:
Ծնողնե՛ր, մենք պետք է սկսենք զրույցը և
չսպասենք, որ երեխաները գան մեզ մոտ: Ես
նախընտրում եմ, որ զրույցները կրեն կանոնավոր, հաճախակի և հարմարավետ բնույթ, և ոչ
թե մեկանգամյա լինեն: Հոգատար զրույցների
առավելություններն այն են, որ ծնողները և
վստահելի ղեկավարները փորձառու են, այլ ոչ
թե Google, զրույցները տեղի են ունենում անվտանգ միջավայրում և խորացնում են երեխայի
վստահությունը: Մենք ցանկանում ենք, որ երեխաներն իրենց պատրաստված զգան, վստահ
և չվախենան: Մենք ցանկանում ենք խոսել
նրանց հետ, ոչ թե դասախոսություն կարդալ:
Լինելով ծնողներ և ուսուցիչներ, մենք չենք
կարող օգնել երեխաներին, եթե ինքներս
բանիմաց չենք: Ուսուցանել, թե ինչ և ինչու, շատ
կարևոր է: Մենք կարող ենք ինքներս սովորել և
օգնել երեխաներին հասկանալ, թե ինչու է պոռնոգրաֆիան վատ բան, ինչու է այդքան վտանգավոր, ինչու չենք ուզում, որ այն վնասի նրանց,
և ինչ անել, եթե նրանք բախվել են դրան:
Արդյո՞ք տալիս ենք մեր երեխաներին
ինչու հարցերի պատասխանները, տարիքին
համապատասխան եղանակներով: Եթե պոռնոգրաֆիայից խուսափելու խորհուրդը պատճառաբանենք միայն, որ «դա վատ բան է», ապա
դա ոչ բավարար պատասխան կհամարվի:

Ավելի շատ
նյութեր գտեք
առցանց՝ overcoming
pornography.lds.org
կայքում:

Դե իհարկե, կարողացել էր: Մինչև մեր գալը
փոքր կրակի մասին ազդանշան էր գնացել
հրշեջ կայան, հրշեջ ջոկատի աշխատակիցը
բացատրական զրույց էր ունեցել մեր տղայի
հետ, և հարևաններն արդեն ցրվում էին: Մեր
որդին շփոթված էր, վախեցած, լացակումած,
նա գիտեր, որ վտանգի մեջ է հայտնվել:
Մենք բոլորս գնացինք տուն: Մեր որդին
այնքան վախեցած էր, որ չնայած իրավիճակը
լուրջ էր, մեզ մնում էր միայն գրկել քաղցրիկ
տղային մեր ձեռքերի մեջ և հիշեցնել մեր սիրո
և հոգատարության մասին, վստահեցնել, որ
նրան բան չի պատահի:
Երբ երեխաները ենթարկվում են պոռնոգրաֆիայի ազդեցությանը, և հատկապես երբ
ընկնում են դրա թակարդը, նրանք նույնպես
կլինեն շփոթված, վախեցած և լացակումած:
Դժվար է մի բան վերցնել, որը մութ տեղ է եղել
և բացահայտել այն լույսի ներքո: Դա ամոթալի
և խոցելի է: Նրանք կարող են ձախողումներ
և մարտահրավերներ ունենալ բուժման և
վերականգնման ճանապարհին: Մշտական
սիրո կարիքը ծայրահեղ կարևոր է: Այնուամենայնիվ, ծնողները պետք է վստահ լինեն, որ
իրենց սերը միշտ օգնող է, և ոչ թե միայն մի
բան, ինչի կարիքը կա:
Բուժման ընթացքում դուք պետք է ձեր
երեխայի հանդեպ սիրո մի չափաբաժին

ծառայեցնեք՝ օգնելու համար ճիշտ միջոցներ
գտնելուն: Ձեր սերը հիմքն է այն բանի, ինչը
պետք է տեղի ունենա, բայց եթե ձեր սիրելին
ծուղակի մեջ է, ձեզ հարկավոր է փնտրել
մասնագետների, ովքեր կօգնեն ձեր սիրելիին,
ինչպես նաև՝ ձեզ:
Երբ դուք և ձեր սիրելին բուժում եք
փնտրում, ես հույս ունեմ, որ ուժ կգտնեք
Նրա մեջ, ով ունի բոլոր վերքերը բուժելու
ունակություն, կապում է մարդկանց իրար հետ
և շատ ավելի լավ հարաբերություններ ստեղծում, քան մենք կարող ենք պատկերացնել:
Մեր Փրկիչը՝ մեղմ Բժիշկը, զորություն ունի
փրկելու: Մենք կարող ենք ծնող լինել մեր
երեխաների համար և երեխաներին սովորեցնել ապավինել Նրան, սակայն միայն Նա
կարող է նրանց Փրկիչը լինել: Եվ զարմանալին այն է, որ Նա սիրում է մեր երեխաներին
նույնիսկ ավելի կատարյալ ձևով, քան մենք
ինքներս, անկախ ամեն ինչից: ◼
Պոռնոգրաֆիայի դեմ պայքարին նվիրված Սոլթ Լեյք
Սիթիում 2018 թվականին տեղի ունեցած Յուտայի
կոալիցիայի համաժողովի ելույթից:
ՀՂՈՒՄ.

1. Jason S. Carroll, in Lisa Ann Thomson, “Eight Strategies to
Help Children Reject Pornography,” Liahona, Aug. 2017, 19.
2. “The Facts about Online Threats,” Parents Television Council
Watchdog (blog), June 21, 2017, w2.parentstv.org/blog.
Հոկտեմբեր 2019

41

Չափահաս երիտասարդներ

Փնտրել Քրիստոսին
պոռնոգրաֆիայի խավարից

Այս բաժնում
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Ժամադրություն
և պոռնոգրաֆիա
Լիահոնայի և Ընտանեկան
ծառայությունների
աշխատակիցներ

Միայն թվային
տարբերակով
Ինչպես արձագանքել, երբ որևէ
մեկն ասում է, որ պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի
Անանուն, Յուտա, ԱՄՆ
Ինչպես վարվեցի այն բանից
հետո, երբ իմացա, որ փեսացուս
պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի
Անանուն, Ֆրանսիական
Պոլինեզիա
Ես պայքարել եմ, որպեսզի
հաղթահարեմ պոռնոգրաֆիայից
կախվածությունը: Նա էլ կարող է:
Անանուն, Գվատեմալա
Գտեք այս հոդվածները և ավելին.
• liahona.ChurchofJesusChrist.org
կայքում:
• YA Weekly (Gospel Library հավելվածի
«Չափահաս երիտասարդներ» բաժնում):
• Facebook.com/liahona-ում:

Կիսվեք ձեր պատմությամբ
Ունե՞ք պատմություն, որով կցանկանայիք
կիսվել: Ի՞նչ թեմաներով հոդվածներ
կցանկանայիք, որ լինեին: Կարող եք
ներկայացնել ձեր հոդվածը կամ կարծիքը
liahona.ChurchofJesusChrist.org կայքում:

42

Լիահոնա

Չ

ափահաս երիտասարդների հոդվածները ծրագրելիս, մենք շատ ժամանակ ենք անցկացնում մտածելով, թե որ թեմաներն են նրանց այս պահին
հուզում: Այդպիսի թեմաներ շատ կան: Սակայն այս ամսվա համար մտքեր
փոխանակելով, մենք հանգեցինք այն թեմային, որը դիպչել է անձամբ մեզ, մեր
ընկերներին և բազմաթիվ այլ մարդկանց, այն է՝ ժամադրությունը և պոռնոգրաֆիան: Մենք գիտեինք, որ այս բաժինը դժվարությամբ էինք ծրագրելու: Ի վերջո, պոռնոգրաֆիան շատ մարդկանց վրա աղետալի, երբեմն կյանքը խորտակող
ազդեցություն է թողնում: Չափահաս երիտասարդների դեպքում, այն կարող է
ապագան ավելի անորոշ դարձնել, քան այն արդեն կա, հատկապես ամուսնությանը պատրաստվելու ժամանակաշրջանում:
Մենք իսկապես տեսանք մեր աշխատանքն առաջնորդող Երկնային Հոր ձեռքը,
երբ սկսեցինք պատմություններ ստանալ չափահաս երիտասարդներից, ում հարաբերությունների վրա պոռնոգրաֆիան զգալի ազդեցություն է թողել: Եվ մենք տեսնում ենք, որ երջանիկ ու կախվածությունից զերծ հավերժական ամուսնությունների
համար շատ ավելի մեծ հույս կա: Ինչո՞ւ: Քանի որ յուրաքանչյուր պատմություն
վկայում է Հիսուս Քրիստոսի բուժիչ զորության և Նրա Քավության կյանք փոխող և
հույս տվող դերի մասին:
Այսպիսով, եթե ձեր հարաբերությունները տուժել են պոռնոգրաֆիայի ազդեցությունից, հրավիրում ենք ձեզ կարդալ այս ամսվա բաժնի հոդվածները, որոնցով
կիսվել են այն մարդիկ, ովքեր շատ լավ գիտեն, որ պոռնոգրաֆիայի դեմ պայքարն
իրական է: Այս հոդվածներում կտեսնեք այնպիսի հարցերի պատասխաններ,
ինչպիսիք են՝ ինչպես խոսել պոռնոգրաֆիայի մասին, երբ դուք ժամադրվում եք և
ինչպես վարվել (էջ 44), Ինչպես արձագանքել, երբ որևէ մեկն ասում է, որ պոռնոգրաֆիայից կախվածություն ունի (միայն թվային տարբերակով), ինչպես են ներումն
ու բուժումը հնարավոր երկու մարդկանց համար (միայն թվային տարբերակով), և
Հոգին ինչպես կարող է առաջնորդել ձեզ, որ իմանաք, թե ինչպես շարունակել ձեր
հարաբերությունները (միայն թվային տարբերակով):
Մենք գիտենք, որ եթե դուք պատասխաններ փնտրելիս ապավինեք Փրկիչին և
հրավիրեք Հոգին ձեր կյանք, ապա Երկնային Հայրը կառաջնորդի ձեզ ճիշտ ուղղությամբ ձեր անհատական իրավիճակում: Պոռնոգրաֆիայի խավարը կարող է
շեշտակի լինել աշխարհում, սակայն Փրկիչի բուժող լույսը ծածկում է ցանկացած
խավար: Մեր անելիքը Նրան փնտրելն է:
Հարգանքով,
Չեյքըլ Վորդլեյ և Մինդի Սելու
Եկեղեցու ամսագրերի չափահաս երիտասարդների բաժնի խմբագիրներ
Կարդացեք Նախագահ Մ. Ռասսել Բալլարդի հոդվածը Լիահոնայի այս ամսվա թվային տարբերակով, որտեղ նա խորհուրդ է տալիս՝ թե ինչ անել, երբ ժամադրվելիս ձեր հարաբերությունները
տուժում են պոռնոգրաֆիայի ազդեցությունից:
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ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ GETTY IMAGES-ԻՑ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ Է ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ:

Չ ԱՓԱ ՀԱ Ս Ե ՐԻՏԱ Ս Ա ՐԴՆԵ Ր

Ժամադրություն
և պոռնոգրաֆիա
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ և ՊԱՏԿԵՐԱԿՆԵՐ GETTY IMAGES-Ի ԿՈՂՄԻՑ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՒՄ Է ՑՈՒՑԱԴՐԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ, ԿԵՑՎԱԾՔԱՎՈՐՈՒՄԸ` ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ

Լիահոնա և ընտանեկան
ծառայությունների աշխատակազմ

Ո

րպես չափահաս
երիտասարդներ,
մենք գիտենք, որ
ժամարդրվելը
կարող է հուզիչ,
երկյուղալի, բավարարող
և միևնույն ժամանակ նյարդայնացնող լինել: Երբ սկսում
ենք ծանոթանալ միմյանց
հետ, մենք բնականաբար
կամենում ենք իմանալ ավելի
շատ բան միմյանց մասին,
և անպաշտպան լինելու
զգացումը կարևոր է փոխհարաբերություններ հաստատելու և խորացնելու գործում:
Որո՞նք են մեր երազանքները, երկյուղները և համոզմունքները։ Ի՞նչ ենք զգում
ամուսնության և ընտանիքի
վերաբերյալ: Ի՞նչ մարտահրավերների ենք հանդիպել
մեր անցյալում կամ ներկայումս, որոնցով մենք պետք է
կիսվենք միմյանց հետ:
Որքան էլ որ երկյուղալի լինիպոռնոգրաֆիայի հետ կապված խնդիրների մասին խոսելը
(կամ հարցնելը), այդ մասին
չխոսելը կարող է հետագայում
հարուցել աղետալի խնդիրներ:
Պոռնոգրաֆիայի յուրաքանչյուր

անձնական խնդիր առանձնահատուկ է և դժվարին, և
գուցե, դուք նույնիսկ չիմանաք՝
արդյոք դա խնդրահարույց
է, կամ ինչպես բարձրացնել
այդ հարցը այն մարդու մոտ,
ում հետ դուք ժամադրվում
եք, այսպիսով կարևոր է, որ
դուք առաջնորդություն որոնեք Հոգուց: Ամեն իրավիճակի
համար չկա եզակի լուծում,
բայց այս հոդվածում մենք
ներկայացնում ենք որոշ առաջարկներ նրանց համար, ովքեր
գուցե հետաքրքրված են.

• Ինչպե՞ս կարող եմ մոտենալ

պոռնոգրաֆիայի թեմային
այն մարդու հետ, ում հետ
ժամադրվում եմ: Եվ ե՞րբ է
պատշաճ հարցնել/խոսել:
• Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ՝
արդյոք պետք է առաջ գնամ
իմ փոխհարաբերության մեջ
մի անձնավորության հետ,
ով պոռնոգրաֆիա օգտագործելու պատմություն ունի:
• Ինչպե՞ս կարող ենք
միասին աշխատել,
որպեսզի հաղթահարենք
պոռնոգրաֆիան:

Օգնություն և
հույս` սիրային
հարաբերությունների
ընթացքում
պոռնոգրաֆիային
դիմակայելիս:
Նշում խմբագրի կողմից.
Քանի որ «ժամադրությունը» տարբեր
իմաստներ ունի տարբեր մշակույթներում,
այս հոդվածի նպատակների համար մենք
ժամադրվելը հասկանում ենք ավետարանի
չափանիշների սահմաններում, որպեսզի
սկսեն ճանաչել միմյանց
և հարաբերություն զարգացնել, որը, հավանական է, տանի դեպի
ամուսնություն:
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Նրանց
համար, ովքեր
պայքարել
են կամ
պայքարում են
Եթե դուք պայքարել
եք պոռնոգրաֆիայի դեմ
անցյալում, կամ, եթե դուք
ներկայումս եք պայքարում, ժամադրվելու միտքը
կարող է ձեզ բերել հուսահատություն կամ անհանգստության զգացում: Բայց
եթե դուք անկեղծ ցանկություն ունեք պոռնոգրաֆիան
վերացնել ձեր կյանքից
(կամ արդեն վերացրել
եք այն), իմացեք, որ ձեր
սեփական ջանքերով և
Երկնային Հոր ու Հիսուս
Քրիստոսի օգնությամբ ձեզ
համար հնարավոր է առողջ
և տևական հարաբերություն: Մտածեք հետևյալ
հարցերի շուրջ, երբ ձգտում
եք փոխհարաբերության։

1. Արդյո՞ք մեզ
իսկապես անհրաժեշտ է խոսել
այդ մասին:
Սովորական հարցերից
է. «Արդյո՞ք ես իսկապես
պետք է կիսվեմ պոռնոգրաֆիա օգտագործելու իմ
պատմությամբ մի անձնավորության հետ, ում
հետ ես ժամադրվում եմ,
եթե նույնիսկ ես ապաշխարել եմ դրանից»: Կամ
«Արդյո՞ք ես պետք է խոսեմ
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Լիահոնա

պոռնոգրաֆիայի հետ կապված ներկայիս խնդիրների մասին այն անձնավորության հետ, ում հետ ժամադրվում եմ»: Ընդհանրապես, այն
իսկապես պետք է քննարկվի, սակայն՝ ճիշտ ժամանակին և նրբանկատ ձևով: Երբ սկսեք այս զրույցը, մտքում պահեք մի քանի կարևոր
սկզբունքներ.

• Ժամանակը. Զրույցը պետք է տեղի ունենա այն ժամանակ, երբ

հարաբերությունները զարգանում են դեպի լրջանալու փուլ, որը,
բնականաբար, պահանջում է այդ:
• Ազնվություն. Հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն վստահության և ազնվության վրա: Չնայած անձնավորությունը, ում հետ դուք
ժամադրվում եք, գուցե ընտրի վերջ տալ հարբերություններին, նա
պետք է հասկանա խնդրի բնույթը, ձեր ընթացիկ առաջընթացը այն
լուծելիս, և ձեր ծրագիրը դրա հետ առնչվելիս, երբ այն կրկին հայտնվի ապագայում:
• Ներում. Լինել ազնիվ` ձեր կողմից պոռնոգրաֆիա օգտագործելու խնդրի վերաբերյալ այն անձնավորության հետ, ում հետ դուք
ժամադրվում եք. սա չի նշանակում, որ դուք պետք է անօգուտ մանրամասների մեջ մտնեք այն քննարկելիս: Եթե դուք ապաշխարել եք
և զգում եք, որ ներվել եք, դուք այլևս չպետք է մեղավոր զգաք դրա
համար: Տերը չի հիշում մեր մեղքերը, երբ մենք ապաշխարում ենք
դրանց համար (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 58.42), այսպիսով
ձեր քննարկումը այդ անձնավորության հետ, ում հետ ժամադրվում
եք, ավելի քիչ «խոստովանելու» մասին է և ավելի շատ վստահություն
կառուցելու, վերականգնման առաջընթացի համար ձեր ծրագրերով
կիսվելու և նրանց աջակցությունը ձեռք բերելու մասին:
• Բուժում. Եթե նույնիսկ դուք ապաշխարել եք, պոռնոգրաֆիայի երկարաձգված կամ ինտենսիվ օգտագործումը կարող է ունենալ երկարատև կենսաբանական, սոցիալական և հոգևոր ազդեցություններ:
Բուժման գործընթացը կարող է լինել դժվարին աշխատանք և երկար
ժամանակ պահանջել, բայց լիակատար բուժումը հնարավոր է: Այդ
գործընթացի ժամանակ, դուք համապատասխան օգնության և աջակցության կարիք կունենաք, որում պետք է ընդգրկվի ձեր
ապագա կողակիցը:

2. Արդյո՞ք պատրաստ եմ լուրջ
փոխհարաբերության համար:
Նա, ով պատրաստ է լուրջ փոխհարաբերության,
տարբերվում է նրանից, ով պատրաստ չէ, թափանցիկ
լինելու հոժարակամությամբ այն մարդու հետ, ում հետ ժամադրվում
է: Եթե պայքարում եք պոռնոգրաֆիայի դեմ, դուք կամ կարող եք թույլ
տալ, որ վախը տանի ձեր փոխհարաբերությունը դեպի անվստահություն կամ օգտագործել հավատքը` մարտահրավերները միասին լուծելու համար:
Չնայած կարող է անհարմար և երկյուղալի լինել պոռնոգրաֆիայի
ձեր պատմությամբ կիսվելը, դրանից խուսափելը միայն կխորացնի

Նրանց համար, ովքեր
ժամադրվում են մեկի հետ,
ով պայքարել է

վախի և ամոթի ձեր զգացումները: Այդ մարդուն կորցնելու
վախը կարող է նույնիսկ
ստիպել ձեզ հերքել կամ
խուսափել ողջ պատմությամբ կիսվելուց, որը կարող
է կոտրել վստահությունը և
հետագայում վնասել ձեր
փոխհարաբերությանը:
Մյուս կողմից, երբ դուք
հարգեք այն անձնավորության ազատ կամքը, ում հետ
ժամադրվում եք, դուք կհարգեք ինչպես լավը, այնպես էլ
վատը,գիտենալով փոխհարաբերության մեջ մնալու նրա
ընտրությունը: Դուք դեռ գուցե
վախենաք արդյունքի համար,
բայց կարևոր է ընդունել, որ
ողջ տեղեկությունը հայտնելուց հետո մյուս անձնավորությունը կարող է նաև օգնել
ձեզ` ձեր ջանքերում և ցանկանալ վերացնել պոռնոգրաֆիան ձեր կյանքից: Բայց
անկախ նրանից՝ փոխհարաբերությունը ստացվում է, թե
ոչ, Աստծո օգնությամբ դուք
կարող եք շարունակել ապաքինման ճանապարհը:

Քանի որ պոռնոգրանֆիայի առաջին ազդեցության
միջին տարիքը մոտ 11տարեկանն է, և դա այնքան հեշտ
հասանելի է, երիտասարդների մեծ մասը պոռնոգրաֆիայի
ազդեցությանն են ենթարկվում մինչև 18 տարեկանը: Սա
կարող է մտահոգիչ լինել, քանի դեռ ժամադրություն է տեղի
ունենում: Բայց ազդեցության ենթարկվելը նույնը չէ, ինչ
կախվածությունը, և պոռնոգրաֆիայի մեջ ներքաշման տարբեր մակարդակներ կան (տես Դալլին Հ. Օուքս «Ազատվել
պառնոգրաֆիայի ծուղակից», Լիահոնա, հոկտեմբեր 2015,
50–55): Բարի լուրն այն է, որ Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը
կարող է ուժ և ապաքինում տալ բոլորին, ովքեր փնտրում են այն: Ահա
որոշ հարցեր, որոնց շուրջ կարող եք խորհել, մինչ ձեր հարաբերությունը
խորանում է:

1. Ե՞րբ և ինչպե՞ս պետք է հարցնեմ
պոռնոգրաֆիայի մասին:
Որոշելու համար, թե երբ և ինչպես բացահայտել դա այն մարդու
հետ, ում հետ ժամադրվում եք, գուցե որոշ բան քննարկեք ձեր ծնողների,
ավելի մեծ հասակակիցների, Եկեղեցու առաջնորդների կամ մեկ ուրիշի
հետ, ում վստահում եք, որ լավ խորհուրդ կտա: Գտեք մի ձև, որը ճիշտ
եք համարում ձեզ համար և ապա սկսեք այդ խոսակցությունը պատշաճ
պահին, երբ ձեր հարաբերությունները դառնում են արտասովոր կամ
ավելի լուրջ:
Դա չի նշանակում, որ դուք պետք է սկսեք առաջին ժամադրությունը
նրանց անցյալի մասին հարցեր տալով, բայց երբ ձեր հարաբերությունները զարգանում են, դուք կարող եք ոգեշնչում փնտրել Հոգուց՝ ինչպես և
երբ հարցնել պոռնոգրաֆիայի վերաբերյալ նրանց պատմության մասին:

2. Ինչպե՞ս պետք է պատասխանեմ:
Երբ դուք և այն անձնավորությունը, ում հետ ժամադրվում եք, սկսեք
կիսվել ձեր ազնիվ զգացմունքներով, դա կարող է բերել բժշկում: Կարևոր
է, որ տեղյակ լինեք ձեր իսկ մտքերի և զգացմունքների մասին, երբ
բացահայտվի պոռնոգրաֆիայի օգտագործումը. այն կարող է ստիպել
ձեզ քննադատական դառնալ, բարկացած, անզգայացած կամ խաբված զգալ: Բայց միևնույն ժամանակ, դրանց բացահայտումը կարող
է նաև մեծացնել վստահությունը, գթությունը, սերը և կարեկցանքը
ձեր միջև: Մտածեք ձեր սեփական և նրա զգացումների մասին, երբ
պատասխանեք:
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3. Ինչպե՞ս առաջ
շարժվեմ:
Հայտնաբերելով, որ անձնավորությունը, ում հետ ժամադրվում եք, պայքարում է պոռնոգրաֆիայի դեմ, պետք
է որ պատճառ լինի մտահոգության
համար, բայց մի դավաճանեք նրանց
վստահությանը` ուրիշների հետ
կիսվելով նրանց անձնական մաքառումներով: Կարող է օգտակար լինել նաև եպիսկոպոսի կամ բժշկի, որևէ ընկերոջ կամ
վստահելի ղեկավարի հետ առանձնազրույցը այն անձնավորության թույլտվությամբ,
ում հետ ժամադրվում եքլ:
Երբ որոշում կայացնեք փոխհարաբերությունը շարունակել թե ոչ, դուք անընդհատ
պետք է առաջնորդություն փնտրեք Հոգուց:
Բայց հետևյալ առաջարկները նույնպես
կարող են օգտակար լինել․

• Հարցրեք նրանց, թե որքանով է պոռ-

•

•
•

•
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նոգրաֆիան ազդել իրենց կյանքի
վրա, և որտեղ են գտնվում բուժման
գործընթացում: Նրանք պետք է ցույց
տան պոռնոգրաֆիան իրենց կյանքից
արմատախիլ անելու ցանկություն` գործադրելով համապատասխան բոլոր
անհրաժեշտ գործողությունները:
Իմացեք, որ պոռնոգրաֆիա օգտագործելու որոշ ձևեր (օրինակ, մանկական
պոռնոգրաֆիան) գլխավոր ցուցանիշ
է, որ անձնավորությունը կարիք ունի
մասնագիտական օգնության և կարող
է վտանգավոր լինել:
Գիտակցեք, որ Փրկիչի Քավության զորությունն իրական է: Դուք կարող եք ներել,
և նրանք կարող են բժշկվել:
Որոշեք, որ ձեր փոխհարաբերություններում լիակատար ազնվությունից և
տաճարում ամուսնանալու համար
արժանավորությունից բացի, չեք համաձայնվի ոչ մի այլ բանի հետ:
Հասկացեք, որ բուժումը և վերականգնումը ժամանակ կպահանջի:

Ախտադարձություններ կարող են տեղի
ունենալ և, նրանք, ովքեր փորձում են
վերականգնվել, աջակցության կարիք
կունենան: Սա ներառում է՝ հասկանալ
նրանց ազդակները (բաներ, որոնք
գուցե ստիպել են նրանց դիմել պոռնոգրաֆիայի) և աջակցել կամ օգնել,
որ համապատասխան երաշխիքներ
հաստատվեն:
• Եթե ձեր փոխհարաբերության զարգացումը տանում է դեպի ամուսնություն, հավաստիացեք, որ դուք
երկուսով համաձայն եք, որ պոռնոգրաֆիան անընդունելի է, և չի արտացոլում առողջ ամուսնական սեռական
հարաբերություն:
Առաջ գնալու ամենակարևոր մասն է՝
հիմնվել այն բանի վրա, թե Սուրբ Հոգին
ինչ է հուշում ձեզ անել, որը կարող է լինել
ամեն բան` սկսած փոխհարաբերությունը շարունակելուց, այնըմբռնումով, որ
պոռնոգրաֆիայի օգտագործումը պետք
է դադարեցվի՝ ընդհուպ փոխհարաբերության ընդհատում, բայց շարունակելով
աջակցել նրանց փոխվելու ջանքերին: Ինչ
էլ որոշեք, մարդը, ում հետ դուք ժամադրվում եք, պետք է հասկանա, որ ամեն ինչ
կարող է փոխվել` կախված իրենց առաջընթացից կամ պոռնոգրաֆիան հաղթահարելու առաջընթացի բացակայությունից:

Աշխատել միասին՝
պոռնոգրաֆիան
հաղթահարելու համար
Պոռնոգրաֆիան հաղթահարելը կարող է
ժամանակ և ծանր աշխատանք պահանջել,
բայց դա հնարավոր է: Եվ ի վերջո, միասին
աշխատելով այն հաղթահարելու վրա, կարող
եք ուժեղացնել ձեր հարաբերությունը, քանի
որ դուք երկուսդ էլ ձեռք եք բերում ավելի խորն
ըմբռնում Հիսուս Քրիստոսի Քավության մասին և
սովորում եք աջակցել միմյանց ձախորդության
ընթացքում: Մտածեք հետևյալի մասին, երբ
աշխատում եք միասին հաղթահարել այն:

• overcomingpornography.ChurchofJesusChrist

.org Եկեղեցու կայքէջն առաջարկում է
բազմաթիվ նյութեր (ներառյալ Եկեղեցու՝
կախվածությունից ազատման ծրագրի
վերաբերյալ տեղեկություն), որոնք կարող են
երկուսիդ էլ օգնել կողմնորոշվել բուժման այդ
գործընթացում:
• Պոռնոգրաֆիան քննարկելու համար գտեք
հատուկ տեղ և ժամանակ, որպեսզի այն
չդառնա ձեր հարաբերության կիզակետը:
Երբ խոսում եք այդ մասին, մի եղեք նվաստացնող կամ բարձրամիտ: Ձեր փոխհարաբերությունը պետք է լինի մի ապահով
վայր, որտեղ դուք կարող եք թե` սիրված
զգալ, թե աջակցված, չհարցաքննված կամ
նվաստացված:
• Հոգևոր հմտությունները կարող են օգնել
պաշտպանություն ապահովել գայթակղության դեմ: Խրախուսեք միմյանց պահպանել
և ուժեղացնել կանոնավոր հոգևոր սովորույթներ, ներառյալ՝ սուրբ գրությունների
իմաստալից ուսումնասիրություն և տաճարային երկրպագություն (հնարավորության
դեպքում), Հանգստության օրվա պահպանում, ուրիշներին ծառայել, հետևողական
ծոմապահություն և անկեղծ աղոթք` ուժեղացնելու ձեր կապը Փրկիչի և Երկնային Հոր
հետ: Այդ կապը կարող է օգնել նվազեցնել

պոռնոգրաֆիայի ազդեցությունը ձեր կյանքի
վրա: Հետևորդությունը կյանքի տևական
գործ է, և ուժը, որ մենք ձեռք ենք բերում
որպես Քրիստոսի հետևորդներ, կօգնի մեզ
հաղթահարել մեր կյանքի բոլոր մարտահրավերները, ոչ միայն պոռնոգրաֆիան:
• Եթե ձեր սեփական ջանքերը հաջողությամբ
չեն պսակվում, մի վախեցեք կամ ամաչեք
օգնություն որոնել սեռական կախվածության
ոլորտում ուսուցանված մտավոր առողջության մասնագետի մոտ: Նրանք կարող են
օգնել ձեզ ավելի լավ ըմբռնել պոռնոգրաֆիայից կախվածությունը բուժելու և դրա հիմքում
ընկած պատճառները լուծելու գործընթացը:
• Հիշեք, որ մենք շրջապատված ենք անպատշաճ տեղեկատվությամբ, որը գայթակղում է
մեզ մեղանչել: Եթե մարդը, ում հետ ժամադրվում եք, ախտադարձություն է ունենում, թե
որքանով է արագանում նրա վերադարձը
ճանապարհին, լավ ցուցանիշ է իրենց կյանքը պոռնոգրաֆիայից ազատելու նրանց
պարտավորվածության վերաբերյալ: Բայց,
եթե սկսում եք զգալ, որ դուք ավելի եք հակված փոփոխություն զգալու, քան նա, պետք է
վերանայեք ձեր սիրային հարաբերությունները շարունակելու հարցը:
• Ձեր ազդեցությունը այն մարդու վրա, ում հետ
ժամադրվում եք, կարող է շատ ուժեղ լինել,
բայց դա չպետք է լինի նրա վարքը փոխելու
հիմնական պատճառը: Նրա փոխվելու ցանկությունը պետք է գա ներսից, ոչ թե ձեզանից:
Ամենից առաջ, փնտրեք առաջնորդություն
Երկնային Հորից և հիշեք, որ միշտ կա Հույս
Փրկիչի միջոցով: Նրա շնորհը բավական է
բժշկելու և փոխելու մեզ: Նրա Քավությունը
հասանելի է ձեզերկուսիդ` ուժ տալու և ներելու
համար: Սակայն, պոռնոգրաֆիայի դեմ պայքարող մարդը պետք է ակտիվորեն փնտրի Փրկիչի
օգնությունը` այն հաղթահարելու համար: Ուրիշ
ոչ մեկը չի կարող դա անել նրանց համար:
Ունեցեք հավատ և վստահեք Երկնային Հորը։
Նա կառաջնորդի ձեզ ձեր առանձնահատուկ
իրավիճակում: ◼
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Բջջային հեռախոսները
թանկ արժեն Չիլիում,
սակայն ես նպատակ էի դրել 2016 թվականին,
որ գումար կհավաքեմ և ինձ համար հեռախոս
կգնեմ: Ամբողջ տարվա ընթացքում ես մեծածախ
գներով գնում էի կոնֆետներ և ալֆաժորներ * և
վաճառում էի դրանք դպրոցում իմ ընկերներին:
Ես տնտեսեցի որքան կարողացա: Հրաժարվել
էի նախաճաշերից և կինոդիտումներից:
Ես չէի ուզում ծնողներիս խնդրել, որ ինձ հեռախոս գնեին: Ցանկանում էի, որ ինքս կկարողանամ հեռախոս գնել ինձ համար: Հայրս ոգեշնչում
էր ինձ: «Ապրե՜ս, Քերոլ»,-ասում էր նա:
Ես շատ բան սովորեցի: Ոչինչ անվճար չէ:
Նպատակները ջանքեր են պահանջում,
սակայն հանձնվել երբեք պետք չէ: Երբ ինքներս
ենք վաստակում և հասկանում ենք, թե որքան
աշխատանք էր պահանջվել դրա համար, ավելի
շատ ենք գնահատում դա:
Ես հասկացա, որ պետք է որոշեմ, թե ինչի եմ
ուզում հասնել և ուր պիտի գնամ: Եթե ցանկանում եմ ամուսնանալ տաճարում, ես պետք է
հաճախեմ եկեղեցի, սեմինարիա, հետագայում՝
ինստիտուտ և չափահաս երիտասարդների
միջոցառումներին: Եվ ես պետք է ժամադրվեմ
արժանի երիտասարդ տղամարդու հետ: Նպատակներին հասնելու գործընթացը զոհաբերություններ է պահանջում այժմ, որպեսզի ավելի
լավ լինի հետագայում:

Քերոլ, 15 տարեկան, Չիլի
* Հարավամերիկյան ավանդական թխվածքաբլիթ:
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Քաջությամբ կիսվել
ճշմարտությունով
Մայքլ Ռ. Մորիս
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Հարցեր և
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Գորդոն Բ. Հինքլի
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րբ ես 17 տարեկան էի, ավագ
դպրոցում հասակակիցներիս
կողմից ճնշման ենթակվեցի:
Ընկերները, ում հետ ես ընկերացել էի, չէին կիսում իմ արժեքները:
Ընկերներիս հետ միասին ես
մասնակցում էի բասկետբոլային
և ֆուտբոլային միջոցառումներին:
Սակայն նրանք նաև ալկոհոլ էին
օգտագործում և ծխում էին, և այդ
երկու գործողությունները ես չէին
անում նրանց հետ:
Մի օր մենք խմբով դպրոցից
դուրս պարապում էինք թեստի
համար, որն այդ օրվա երկրորդ
կեսին պետք է հանձնեինք:
Ինձ հետ էին իմ երկու մտերիմ
ընկերները՝ Խուանը և Ֆրանսիսկոն (անունները փոխված են):
Մի պահ, նրանցից մեկը բերեց
ծխախոտ և կրակայրիչ: Ես մտածեցի, թե ընկերներս ձանձրացել
են պարապելով և մոռացել են,
որ ես այնտեղ եմ: Ես մտածեցի,
թե սխալ բան եմ լսել, երբ նրանք
շրջվեցին դեպի ինձ և ասացին.
«Հիմա ժամանակն է, որ Հյուգոն
սովորի ծխել»:
Մինչև ես կկարողանայի
արձագանքել Խուանը և Ֆրանսիսկոն ցատկեցին իմ կողմ և
բռնեցին ձեռքերս՝ ամեն մեկը
մի կողմից: Նրանք ոլորեցին ձեռքերս և նրանցից մեկը ծխախոտը

ՆԵՂԱՑՆՈՂՆԵՐԻՑ
ՄԻՆՉև ՄԿՐՏՎՈՂՆԵՐ
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Լիահոնա

ՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԲՐՈՒՔ ՍՄԱՐԹԻ

Ե

Երեց Հյուգո
Մոնտոյա
Յոթանասունի
քվորումից

սեղմելով հրեց բերանս: Մարմինս
անմիջապես ըմբոստացավ, և ես
թքեցի ծխախոտը հեռու՝ գետնին:
Շուտով ես զգացի սեղմված բռունցքի
ուժեղ հարված այտոսկրիս շրջանում:
Նրանք սպառնացին ինձ, ասելով.
«Մենք նորից ենք վառելու ծխախոտը,
և դու սովորելու ես ծուխը ներս քաշել:
Չշպրտե՛ս գետնին: Եթե այդպես
վարվես, քեզ համար լավ չի լինի»:
Այդ պահին ինձ համար պարզ էր,
որ ծանր վիճակում եմ հայտնվել: Ես
փակեցի աչքերս և արագ աղոթեցի,
խնդրելով հնարավոր որևէ օգնության
համար: Հենց որ ավարտեցի աղոթքս,
մեր ուսուցչի մեքենան արգելակեց
մեր կողքին: Մեր ուսուցիչը դուրս
եկավ մեքենայից և հարցրեց, թե ինչ
ենք անում: Ընկերներս թողեցին ինձ:
«Մենք պատրաստվում ենք թեստին»,-
պատասխանեցին նրանք: Մենք գնացինք դպրոց և հանձնեցինք թեստը և
այդ իրավիճակը վերջացավ:
Չնայած, որ այդ փորձառությունը
ծանր էր ինձ համար, ես ներեցի իմ
ընկերներին նրանց այդ արարքի
համար: Ես գիտեի, որ նրանք չէին
հասկանում իմ չափանիշները և
Իմաստության Խոսքով ապրելու
իմ որոշումը, այնպես որ ես ներեցի
նրանց և որոշեցի վատ զգացմունքներ չտածել նրանց հանդեպ: Երբ
մենք ավարտեցինք դպրոցը, ես գնացի միսիայի և շարունակեցի շփվել
Խուանի և Ֆրանսիսկոյի հետ: Ես
նրանց հաճախ էի նամակներ գրում
և կիսվում նրանց հետ ավետարանով
և Հիսուս Քրիստոսի մասին իմ վկայությամբ: Ես հրավիրում էի նրանց
ապաշխարել և հաճախել եկեղեցի:
Ի մեծ զարմանս ինձ, նրանցից մեկն
իսկապես այդպես վարվեց:
Ես հաճախ էի հրավիրում
իմ ընկերներին կիրակնօրյա

ժողովներին, սակայն մինչ այդ ոչ
մեկը չէր ընդունել այդ հրավերը: Թեև
ես չէի կարող հաճախել Խուանի հետ,
բայց իմ եղբայրներն ու հայրս օգնում
և ընկերակցում էին նրան: Իմ ընտանիքը ջերմ ընդունեց նրան և նա
հարմարավետ էր զգում եկեղեցում:
Կամաց-կամաց նա սկսեց փոխվել,
ապա մկրտվելու որոշում կայացրեց:

թե Տիրոջ օգնությամբ ինչ կարողացա անել Խուանի և Ֆրանսիսկոյի
հետ: Դրա շնորհիվ ես ունեմ երկու
լավագույն ընկերներ, և այժմ, որպես
Եկեղեցու անդամներ, մենք միասին
աշխատում ենք, սատարելով Աստծո
թագավորությանը:
Միշտ բարձր պահեք Եկեղեցու
չափանիշները, նույնիսկ, եթե շատ

Ձեր ընկերությունն ու արդար օրինակը կօրհնեն
ձեր ընկերներին և գալիք սերունդներին:

Ես ցնծում էի նրա համար և նույնիսկ
ավելի մեծ ցնծության մեջ էի, երբ նա
ինձ ասաց, որ սկսել է սիրել Հիսուս
Քրիստոսին իմ նամակների շնորհիվ:
Երբ ես միսիայից տուն վերադարձա,
մտերիմ էի նաև Ֆրանսիսկոյի հետ,
և որոշ ժամանակ անց Ֆրանսիսկոն
և նրա կինը նույնպես մկրտվեցին:
Այսօր Խուանն ու Ֆրանսիսկոն շարունակում են մնալ իմ երկու ամենամտերիմ ընկերները:
Այս իրադարձություններն ազդեցիկ էին իմ կյանքում: Ես հասկացա,
որ մարդկանց կյանքում ազդեցություն գործելու լավագույն եղանակը
արդար ապրելն է, մարդկանց սիրելը
և նրանց օգնության հասնելը: Երիտասարդներին զորացնելու համար
գրքույկում ասվում է. «Լավ ընկերներ
ունենալու համար եղեք լավ ընկեր»:
Ցույց տվեք անկեղծ հետաքրքրություն ուրիշների հանդեպ, ժպտացեք
և թույլ տվեք նրանց իմանալ, որ դուք
մտածում եք իրենց մասին»: 1 Ահա,

դժվար իրավիճակում հայտնվեք,
ինչպիսին իմն էր: Երիտասարդներին
զորացնելու համար գրքույկը հրահանգում է. «Աշխատելով լինել ընկեր
մյուսների համար, մի զիջեք ձեր
չափանիշները: Եթե ձեր ընկերները
ձեզ կոչ են անում անել սխալ բաներ,
պաշտպանեք ճիշտը, անգամ, եթե
մենակ եք այդ հարցում»: 2 Նույնիսկ,
եթե թվում է, թե բոլորն անում են այն,
ինչը հակասում է պատվիրաններին,
ամուր կանգնեք, որովհետև ձեր
օրինակը զորավոր է: Եղեք այնպիսի
օրինակներ, որ ձեր ընկերներն իրենց
դժվարության ժամանակ հիշեն ձեզ:
Որոշ դեպքերում, ինչպիսին իմն էր,
ձեր ընկերությունը կարող է օգնել
նրանց սովորել, ապաշխարել և
դարձի գալ: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1. Երիտասարդներին զորացնելու
համար (2011), 16:
2. Երիտասարդներին զորացնելու
համար, 16:
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Աստվածային
Դեսթինին
Իմ ընկերուհին միշտ ուրախ տրամադրություն ուներ:
Ի՞նչը թերևս կարող էր անհանգստացնել նրան:

Ե

ս Ֆրանսիայից եմ, բայց ես և քույրս մեկ
տարի ապրեցինք Միացյալ Նահանգներում որպես փոխանակման ծրագրի
ուսանողներ: Այդ ընթացքում մենք հանդիպեցինք շատ մարդկանց, բայց մի մարդ,
ով մեծ տպավորություն գործեց ինձ վրա,
Դեսթինի անունով մի աղջիկ էր: Նա դարձավ
իմ լավագույն ընկերուհին: Մենք միասին
էինք դպրոցում, դպրոցից դուրս, մեզ հետ էր
նաև իմ քույրը: Դեսթինին միշտ ուրախ էր:
Նրա այդ հատկանիշը ես ամենից շատն էի
սիրում նրա մեջ:
Բայց մի օր ես նրան տխուր տեսա, այդպիսի բան չէր եղել նախկինում: Ես հարցրեցի
նրան, թե ինչ է պատահել: Նա ասաց, որ չի
ցանկանում խոսել այդ մասին: Այնուհետև
նրա ձեռքում թղթի մի կտոր տեսա: Ես վերցրեցի և կարդացի այն:
Ինչ-որ մեկն անհավանական չար բաներ
էր գրել նրան: Անանուն նամակում գրված էր,
որ նա տգեղ է, որ ոչ ոք չի սիրում նրան, որ
նա իրավունք չունի ապրելու, և որ նա պետք
է գնա ու ինքնասպան լինի: Ես երբեք չէի
հավատա, որ նրա նման մեկը կարող էր այդպիսի հարձակման ենթարկվել: Դա ստիպեց
ինձ նրա հետ զգալ այդ նույն ցավը:
Այդ դեպքից հետո ես ավելի մեծ ջանքեր
գործադրեցի, որպեսզի Դեսթինիի ընկերուհին
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Լիահոնա

լինեմ, ոչ միայն նրա հետ ժամանակ անցկացնեմ, այլև միշտ կողքին լինեմ, և դա անկեղծ
էի անում: Ես բացատրեցի նրան, որ նա
Աստծո դուստրն է, օրհնված է աստվածային
էությամբ, արժանի է հիացմունքի և ունակ է
մեծ գործեր անելու:
Դժվար է սիրել ինքդ քեզ, երբ մյուսները
քեզ վատ են վերաբերվում և քննադատում են:
Դեսթինիին ընկերակցելով, ես սովորեցի, որ
երբեմն մարդկանց օգնելու լավագույն միջոցը
պարզապես սիրելն է նրանց և օգնել նրանց
իմանալ, թե իրականում ովքեր են իրենք:
Երբ տարին ավարտվեց, և ես պետք է
վերադառնայի Ֆրանսիա, Դեսթինին ինձ մի
բան ասաց, որ ես միշտ կհիշեմ: Նա ասաց.
«Էմմա, դու փրկել ես ինձ: Մինչև քո գալը ես
ուզում էի ինքնասպան լինել: Բայց դու և քո
քույրը օգնեցիք ինձ, հոգ տանելով իմ մասին:
Հիմա ես սիրում եմ ինձ և սիրում եմ ձեզ»:
Դպրոցում այնքան երեխաներ կան, որ
դաժան վերաբերմունքի զոհ են դառնում,
նրանք վիրավորված են կամ մեկուսացած:
Նրանց օգնելու ուղի փնտրեք: Խոսեք նրանց
հետ, մտածեք նրանց մասին, սիրալիր եղեք
նրանց հետ: Դա այն է, ինչ Փրկիչը կաներ,
և երբեմն հասարակ ողջույնը կամ ժպիտը
կարող են շատ բան փոխել: ◼
Հեղինակն ապրում է Ֆրանսիայում:

ՆԿԱՐԸ՝ ՌԵՋԻՆԱԼԴ ՍՎԻՆԻԻ

Էմմա Ք.
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Ե

ս ապրում էի մայրիկիս հետ
մեքսիկական փոքր քաղաքում,
որտեղ բոլորն իրար ճանաչում
էին: Ես ճիշտն ու սխալը տարբերում
էի, սակայն շփոթված էի և եկեղեցու
անդամներից միակ ակտիվ երիտասարդ կինն էի ամբողջ քաղաքում:
Ես ցանկանում էի մերվել շրջապատի հետ և արեցի մի բան, ինչն
իմաստալից թվաց ինձ այդ ժամանակ՝ ժամադրվում էի մի տղայի հետ:
Սա սխալների շարքից առաջինն
էր, որ ես սկսել էի անել: Ես սկսեցի
զիջել հասակակիցների ճնշմանը և
համարել, որ բավականաչափ մեծ եմ
ինքնուրույն մտածելու համար, ինչին
հետևեց եկեղեցուց հեռանալը և մթության մեջ ապրելը:
Մեկ տարի ես ապրում էի խավարի
մեջ, որը յուրաքանչյուր հաջորդ օրվա
հետ ավելի էր թանձրանում: Իմ սխալ

որոշումները հանգեցրին վիճաբանությունների ընտանիքիս հետ և, ի
վերջո, ես հասկացա, որ այլևս չէի
կարող նրանց հետ ապրել: Երբ վերջին օրերի սրբերից մի ընկեր մահացավ, ես սթափվեցի ու հասկացա, որ
մի բան պակասում է ինձ: Ցավոք, ես
մեղադրում էի Աստծուն և ավետարանը: Ես դադարել էի մտածել, որ
օրհնությունները գալիս են հնազանդությունից: Եթե ես չորոշեի, որ պետք
է սկսեմ ապրել ավետարանով, ես
կշարունակեի անտեսել իմ կապը
Եկեղեցու հետ և ապրել աշխարհիկ
կյանքով:
Ես նստած էի մահճակալիս վրա,
մութ սենյակում, լացում էի և խղճում

ինքս ինձ, երբ հասկացա, որ վախենում եմ` վախենում էի մենակությունից, երբ ոչ մեկի հետ չէի կարող
զրուցել, երբ չէի կարող շտկել կատարածս բոլոր սխալները, վախենում
էի, որ ոչ ոք չի ների ինձ, հատկապես
Աստված:
Ի վերջո, ես տեղափոխվեցի Մինեսոտա (ԱՄՆ) իմ տատիկի ու պապիկի հետ, ովքեր Եկեղեցու անդամ
չէին: Խորթ հայրս ինձ հետ եկավ և
առաջին կիրակին մենք գնացինք

ԸՆԿԵՐՆԵՐ,
որոնք ԻՆՁ ՀԵՏ
ԿԻՍՎԵՑԻՆ
ԻՐԵՆՑ ԼՈՒՅՍՈՎ
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Մարիանա Մ. Լարա

Եկեղեցի, բայց միայն հաղորդության
ժողովին: Երբ ժողովն ավարտվեց, ես
որոշեցի գնալ տուն, բայց ի զարմանս
ինձ, երբ մենք մոտենում էինք մեքենային, տեսանք, որ եպիսկոպոսը
վազում էր մեր կողմ: Նա մի քանի
հարց տվեց մեզ և հրավիրեց մյուս
կիրակի նորից գալ եկեղեցի, և մենք
եկանք:
Հաջորդ կիրակի, երբ հաղորդության ժողովն ավարտվեց, մինչ ես
կհասցնեի վեր կենալ տեղիցս, ինձ
շրջապատեցին այդ ծխի երիտասարդ աղջիկները, նրանք, որ կօգնեին փոխել իմ կյանքը:

Հանկարծ ես հայտնվեցի լրիվ
ուրիշ աշխարհում` մի տեղ, ուր կային
հոգատար եպիսկոպոս և Երիտասարդ Կանանց նախագահ, կային
շատ երիտասարդ աղջիկներ, ովքեր
ձգտում էին ապրել ավետարանով
ամեն օր, ապրել բարձր չափանիշներով և պաշտպանել արդարությունը:
Նրանք այնպես էին փայլում, որ
կարող էին լուսավորել ճանապարհն
իմ առաջ:
Այդ ժամանակ ես հասկացա, թե
ինչ պետք է անեմ: Ինչպես գրված է.
«Այսպէս լուսավորէ ձեր լոյսը մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի գործերը
տեսնեն, և փառաւորեն ձեր Հորը որ
երկնքումն է» (տես Մատթեոս 5.16):
Եվ այդպես ես սկսեցի ամեն շաբաթ

հաճախել եկեղեցի, մասնակցել
միջոցառումներին, ընթերցել Մորմոնի Գիրքը, ամեն օր աղոթել, համեստ
հագնվել, մաքուր խոսել, գնալ
տաճար և պատրաստվել ստանալու
իմ հայրապետական օրհնությունը:
Ես ամբողջովին փոխվել էի,
սակայն չէի գիտակցում դա մինչև
Երիտասարդ Կանանց ճամբարը, երբ
զգացի Սուրբ Հոգին և հայտնաբերեցի, որ վկայություն ունեմ՝ վկայություն, որը կհիշեցնի ինձ, որ Աստված
սիրում է ինձ, որ Նա ծրագիր ունի
ինձ համար և որ Նա չի ուզում, որ ես
մենակ լինեմ: Իմ պայծառ ու ամուր
վկայությունը փոխեց ինձ: Իմ վկայությունը կիսվելու համար է և լուսավորելու ոչ միայն իմ ճանապարհը, այլև՝
ուրիշներինը: Վկայությունը չի վախենում շողալ մթության մեջ: ◼
Հեղինակն ապրում է Մեքսիկայի Բահա
Կալիֆորնիա քաղաքում:

Ես վախեցած էի ու
միայնակ: Հետո ես
տեղափոխվեցի ուրիշ
նահանգ և երկար
դադարից հետո առաջին անգամ գնացի
եկեղեցի:

ՔԱՋՈՒԹՅԱ
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ՄԲ

ԿԻՍՎԵԼ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՈՎ
Ավետարանի և նրա օրհնությունների վկայությամբ զինված՝
Ֆաբիանը թույլ չէր տա, որ իր երիտասարդ տարիքը խոչընդոտ
հանդիսանար զորավոր, համարձակ անդամ-միսիոներ լինելու
համար:

Մայքլ Ռ. Մորիս
Եկեղեցու ամսագրեր

Ա

րևը մայր էր մտնում Լաս Թոմասում, որն
Անտոֆագաստային նայող ավազոտ
լանջերին կառուցված մերձակա բնակավայր է: Ներքևում սկսում են շողալ լույսերը,
քանի որ հյուսիսային Չիլիի այս նավահանգստում օրը մոտենում է իր ավարտին:
Շաբաթօրյա երեկո է, և 13-ամյա Ֆաբիան
Հ.-ն կարող էր ընկերների հետ լինել: Սակայն
Ֆաբիանը, ով Եկեղեցու նոր անդամ է, որոշում
է երեկոն անցկացնել լիաժամկետ միսիոներների հետ: Ժամանակն է «օգնելու հավաքել
Իսրայելը»: 1
Բոլոր նվիրյալ միսիոներներից, որոնց հետ
լիաժամկետ միսիոներներ Քելեն ՎանՆաթերը
և Ջորդան Շելթոնը միասին աշխատել էին
Չիլիում իրենց միսիայի ընթացքում, Ֆաբիանը
առանձնահատուկ տեղ էր զբաղեցնում:
«Եթե նա ազատ էր, ապա անպայման
մեզ հետ միսիոներական աշխատանք էր
կատարում»,-ասում է Քելենը: «Երբ ամառային արձակուրդներն ավարտվեցին, Ֆաբիանը
տխուր էր ոչ միայն այն պատճառով, որ պետք
է վերադառնար դպրոց, այլև, որ շատ ժամանակ չէր ունենալու մեզ հետ այցելություններ
կատարել»:

Ջորդանը, ով մի քանի ամիս եղել էր Քելենի
զուգընկերը, ավելացնում է. «Ֆաբիանը մեզ
հետ էր շաբաթը չորս կամ հինգ անգամ, գրեթե ամեն շաբաթ, մինչ մենք միասին ծառայում
էինք Անտոֆագաստայում: Նա լավագույն
անդամ-միսիոներն էր, ում հետ մենք երբևէ
ծառայել էինք»:
Ի՞նչն էր այս երիտասարդ տղային այդքան
պատրաստակամ դարձնում կատարելու
միսիոներական աշխատանքը, չնայած դասընկերների արհամարհանքին և անծանոթների
նախատինքներին: Ֆաբիանի պատասխանը
օրհնությունների մեջ էր, որոնք նա և նրա
ընտանիքը ստացել էին սկսած այն պահից,
երբ ընդունել էին ավետարանը, օրհնություններ՝ որոնցով նա ցանկանում էր կիսվել մյուսների հետ:

«Անբացատրելի ուրախություն»
Ֆաբիանը սկսեց մասնակցել միսիոներական զրույցներին անմիջապես այն պահից, երբ
միսիոներները թակեցին նրանց դուռը: Նա դեռ
հիշում է իր առաջին հաղորդության ժողովը:
«Ես ոչ մեկին չէի ճանաչում, երբ մտա
հավաքատուն, և մի քիչ նյարդային
կտ
Հ ոՀ կո տ
ե մե բմ եբ րե ր2 02 10 91 9
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«Նա միշտ կիսվում է իր սեփական անձնական փորձառություններով՝ ինչպես է նա զգացել, երբ

էի»,-ասում է նա: «Սակայն ես մի
հրաշալի զգացում ունեցա: Ես
զգացի, կարծես Եկեղեցի էի գալիս
արդեն ամիսներ կամ տարիներ:
Շաբաթներ անց, իմ մկրտության
ժամանակ ես մի անբացատրելի
ուրախություն զգացի՝ ընկղմվելով
ջրի մեջ և դուրս գալով: Ես զգացի
ինձ ինչպես մի նոր անձ, իմանալով, որ
պետք է հետևեմ Հիսուս Քրիստոսին
և իմ ուժերի ներածին չափով պահեմ
Նրա պատվիրանները»:
Ֆաբիանի չամուսնացած ծնողները՝ Լեոնարդոն և Անգելան, միանալով իրենց որդուն միսիոներական
դասերի ժամանակ, իմացան տաճարային ամուսնության և հավերժական
ընտանիքների մասին: «Մեկ շաբաթ
անց հայրս որոշեց հարսանիքի
օրը»,-ասում է Ֆաբիանը: «Մայրս
երջանիկ էր»:
Ֆաբիանի՝ Եկեղեցուն միանալուց
չորս ամիս հետո, Անգելան հետևեց
նրան և մտավ մկրտության ջրերը:
«Դա հրաշալի օրհնություն էր»,-
ասում է Ֆաբիանը:
Ապա, արագ հետևեցին մյուս
օրհնությունները: Լեոնարդոն, ով
մկրտվել էր դեռ երիտասարդ տարիքում, ակտիվացավ Եկեղեցում:
Ավետարանի ուսումնասիրությունը
հաստատուն սովորույթ դարձավ
նրանց տանը: Ընտանիքի անդամները ավելի մտերմացան: Լեոնարդոն
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կայուն աշխատանք գտավ: Եվ
Ֆաբիանը ստացավ Ահարոնյան
քահանայություն:
«Ինձ դուրս է գալիս, որ քահանայություն կրող եմ, քանի որ կարող եմ
հաղորդությունը բաժանել անդամներին և օգնել նրանց նորացնել իրենց
ուխտերը»,-ասում է Ֆաբիանը: «Ես
հատկապես ուրախ եմ լինում, երբ
հաղորդությունը տալիս եմ ընտանիքիս անդամներին և այն երեցներին,
ովքեր ինձ ուսուցանել են: Հայրս
հպարտանում է ինձանով, երբ տեսնում է, որ հաղորդությունը բաժանելով մեծ ուրախություն եմ ապրում»:

Դա հրաշալի կլիներ
Ֆաբիանը, որպես անդամ, սկսել էր
միսիոներական աշխատանք կատարել դեռ իր մկրտությունից առաջ:
Նա ասում է. «Ես իմ երեք ընկերներին ասել էի, որ պատրաստվում եմ
մկրտվել: Նրանցից երկուսը եկել էին:
Ես սիրում եմ կիսվել ավետարանով,
որպեսզի իմ ընկերները հասկանան,
թե մենք ինչի ենք հավատում և ինչ
ենք անում եկեղեցում, և որպեսզի նրանք սովորեն ավետարանը,
մկրտվեն ու ավելի երջանիկ կյանքով
ապրեն: Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե
նրանցից գոնե մեկը մկրտվեր և դառնար իմ քվորումի անդամներից մեկը:
Դա հրաշալի կլիներ»:
Ֆաբիանը Մորմոնի Գիրքն իր

հետ դպրոց է տանում, ինչպես
նաև միսիոներական բրոշյուրները`
ընկերներին բաժանելու համար: Նա
ուրախությամբ պատասխանում է
Եկեղեցու մասին հարցերին և հրավիրում ընկերներին կիրակնօրյա
ժողովներին և երիտասարդների
միջոցառումներին: Նա նաև չի վախենում մոտենալ մարդկանց փողոցում,
և ինչպես ուսուցանել են միսիոներները, հրավիրում է նրանց իմանալ
Եկեղեցու մասին և մկրտվել:
«Ֆաբիանը չի մտահոգվում, որ
ինչ-որ մեկը կմտածի, թե ինքը տարօրինակ համառությամբ է կիսվում
իր վկայությամբ»,-ասում է Քելենը:
«Նա գիտի, որ ճիշտ բան է անում:
Նա գիտի, որ հոգևոր բաներն ավելի
կարևոր են, քան մյուսները»:
«Երբ Ֆաբիանը կիսվում է իր
վկայությամբ,-ասում է Ջորդանը,-
նա զորություն է առնում իր դարձից,
ավետարանի հանդեպ իր սիրուց և
օրհնություններից:
Նա տեսել է իր ընտանիքի ստացած օրհնությունները, և դա ոգեշնչում է նրան, որ այդպես համարձակ
ու անկեղծ կիսվի ավետարանով
իր ընկերների հետ: Մի անգամ նա
վկայություն էր տալիս լսողներից
մեկի մոտ, թե ինչ մեծ օրհնություն
էր իր ծնողների ամուսնությունը,
բայց որքան դժվար էր նրա համար
իր մկրտությունից հետո չորս ամիս

դարձի պատմությունով, վկայությունս
ամրապնդվում է: Եվ երբ ուսուցանում
եմ ավետարանը, դա ինձ հնարավորություն է տալիս օրինակ լինել
մարդկանց համար, այդ թվում՝ իմ
փոքրիկ քույրիկի»:
Զարմանալի չէ, որ Ֆաբիանի մեծ
երազանքներից մեկն ավագ դպրոցից հետո լիաժամկետ միսիոներ
դառնալն է:
«Ես ցանկանում եմ կիսվել ճշմարտությամբ նրանց հետ, ովքեր չգիտեն

այն»,-ասում է նա: «Ես ցանկանում
եմ հրավիրել նրանց մաքրվել իրենց
մեղքերից: Ես ուզում եմ սովորեցնել
նրանց, թե ինչպես դառնալ հավերժական ընտանիք: Ես ցանկանում եմ
հրավիրել նրանց երջանիկ լինել այժմ
և ապրել հավերժական երջանկությամբ այս կյանքից հետո: ◼
ՀՂՈՒՄ.
1. See Russell M. Nelson, “Hope of Israel”
(worldwide youth devotional, June 3, 2018),
HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

առաջին անգամ գնացել է Եկեղեցի, կամ ինչ է զգում, երբ կարդում է Մորմոնի Գիրքը»:
ԱՎԵԼԻ ԿԱՐևՈՐ ԲԱՆ ՉԿԱ

սպասել, մինչև իր մայրը կմկրտվեր:
Նրա զգացմունքներն այնքան ուժեղ
էին, որ նա արտասվեց: Այնուհետև
նա վկայեց, որ եթե պահենք Աստծո պատվիրանները, Աստված հոգ
կտանի մեր մասին»:
«Ֆաբիանի վկայությունը նրան
զորավոր միսիոներ է դարձնում,-
ասում է Քելենը:
Նա այսպես չի խոսում, թե՝ «ինչ-որ
մեկն ասում է, որ սա ճշմարիտ եկեղեցի
է»: Նա միշտ կիսվում է իր սեփական
անձնական փորձառություններով՝ թե
ինչ է զգացել, երբ առաջին անգամ
գնացել է Եկեղեցի, կամ ինչ է զգում,
երբ կարդում է Մորմոնի Գիրքը: Ամեն
ինչ շատ պարզ ու իրական է»:

Ես միշտ լավ եմ զգում
Ավետարանով կիսվելը Ֆաբիանին
լրացուցիչ օրհնություն է բերում:
«Երբեմն դպրոցում ինձ հետ վատ
բաներ են պատահում, բայց հետո
միսիոներները թակում են մեր դուռը
և հարցնում, թե արդյոք կցանկանայի՞ իրենց հետ գնալ ուսուցանելու»,-
ասում է նա: «Նրանց հետ մարդկանց
այցելելով, ես այնպիսի զգացում եմ
ունենում, որ ոչ մի խնդիր չի եղել: Ես
միշտ լավ եմ զգում, երբ նրանց հետ
գնում եմ ուսուցանելու, կարդում
եմ սուրբ գրությունները և օգնում
նրանց կիսվել ավետարանով: Երբ
կիսվում եմ ավետարանով և իմ

«Իմ սիրելի յուրահատուկ երիտասարդնե՛ր,
դուք ուղարկվել եք
երկիր այս որոշակի
ժամանակահատվածում, աշխարհի
պատմության վճռական
պահին, որպեսզի օգնեք
հավաքել Իսրայելը:
Այս պահին երկրի վրա
տեղի ունեցող իրադարձություններից ոչինչ
այդքան կարևոր չէ,
քան դա: Ոչինչ չկա, որ
Ֆաբիանը պատրաստվում է քարոզել
երեց Քելեն ՎանՆաթերի (վերևից,
կենտրոնում) և Ջորդան Շելթոնի
(վերևից, աջում) հետ:

ավելի մեծ նշանակություն ունենա: Բացարձակապես ոչինչ:
Այս հավաքումն ամեն
ինչ է ձեզ համար: Սա
է այն առաքելությունը, որի համար դուք
ուղարկվել եք երկիր»:
President Russell M. Nelson,
“Hope of Israel” (worldwide
youth devotional), June, 3, 2018,
HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.
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«Ինչպե՞ս
կարող եմ լավ
չափանիշներով
ընկերներ
գտնել»:

«Քրիստոսանման
ընկերների կարեկցանքը խորապես
ազդում և փոխում
է մեր կյանքը:
Մենք պետք է լավ
հիշենք, որ Տերը
հաճախ «օրհնություններ է
ուղարկում վերևից,
մեզ սիրող մարդկանց խոսքերի և
գործերի միջոցով»:
Երեց Ջոզեֆ Բ. Վիրթլին (1917–2008),
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, 1997 թվականի հոկտեմբերի
գերագույն համաժողով

Այստեղ կարևորը
բարությունն է:

Կիսվեք
ավետարանով

Սեր ցուցաբերեք նրանց

Միսիոներների հետ

հանդեպ և բարի եղեք:

գնալով մարդկանց

Ցույց տվեք, որ մտածում

ուսուցանելու, դուք

եք նրանց և նրանց երջանկության

կարող եք գտնել լավ չափանիշներով

մասին: Եթե նրանք հոգատարություն

նոր ընկերներ: Նրանք ճանաչում են

չեն ցուցաբերում ձեր նկատմամբ և

մի քանի երիտասարդ մարդկանց,

բարի չեն, ձեզ, հավանաբար, պետք

ովքեր կցանկանային ընկեր ունենալ

չէ շարունակել այդ ընկերությունը:

Եկեղեցում:

Մադի Բ., 15 տարեկան, Արիզոնա, ԱՄՆ

Երեց Քվինտանիլլա, 20 տարեկան,
Բարբադոս Բրիջթաուն Միսիա

Աղոթեք ձեր ընկերների համար
Ես շատ եմ աղոթում, որ ընկերներս
ճիշտ մարդիկ լինեն, օգնեն ինձ,
ովքեր կօգնեն ինձ ապրել չափանիշներով և խորացնել Հիսուս Քրիստոսի
մասին վկայությունս:
Իմանոլ Մ., 18 տարեկան, Չիհուահուա,
Մեքսիկա
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Լիահոնա

Աստված կօգնի ձեզ
Ես հասկացել եմ, որ
երբ իմ ճանապարհին
փնտրում եմ մարդկանց,
ովքեր ունեն Քրիստոսի
լույսը, ապա ամեն ինչ փոխվում է:
Երկնային Հայրը գիտի ձեր ցանկությունները և երբ դուք կատարում եք
ձեր բաժինը, ապա Նա պատասխանում է ձեր աղոթքներին:
Օլիվիա Տ., 18 տարեկան, Յուտա ԱՄՆ

Ապրեք ձեր չափանիշներով
Չափանիշներով ապրողի օրինակ
հանդիսացեք: Եվ եթե դուք ունեք
ընկերներ, ովքեր չունեն այդ նույն
չափանիշները, ցույց տվեք նրանց,
որ նրանք հատուկ են Աստծո աչքում:

Ինչպիսի՞ն է Եկեղեցու
տեսակետը շրջակա
միջավայրի մասին:

Հիսուսը սիրում էր բոլորին և ուսուցանում էր, որ հետևեն Իր ուղիներին:
Բեռնարդ Բ., 19 տարեկան, Պալավան,
Ֆիլիպիններ

Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ մեր տեսակետը հասկանալու
գլխավոր հասկացությունը կառավարումն է: Դա չի նշանակում, որ
մարդիկ տիրում են երկրին և կարող են շահագործել այն, ինչպես
կցանկանան, այլ մենք պատասխանատվություն ենք կրում երկրի

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

ռեսուրսներն օգտագործելու համար (տես Վարդապետություն
և Ուխտեր 104.13–15): Թեև «բավականաչափ կա նաև խնայելու
համար» (Վարդապետություն և Ուխտեր 104.17), Աստված ցանկանում է, որ մենք իմաստուն կերպով օգտագործենք երկրի ռեսուրսները (տես Վարդապետություն և Ուխտեր 59.20):
Աստված ստեղծել է երկիրը և հայտարարել, որ այն «շատ բարի
է» (տես Ծննդոց 1.1, 31): Այս երկիրը ստեղծվել է, որ ապաստան
դառնա Աստծո զավակների համար, որպես Նրա փրկության ծրագրի մասը: Երկիրը սրբագործվելու է և ստանալու է սելեստիալ փառք

Դուք ի՞նչ եք կարծում:

«Ինչպե՞ս կարող եմ հաղթահարել մենակության
զգացումը»:

(տես Վարդապետություն և Ուխտեր 88.18–19):
Աստված արարել է երկիրը ոչ միայն օգտակար, այլև՝ գեղեցիկ: Երկրի բոլոր բաները «ստեղծված են մարդու օգտի և գործածության համար՝ թե՛ աչքը շոյելու և թե՛ սիրտն ուրախացնելու
համար», ինչպես նաև «հոգու կենարարության համար» (Վարդա-

Ձեր պատասխանը և, ցանկության
դեպքում, բարձրորակ լուսանկարը
ներկայացրեք մինչև 2019 թվականի
նոյեմբերի 15ը liahona.ChurchofJesus
Christ.org կայքին (սեղմեք «Ներկայացնել հոդված կամ կարծիք»)։

պետություն և Ուխտեր 59.18–19):

Պատասխանները կարող են
խմբագրվել ծավալի ու պարզության
համար:

թափոններից:

Մենք պետք է հարգենք Աստծուն` գնահատելով Նրա ստեղծագործությունները, շնորհակալություն հայտնելով դրանց համար
և ձգտելով գեղեցիկ պահել դրանք: Մենք պետք է պահպանենք
ռեսուրսները, բնությունը և խուսափենք աղտոտվածությունից ու
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Մեր հավատքի գլխավոր
անկյունաքարը
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլի (1910–2008)
Եկեղեցու 15-րդ Նախագահ

Յ

Մենք ունենք հիմնական անկյունաքարերը, որոնց վրա այս վերջին օրերի
մեծ Եկեղեցին ստեղծվել է Տիրոջ կողմից
և կառուցվել՝ «միասին հարմարված»:
Դրանք բացառապես հիմնարար են այս
աշխատանքում, հենց հիմքը և խարիսխները, որոնց վրա այն կանգնած է: . . .
[Բայց] ես խոսում եմ գլխավոր անկյունաքարի մասին, որին մենք ճանաչում
և պատվում ենք՝ որպես Տեր Հիսուս
Քրիստոսին:
Նա է գլխավոր անկյունաքարը այս
Եկեղեցու, որը կրում է Նրա անունը՝
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցի: Ուրիշ անուն չկա երկնքի տակ
մարդկանց տրված, որով կարելի լինի
մեզ փրկվել (տես Գործք 4.12): Նա է մեր
փրկության հեղինակը, հավիտենական
կյանք տվողը (տես Եբրայեցիս 5.9): Չկա
մեկը, ով կհավասարվի Նրան: Երբեք չի
եղել: Երբեք չի էլ լինի: Շնորհակալություն
Աստծուն` Իր Սիրելի Որդուն պարգևելու
համար, ով տվեց Իր կյանքը, որպեսզի
մենք կարողանանք ապրել, և ով մեր
հավատքի ու Իր Եկեղեցու գլխավոր,
անսասան անկյունաքարն է: ◼
1984թ. հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի
ելույթից:

ՆԿԱՐԸ՝ ՋԱՎԻԵՐ ԱՌԵՍ

ուրաքանչյուր նոր տաճարի համար
մենք կազմակերպում ենք անկյունաքարի արարողություն, որը ներդաշնակ է վաղ ժամանակներում գոյություն
ունեցող ավանդույթին: Մինչև բետոնով
ծածկելը, շենքի հիմքային պատերի մեջ
մեծ քարեր են դրվում: Փորվում են խրամատներ, իսկ քարերը դրվում են որպես
հենարաններ: Սկզբնակետից սկսած,
հիմքի պատը շարվում է ուղիղ անկյունաքարի ուղղությամբ, ապա անկյունը
փոխվում է, և պատը շարվում է դեպի
մյուս անկյունը, որտեղ տեղադրված է մեկ
այլ քար, որից պատը շարվում է դեպի
հաջորդ անկյունը, և այդտեղից մինչև
սկզբնակետը: . . . Վերջին քարը կոչվում է
գլխավոր անկյունաքար, և այն տեղադրելու պահը դարձել է շուքով տոնելու առիթ:
Երբ այս անկյունաքարն իր տեղում է, հիմքը պատրաստ է վերնամասի կառուցմանը: Այսպիսի համեմատությամբ է Պողոսը
նկարագրել ճշմարիտ Եկեղեցին.
«Ուրեմն այսուհետև այլևս օտար և
պանդուխտ չեք, այլ սուրբերի հետ քաղաքացիներ և Աստուծո ընտանիքներ.
Առաքյալների և մարգարէների հիմքի
վերայ շինուած. որի անկիւնի գլուխը
Յիսուս Քրիստոսն է:
Որ նրանում բոլոր շինուածքը միասին
հարմարուած աճում է, որ լինի սուրբ
տաճար Տերով» (Եփեսացիս 2.19–21):
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Լիահոնա

Եկեղեցու չորս անկյունաքարերը
Նախագահ Գորդոն Բ.
Հինքլին վկայել է, որ Հիսուս
Քրիստոսը մեր հավատքի
գլխավոր անկյունաքարն է:

Տեր Հիսուս
Քրիստոս

Առաջին
Տեսիլքը

Մեր Տեր և
Փրկիչ: Գլխավոր անկյունաքար, որի վրա
կառուցված է
մեր հավատքը
և Եկեղեցին:

Բացել է վերականգնման
հրաշալի գործը:

Նա նույնպես ուսուցանել է, որ կան նաև
այլ հիմքային անկյունաքարեր, որոնց
վրա կառուցված է Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին:

Մորմոնի գիրքը

Քահանայություն․

Խոսում է ինչպես
ձայնը փոշու
միջից` մարգարեների խոսքերով
վկայելով մարդկության Փրկիչի
մասին:

Քահանայության
զորությամբ ու
իշխանությամբ,
մարդիկ գործում են Աստծո
անունից, Նրա
թագավորության
գործերը սպասավորելիս:

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

Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետությունից

Ողջույններ

Տես Ը4–Ը7 էջերը
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Նախագահ
Դալլին Հ. Օուքս

Սիրել մարդկանց, ինչպես
Հիսուսն է մեզ սիրում

Առաջին
Նախագահության
առաջին
խորհրդական

իսուսը կարևոր պատվիրան տվեց Իր աշակերտՀ(Հովհաննես
ներին՝ «իրար սիրեք, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի»
15.12): Որպես Քրիստոսի հետևորդներ,
մենք պետք է խաղաղ ապրենք մյուսների հետ: Սա
ներառում է մարդկանց, ովքեր նույն հավատալիքները չունեն, ինչ մենք:
Ահա մի քանի եղանակ, թե ինչպես կարող ենք
սիրել մարդկանց, ինչպես Փրկիչն է սիրում մեզ.
• Բարի եղեք այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր
տարբերվում են ձեզանից:
• Հարգանք ցուցաբերեք նրանց հավատքի
հանդեպ:
• Երբեք մի բռնացեք կամ վիրավորեք որևէ մեկին:
• Եղեք լավ լսող:
Ը2

Ընկեր

• Եղեք քաղաքավարի: Մի վիճեք, երբ
զայրացած եք:
• Պաշտպանեք այն, ինչ ճշմարիտ է:
• Ավետարանի մասին մարդկանց պատմեք
խոնարհ ձևով: «[Խոսեք] ճշմարիտը լինելով
սէրի մէջ» (Եփեսացիս 4.15):

Մեր Փրկիչի պատվիրանը՝ սիրել իրար, ինչպես որ Նա մեզ սիրեց, հավանաբար, մեր ամենադժվար մարտահրավերն է: Ես աղոթում եմ, որ
մենք կարողանանք սեր ցուցաբերել մեր բոլոր
գործերում: ●
Հատված՝ «Սիրել ուրիշներին և ապրել տարբերություններով
հանդերձ», Լիահոնա, նոյեմբեր 2014, 25–28:

Մարգարեներ և Առաքյալներ
Սուրբ գրություններում ասված է, որ Եկեղեցին
«Առաքյալների և մարգարեների հիմքի վրա [է] շինուած.
որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է» (Եփեսացիս
2.20): Սա նշանակում է, որ Հիսուս Քրիստոսն այսօր
ղեկավարում է Եկեղեցին մարգարեների և առաքյալների միջոցով:

ՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ՋԱՐԵԴ ԲԵՔՍԹՐԵՆԴԻ

Նախագահ
Օուքս

Գունավորեք մարդկանց պատկերները, ովքեր ելույթ
են ունենում գերագույն համաժողովին: Կամ գունավորեք դրանք համաժողովից հետո, երբ ձեր ընտանիքի
հետ խոսեք ձեզ դուր եկած ելույթների մասին: Գունավորեք սիրտը ամեն անգամ, երբ լսեք, որ ինչ-որ մեկը
տալիս է Հիսուսի անունը: Նա սիրո՜ւմ է ձեզ:

Նախագահ
Նելսոն

Նախագահ
Այրինգ

Նախագահ
Բալլարդ

Երեց
Հոլլանդ

Երեց
Ուխդորֆ

Երեց
Բեդնար

Երեց
Քուք

Երեց
Քրիստոֆերսոն

Երեց
Անդերսեն

Երեց
Ռասբենդ

Երեց
Սթիվենսոն

Երեց
Ռենլանդ

Երեց
Գոնգ

Երեց
Սոարես

Այս էջն օժանդակում է էջ 155-ը՝ Եկ, հետևիր ինձ. Անհատների և ընտանիքների համար:
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Փրկող աղոթքը
Փրոդին վախենում
էր նորից գնալ
քնելու: Ի՞նչ կլիներ,
եթե նա նորից
սարսափելի
երազ տեսներ:

Ը4

Ընկեր

Լյուսի Սթիվենսոն
Եկեղեցու ամսագրեր

«Աղոթի՛ր, Նա լսում է»
(Children’s Songbook, 12):
րոդին վեր թռավ քնից և
նստեց անկողնում: Նրա սիրտն
արագ էր բաբախում:
Անձրևը ծեծում էր տանիքը, երբ նա նստած
էր մթության մեջ: Նա լսում էր, թե պատուհանից
այն կողմ աֆրիկյան թզենու ճյուղերից ինչպես էր
ցած հոսում ջուրը, և զգում էր տաք ու խոնավ օդը:
Փրոդին խորը շունչ քաշեց և փորձեց հանգստանալ: Դա միայն երազ էր:
Անկողնուց դուրս սողալով, նա գնաց ծնողների
սենյակ: Մայրիկն ու հայրիկը հանգիստ քնած էին:
Փոքր քույրիկը՝ Սելիան, նույնպես անկողնում էր:
Ամեն ինչ լավ էր: Ընտանիքն ապահով էր:
Փրոդին մագլցեց իր անկողնու վրա և նորից
փորձեց քնել: Որոշ ժամանակ նա այս ու այն կողմ
էր շուռ գալիս: Նա գիտեր, որ երազն իրական չէր,
բայց այնքա՜ն վախեցնող էր: Թեև նա հոգնած էր,
բայց վախենում էր նորից քնել: Ի՞նչ կլիներ, եթե
նա նորից սարսափելի երազ տեսներ:
Փրոդին մեջքի վրա պառկած նայում էր առաստաղին: Նա փորձում էր ուրախ մտքերի մասին
մտածել: «Երկնային Հայր, Դու իսկապե՞ս լսում ես:
Ամեն երեխայի աղոթքին Դու պատասխանո՞ւմ ես»:
Ջերմության ալիքը համակեց Փրոդիին, երբ նա
հիշեց Երեխաների Միության իր սիրած երգի խոսքերը: Քույր Կիոսկան նրանց սովորեցրել էր, որ Երկնային Հայրը միշտ դիտում է նրանց: Նրանք կարող
են աղոթել Երկնային Հորը ցանկացած ժամանակ և
ցանկացած տեղ:

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ` ՔԵԹԻ ՓԵՅՆԻ

Փ

Փրոդին գիտեր, թե ինչ
անել: Նա իջավ անկողնուց,
ծնկի եկավ ու աղոթեց.
«Սիրելի՛ Երկնային Հայր,
ես շատ եմ վախենում: Խնդրում եմ ապահով պահիր իմ
ընտանիքը: Եվ խնդրում եմ օգնիր
ինձ, որ քնեմ և այլևս վատ երազներ
չտեսնեմ»:
Աղոթքն ավարտելուն պես, Փրոդին մտավ
անկողին: Նրա մարմինը հանգստացել էր, և
միտքը խաղաղ էր: Շուտով նա քնեց:
Երբ առավոտը բացվեց, Փրոդին արթնացավ
արևի ջերմ շողից, որ ներս էր թափանցում պատուհանից: Խոհանոցից լսվում էին կաթսաների ձայները և նա գնաց գտնելու մայրիկին: Սելիան, սեղանի
շուրջ նստած, կասսավա էր ուտում: Մայրիկն իր
համար նույնպես ինչ-որ բան էր տաքացնում:
- Բարի լույս,-ասաց մայրիկը: -Ինչպե՞ս ես քնել:
-Ես շատ սարսափելի երազ էի տեսել,-ասաց
Փրոդին: -Բայց հետո աղոթեցի: -Երկնային Հայրն
օգնեց ինձ ապահով զգալ:
-Լավ չէ, որ վատ երազ ես տեսել,-ասաց
մայրիկը: Նա ամուր գրկեց Փրոդիին և երկար
չէր թողնում նրան: -Բայց ինչ ուրախ եմ, որ աղոթել ես: -Փաստորեն, Երկնային Հայրն իսկապես
օգնել է քեզ:
-Այո, Նա օգնեց,-ասաց Փրոդին: -Ես կարողացա
նորից քնել և այլևս վատ երազներ չտեսա: Փրոդին
ամուր գրկեց մայրիկին: Նա ուրախ էր, հասկանալով, որ անկախ նրանից, թե որքան վախեցած էր
ինքը, Երկնային Հայրը լսեց փրկող աղոթքը: ●
Թերթիր էջը, որպեսզի տեսնես այս պատմվածքի տղային:
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Բարև ձեզ, մենք
Մարգոն և Պաոլոն
ենք:

ր
՜
ե
ն
ն
յ
ւ
ո
ջ
Ող նգոյի

Կո
ն
ա
կ
ա
տ
ա
ր
Դեմոկ
:
ց
ի
ն
ւ
ո
յ
թ
ւ
ո
Հանրապետ
Կոնգոն կենտրոնական
Աֆրիկայում է: Այնտեղ
բնակվում է շուրջ
80 միլիոն մարդ:

Կոնգոն հայտնի է
իր գեղեցիկ ավանդական արվեստով՝
փայտե արձաններով,
հյուսված զամբյուղներով
և դիմակներով:

Կոնգոյի մեծ մասը ծածկված է
անտառներով: Այն բոլոր տեսակի
հետաքրքիր կենդանիների՝ փղերի,
գորիլլաների և ռնգեղջյուրների տունն
է: Այս կենդանին կոչվում է օկապի:

Ը6
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Մենք մեկնում
ենք Կոնգոյի
Դեմոկրատական
Հանրապետություն:

Մեր եկեղեցու
միսիոներները
սկսեցին ուսուցանել Կոնգոյի
ժողովրդին 1986
թվականին: Այժմ
գրեթե 60,000
մարդ պատկանում է Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի
Եկեղեցուն:
Կոնգոյի եկեղեցում մարդիկ հիմնականում
ֆրանսերեն են խոսում: Դա երկրի պաշտոնական լեզուն է: Սակայն կան նաև շուրջ 250 այլ
լեզուներ, որոնցով խոսում են Կոնգոյում:

Ծանոթացեք Կոնգոյից
մեր ընկերների հետ:
Այս տարի Կոնգոն ունեցավ
իր առաջին տաճարը: Եկեղեցու անդամներն այստեղ
շատ ոգևորված են՝ ունենալով
տաճար իրենց երկրում:

«Մի կիրակի ամենուր զինվորներ էին, և ծնողներս ասում էին,
որ դժվար է լինելու եկեղեցի
գնալ: Ես ասացի ծնողներիս,
որ մենք պետք է հաճախենք
գոնե հաղորդության ժողովին:
Միասին մենք հավատք գործադրեցինք և գնացինք եկեղեցի
Տիրոջ օրը պատվելու:

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄԸ` ՔԵԹԻ ՄԱՔԴԻԻ

Փրոդի Կ., 7 տարեկան, Կինշասա, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն:

Շնորհակալություն
Կոնգոն մեզ հետ
բացահայտելու համար:
Կտեսնվենք հաջորդ
անգամ:

«Ես սիրում եմ օգնել մարդկանց:
Մի օր իմ դասարանում երեխաներից մեկը տխուր էր, քանի որ
ոչինչ չուներ ուտելու: Ես մոտեցա
նրան և կիսվեցի նրա հետ իմ
տարած ուտելիքով»:
Սելիա Չիդիբի Կ., 5 տարեկան,
Կինշասա, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն:

Դուք Կոնգոյի՞ց եք: Գրե՛ք մեզ:
Ուրախ կլինենք ստանալ ձեր
նամակները: Տես Ը24 էջը:

Ես չեմ
ցանկանում

տարբերվել:

Էլիզա Բրոուդբենթ
(Հիմնված է իրական պատմության վրա):

«Հոգիների արժեքը մեծ է Աստծո աչքում»
(Վարդապետություն և Ուխտեր 18.10):
իկա անունով մի աղջիկ միշտ անհամբեր
սպասում էր պարի դասերին: Նա սիրում էր
լսել պարի երաժշտությունը: Սիրում էր կատարել
թիթեռնիկի շարժումը, և դա իր մոտ լավ էր ստացվում: Եվ հատկապես նա սիրում էր, երբ ամբողջ
դասարանով միասին էին կատարում այդ շարժումը: Քանի որ շարժումը կատարելիս պարողները,

Մ
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կարծես, բոլորը մեկ լինեին: Թվում էր, թե միայն
ինքը չէ Դաունի համախտանիշով:
Այսօր նրանք սովորեցին պարային նոր շարժում: Միկան նայում էր, թե ուսուցիչն ինչպես է
թռնում օդ: Նա դիտում էր նույնը կրկնող աղջիկների փորձերը: Ոմանց մոտ միանգամից ստացվում
էր: Մյուսների մոտ ստացվում էր մի քանի փորձից: Միկան կրկին ու կրկին փորձում էր, սակայն
նրա մոտ ոչ մի կերպ ճիշտ չէր ստացվում:

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ՄԵՐԻՆ ՌՈՒՍԻ

-Կօգնե՞ք ինձ, ուսուցիչ,-խնդրեց Միկան:
Հարևանությամբ կանգնած աղջիկը նայեց
Միկային: Այնուհետև նա շրջվեց իր ընկերուհու
կողմը: -Այս աղջիկն ինչու՞ է այդպես խոսում,-
շշնջաց նա: Երկու աղջիկները շրջվեցին և նայեցին Միկային:
Տան ճանապարհին Միկան անընդհատ լուռ էր:
Երբ նրանք տուն եկան, մայրիկը խոհանոցում
խմոր էր հունցում: Նրա այտին ալյուր էր քսվել:
Ուրիշ անգամ Միկան կծիծաղեր դա տեսնելով:
Սակայն այսօր նա հատակին գցեց պայուսակը
և նստեց սեղանի մոտի աթոռին:
-Ինչպե՞ս անցավ պարի դասը,-հարցրեց
մայրիկը:
-Շատ վատ,-պատասխանեց Միկան: -Ես
խնդրեցի, որ ուսուցիչն օգնի ինձ, իսկ մի աղջիկ
ասաց, որ ես ծիծաղելի եմ խոսում: Ապա, աչքերը
հառած, ինձ վրա էր նայում: Միկան անտրամադիր էր: -Ես էլ չեմ ուզում պարի գնալ:
-Օհ՜, ո՛չ, Միկա,-ասաց մայրը: -Ցավում եմ, որ
այդպես պատահեց: Ես ու հայրիկը այնքան ենք
սիրում դիտել քո պարը: Մենք այնպես ենք հպարտանում քո աշխատասիրությամբ:
Միկան այլևս չէր կարողանում զսպել արցունքները: -Ինձ դուր չի գալիս, որ ես Դաունի համախտանիշ ունեմ: Ես չեմ սիրում, որ իմ դեմքը տարբերվում
է: Ես ուզում եմ, որ ինձ համար դժվար չլինի նոր
բաներ սովորելը: Նույնիսկ խոսելն է դժվար ստացվում ինձ մոտ:
Հայրը նստեց Միկայի կողքին և ձեռքը դրեց
նրա ուսին: -Միկա, մենք քեզ այնքան շատ ենք
սիրում: Մենք ոչինչ չէինք փոխի քո մեջ:
Բայց Միկան ծածկել էր դեմքը ձեռքերով և գլուխն
էր տարուբերում: -Ես չեմ ցանկանում տարբերվել:
Ես ուզում եմ, որ այս Դաունի համախտանիշը կորչի
ինձանից:
Մայրն ու հայրը լուռ էին մի քանի րոպե:

-Ես միտք ունեմ,-ասաց մայրը:
Միկան հեռացրեց ձեռքերը դեմքից:
-Գուցե աղոթես և հարցնես Երկնային
Հորը, թե Նա ինչ կարծիքի է քո մասին:
Միկան մտածեց այդ մասին: Նա
սիրում էր աղոթել: Դանդաղելով, նա
համաձայնեց: -Կարո՞ղ ես գրել հարցը, որպեսզի ես հիշեմ, թե ինչ պետք
է հարցնեմ:
Մայրիկը գրեց հարցը: Ապա
Միկան վերցրեց թուղթը և գնաց իր
սենյակ աղոթելու:
Երբ մի քանի րոպե հետո Միկան
վերադարձավ խոհանոց, նրա դեմքը
լուսավոր էր էլեկտրական լամպի
նման: -Երկնային Հայրը պատասխանեց,-ասաց նա:
-Նա ի՞նչ ասաց,-հարցրեց մայրիկը:
-Նա ասաց,-Միկա, ես սիրում եմ քեզ, ինչպիսին
որ դու կաս,-ասաց Միկան: -Եվ Նա ասաց ԲԱՐՁՐ
ձայնով:
Հաջորդ շաբաթ, պարի դասին Միկան չէր
անհանգստանում, թե մյուս աղջիկներն ինչ կմտածեին իր Դաունի համախտանիշի մասին: Փոխարենը, նա նկատեց, որ աղջիկներից մեկը, որի անունը
Սառա էր, տխուր էր: Սառայի մոտ նոր շարժումները նույնպես չէին ստացվում:
Երբ Միկան տուն եկավ, նա որոշեց գրել Սառային: Նա բազմաթիվ սրտիկներ նկարեց: Մայրիկը
օգնեց նրան ուղղագրության հետ:
«Սիրելի Սառա»,-գրեց Միկան: «Դու շատ լավ
պարուհի ես: Ես ցանկանում եմ քո ընկերուհին
լինել: Ես ուրախ եմ, որ դու իմ պարի դասարանից ես»:
Միկան անհամբեր սպասում էր, թե երբ է նամակը հանձնելու Սառային: Նա ցանկանում էր, որ
Սառան նույնպես ուրախ և սիրված զգար իրեն
պարի դասարանում: ●
Հեղինակն ապրում է Յուտայում (ԱՄՆ):
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Ա Ռ Ա Ք Յ Ա ԼՆ Ե Ր Ո Ղ Ջ Ա Շ Խ Ա ՐՀ Ո Ւ Մ

Երեց Սթիվենսոնի
այցը Չիլի

Առաքյալները
ճամփորդում են աշխարհով
մեկ՝ սպասավորելու
մարդկանց և ուսուցանելու
նրանց Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոնը և Քույր Լեսա Սթիվենսոնը Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնի և Քույր Վենդի Նելսոնի հետ ուղևորվում
են Չիլի մի շատ կարևոր իրադարձության մասնակցելու համար: Կոնսեպսիոն քաղաքում նոր տաճար է նվիրագործվում:

Երեխաներն իրենց ծնողների հետ եկել
էին լսելու տաճարի նվիրագործման
հատուկ աղոթքը, որն ասելու էր
Նախագահ Նելսոնը:

Չիլիում շատ
երկրաշարժեր են լինում:
Կոնսեպսիոն Չիլի
Տաճարը հատուկ հիմք
ունի, որը կպաշտպանի
այն երկրաշարժից:
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Լաուրա և Ալիսիա Օ. քույրերն օգնեցին
վերջին քարը դնել տաճարից դուրս: Այն
կոչվում է տաճարի անկյունաքար: Ապա
տաճարը պատրաստ էր նվիրագործման:

«Այսօր
միանգամայն
երկնային
զգացում էր»:

Այժմ, Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու արժանի
անդամները կկարողանան
ներս մտնել՝ կնքվելու
իրենց ընտանիքների հետ
և կատարելու տաճարային
մկրտություններ:

ՎԵՐևԻ, ԱՋԻ և ՆԵՐՔևԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՋԵՖՐԻ Դ. ՕԼՐԵԴԻ, DESERET NEWS

Այս գեղեցիկ տաճարը
երկրորդն է Չիլիում և
18-րդը՝ Հարավային
Ամերիկայում:

Ա Ռ Ա Ք Յ Ա ԼՆ Ե Ր Ո Ղ Ջ Ա Շ Խ Ա ՐՀ Ո Ւ Մ

Երեց Ռենլանդն
այցելում է
երեխաներին

Առաքյալները
ճամփորդում են աշխարհով
մեկ՝ սպասավորելու
մարդկանց և ուսուցանելու
նրանց Հիսուս
Քրիստոսի մասին:

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդը կնոջ՝ քույր Ռութ Լ. Ռենլանդի հետ
այցելում է տարբեր վայրեր, օգնելով մարդկանց սովորել
Հիսուս Քրիստոսի մասին: Նա ելույթներ է ունենում և զրուցում
է միսիոներների հետ: Բայց ուր էլ որ նա լինի, նրա սիրած
գործն է հանդիպել երեխաներին և սեղմել նրանց ձեռքերը:
Երբեմն էլ նա այցելում է նրանց Երեխաների Միությունում:
Ճապոնիայում
Պերուում

Բոլիվիայում
Հարավային
Կորեայում
«Ցանկանու՞մ
եք մի գաղտնիք
իմանալ: Ընկերն
իմ ամենասիրած
ամսագիրն է: Ես միշտ
այն առաջին հերթին
եմ կարդում»:

Երեց Ռենլանդը ցանկանում է, որ
ամբողջ աշխարհի երեխաներն
իմանան, որ Երկնային Հայրը
ճանաչում և սիրում է նրանց:
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Սպիտակ գլխարկ
Ֆլորենսի համար

Ջորդան Մոնսոն Ռայթ
(Հիմնված է իրական պատմության վրա):

-ամյա Ֆլորենս Օնյեջեքվեն հասավ իր
տաղավարին` Նիգերիայի Օնիշա քաղաքի
բազմամարդ շուկաներից մեկում: Փողոցը լի էր
վաճառողներով, ովքեր հրավիրում էին անցորդներին գնումներ կատարել իրենց մոտից: Կանայք
քայլելիս հավասարակշռում էին իրենց գլուխների
վրայի կապոցները: Դպրոց չկար՝ հանգստյան
օրեր էին, և Ֆլորենսը գիտեր, որ դասընկերները
վայելում էին իրենց հանգիստը: Սակայն Ֆլորենսն
իր հանգստյան օրերն անցկացնում էր շուկայում՝
դառը տերև կոչվող բույսը վաճառելով: Դա նրա
միակ հնարավորությունն էր՝ ուսման վարձի գումարն աշխատելու համար:
Թերևս, Ֆլորենսը չէր
բողոքում: Ի վերջո, նրա
մայրն ամեն օր,
առավոտից երեկո
շուկայում քաղցր
կարտոֆիլ էր
վաճառում,
որպեսզի ընտանիքի համար
սնունդ գներ:
Մայրիկը
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շատ քրտնաջան էր աշխատում: Հայրիկը նույնպես: Սակայն առանց կրթություն ունենալու, նրանք միայն այդքանը կարող
էին անել: Ֆլորենսը գրեթե ավարտել էր տարրական դպրոցը: Թերևս, եթե նա կարողանար շարունակել ուսումը, կկարողանար լավ վարձատրվող
աշխատանք գտնել և օգնել իր ընտանիքին:
Երբ Ֆլորենսը տուն վերադարձավ, հարցրեց
ծնողներին. «Ի՞նչ եք կարծում, ես կարո՞ղ եմ գնալ
միջնակարգ դպրոց: Իսկ՝ համալսարա՞ն»:
Մայրիկը նայեց Ննամին (հայրիկին) և տարուբերեց գլուխը: «Համալսարանի վարձը շատ թանկ
է, մենք այդքան փող չունենք»,-ասաց Ննամը:
Ֆլորենսը հայացքն իջեցրեց: Նա չէր ցանկանում,
որ ծնողները տեսնեին, թե որքան հիասթափված
էր ինքը:
Մի քանի օր անց Ֆլորենսը կանգ առավ
հիվանդանոցի մոտ, որպեսզի դեղորայք գներ:
Հիվանդանոցը գրեթե նույնքան բազմամարդ էր,
որքան շուկան, սակայն՝ ոչ այդքան աղմկոտ:
Ֆլորենսը զարմանքով նայում էր բուժքույրերին,
որոնք կրում էին օսլայած, սպիտակ գլխարկներ:
Նա պատկերացնում էր իրեն՝ այդպիսի համազգեստով, հիվանդներին օգնելիս և հիվանդանոցում գտնվող երեխաների մասին հոգ
տանելիս: Հավանաբար, նա կարող էր բուժքույր դառնալ:

Ֆլորենսը գիտեր, որ ծնողները ճիշտ էին՝ կրթություն ստանալը դժվար կլիներ: Բայց Ֆլորենսը շատ
աշխատասեր էր: Նա որոշեց փորձել:
Անկախ առօրյա զբաղվածությունից, Ֆլորենսը
սովորելու ժամանակ էր գտնում: Նա հանձնեց
միջնակարգ դպրոցի ընդունելության թեստը և
Ննամը բավարար գումար վերցրեց պարտքով,
որպեսզի դուստրը դպրոց գնա: Հետագայում
Ֆլորենսն իմացավ, որ կառավարությունը կօգներ
վճարել բուժքույրական դպրոցի վարձը: Նրա երազանքը մոտ էր իրականանալուն:
Սակայն, երբ բուժքույրական դպրոց գնալու
ժամանակը եկավ, Ֆլորենսը սկսեց կասկածել: Իսկ
ի՞նչ է լինելու, եթե այնտեղ դժվար լինի սովորել:
Ի՞նչ կլինի, եթե նա ընկերներ չունենա: Ֆլորենսը կախեց գլուխը և աղոթեց. «Սիրելի Աստված,
խնդրում եմ ինձ ուժ տալ, որ գնամ բուժքույրական
դպրոց և լավ սովորեմ»:
Բուժքույրական դպրոցում Ֆլորենսը սովորեց
ներարկումներ անել և գործիքներն ախտահանել: Երբեմն հիվանդները լավանում էին, երբեմն
էլ՝ ոչ: Ֆլորենսը հաճախ էր աղոթում քաջության
համար: Երեք երկար տարիներ անցան, Ֆլորենսն
ավարտեց դպրոցը գերազանցիկի պատվոգրով:
Նրա երազանքն իրականացա՜վ: Նա կարող էր
հագնել բուժքույրի սպիտակ գլխարկը և կարող էր
բավարար գումար աշխատել ընտանիքին օգնելու
համար:
Շատ տարիներ անց, Ֆլորենսը հաճախում էր
Գանա Ակրա Միսիայի մի ճյուղ: Նրա ամուսինը՝
Քրիստոֆեր Չուքվուրահը, միսիայի նախագահն
էր այնտեղ: Այդ ճյուղում Ֆլորենսը հանդիպեց

երեխաների, ովքեր միշտ չէ, որ կարող էին դպրոց
հաճախել: Նրանք չգիտեին, թե ինչ պիտի անեին
ապագայում: Նրանք հիշեցնում էին Ֆլորենսին
իր սեփական մանկությունը: «Ի՞նչ կարող եմ ասել
նրանց օգնելու համար»: Ֆլորենսը լուռ աղոթում էր:
Ապա նա հստակ հուշում ունեցավ՝ պատմել
նրանց իր կյանքի մասին:
Ֆլորենսը մտածեց իր կյանքի մասին: Նա
աշխատել էր Նիգերիայի և Միացյալ Նահանգերի
հոսպիտալներում: Նա ամուսնացել էր լավ մարդու
հետ, և միասին նրանք գտել էին Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին: Նա դարձել
էր մայր: Այժմ նա օգնում էր միսիոներներին
առողջ լինել և կատարել իրենց գործը: Երկնային
Հայրն օգնել էր Ֆլորենսին բուժքույր դառնալ: Նա
օգնել էր նրան ավելի շատ բան անել, քան Ֆլորենսը կարող էր պատկերացնել: Նա կարող էր
նույնը անել այս երեխաների համար:
Ֆլորենսը նայեց երեխաներին և ժպտաց: «Տեսե՞լ
եք այն սպիտակ գլխարկները, որ բուժքույրերն են
կրում: Ես այդպիսի մի գլխարկ էի տեսել և որոշել
էի բուժքույր դառնալ . . .»: ●
Հեղինակն ապրում է Միչիգանում (ԱՄՆ):

ՆԿԱՐՆԵՐԸ` ԱՐԹՈՒՐ ԼԻՆԻ

Այս նկարում պատկերված է Ֆլորենսը, երբ նա
վերջապես ունեցավ իր
սպիտակ գլխարկը:
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Բրուքլին Պ., 9 տարեկան,
Յուտա, ԱՄՆ

նցյալ տարի ես գրադարաԱ
նից մի գիրք վերցրի, որը
բլոգեր աղջկա մասին էր: Ես
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մտածում էի, որ այն հետաքրքիր կլինի, քանի որ գլխավոր
հերոսուհին իմ տարիքի աղջիկ էր, և իմ մայրը
նույնպես բլոգեր է: Եվ ես կարծեցի, որ այդ գիրքն
ինձ դուր կգա:
Մի քանի էջ կարդալուց հետո ես տեսա, որ այդ
աղջիկը Տիրոջ անունն իզուր տեղն օգտագործեց:
Ես լավ զգացողություն չունեցա, երբ այդ մասը
կարդացի: Սակայն շարունակեցի կարդալ, մտածելով, որ դա միայն մի տեղ հանդիպեց: Ես կարդացի ևս մի քանի էջ, և նա կրկին դա արեց:
Ես գնացի մայրիկիս մոտ և ասացի նրան, թե
ինչ եմ կարդացել: Ես չգիտեի, թե արդյո՞ք պետք
է շարունակեի կարդալ: Մայրս ասաց, որ ես
պետք է որոշեմ: Բայց նա համաձայնեց, որ լավ
չէ ընթերցել, եթե աղջիկը ասում է բաներ, որոնք
մենք գիտենք, որ սխալ են: Մայրս ասաց, որ

հատկապես վատ է, որ նա Տիրոջ անունն է իզուր
տեղն օգտագրոծում:
Ես մտածեցի, որ պետք է տեսնեմ, թե արդյո՞ք
նորից է դա պատահելու և թերթեցի գրքի էջերը: Ես հայտնաբերեցի, որ Տիրոջ անունն իզուր
օգտագործելը մի խոսելաձև էր, որով այդ աղջիկը սովորաբար խոսում էր: Այնուհետև ես որոշեցի գիրքն առանց կարդալու վերադարձնել
գրադարան:
Ես տխրեցի, որ գրքի հեղինակը Տիրոջ
անունն իզուր էր օգտագործում: Սակայն
գիրքը գրադարան վերադարձնելուց հետո ես
ուրախացա, որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել:
Ես գիտեմ, որ հետևում էի Հավատք առ Աստված
գրքի «Ավետարանի իմ չափանիշները» բաժնին,
որտեղ ասվում է. «Ես կկարդամ և կդիտեմ միայն
այն բաները, որոնք հաճելի են Երկնային Հորը»:
Ես գիտեմ, որ մենք պետք է ակնածանքով ու հարգանքով օգտագործենք Երկնային Հոր և Հիսուսի
անունները: ●
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ՊԱՅԾԱՌ ՄԻՏՔ

Ամեն բան կարող եմ

ինձ զօրացնող Քրիստոսով

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄԸ՝ ԷՆԴԻ ԻԼՔԵՐՏՈՆԻ

(տես Փիլիպպեցիս 4.13):
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Հորդոր տաճարի
վերաբերյալ
Ջոյ Դ․ Ջոնս

«Զավակների սրտերը կդառնան դեպի իրենց
հայրերը» (Վարդապետություն և Ուխտեր 2.2):
ի կիրակի ես և իմ խորհրդականները մասնակցում էինք Եկեղեցու հավաքատներից
մեկի ժողովին: Մենք ելույթ ունեցանք տաճարի
և հատուկ իրադարձությունների մասին, որոնք
տեղի են ունենում այնտեղ: Ելույթից հետո Քոլբի
անունով 12-ամյա մի տղա մոտեցավ ինձ և սեղմեց
ձեռքս: Մենք մի քիչ զրուցեցինք տաճարի մասին:
Այնուհետև ես հորդորեցի նրան ընտանիքի անդամի մի անուն գտնել և տանել այդ անունը տաճար:
Կարճ ժամանակ անց ես նամակ ստացա
Քոլբիից: Ահա թե Քոլբին ինչ էր ասում ինձ.
«Ես գնացի տուն և մի նոր անուն գտա: Պարզվեց, որ ես գտել եմ իմ երրորդ նախապապին:
Որոշ ժամանակ հետո ես գնացի տաճար և
մկրտվեցի նրա համար: Դա շատ հատուկ էր, քանի

Մ
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որ եղբայրս պետք է մկրտեր, իսկ հայրս՝ հաստատեր ինձ նրա համար:
Ես ջերմ զգացում ունեցա ներքուստ, որը խաղաղություն բերեց: Ես զգացի, որ այն, ինչ արել էի
նախապապիս համար, իրոք լավ բան էր, որովհետև այժմ նա կարող է գնալ սելեստիալ արքայություն և ապրել այնտեղ իր ընտանիքի հետ: Այդ
ամբողջ օրվա ընթացքում ես լավ զգացում ունեի:
Ես նաև պարզեցի, որ ոչ ոք չգիտի, թե ովքեր են
եղել իմ երրորդ նախապապի ծնողները, ուստի
գուցե ես գտնեմ նրանց անունները և նույնպես
տանեմ տաճար»:
Ի՜նչ հրաշալի օրինակ է Քոլբին: Կարևոր չէ, թե
դուք քանի տարեկան եք, դուք կարող եք օրինակ
լինել ձեր ընտանիքի և ընկերների համար: Դուք
կարող եք կիսվել ավետարանով բոլորի հետ, ում
ճանաչում եք, նույնիսկ՝ ձեր նախնիների: ●

ՆԿԱՐԸ՝ ԱԼԻՍԱ ՀԱԳԳԱՐԴԻ

Երեխաների
Միության
գերագույն
նախագահ

Ցույց տուր և ասա
Գերագույն համաժողովն այս ամի՜ս է: Ահա, թե համաժողովի որ պահն են սիրում
որոշ երեխաները:

ս սիրում եմ լսել պատմությունները և երգչախմբի
կատարումները: Ես նաև
սիրում եմ լսել նրանց պատմած
առակները:

Ե

Յուրի Հ., 8 տարեկան,
Թաոյուան, Թայվան

ս սիրում եմ լսել մարգարեին, որովհետև Աստված
խոսում է նրա միջոցով:

Ե

Անդրես Ք., 12 տարեկան,
Վալե դել Կաուկա, Կոլումբիա

ս սիրում եմ դիտել համաժողովը, քանի որ սիրում եմ
լսել մարգարեների խոսքերը, և
ես սիրում եմ այդ ժամանակն
անցկացնել իմ ընտանիքի հետ:

Ե

Դեյվիդ Ջ., 9 տարեկան, Սոլոլա,
Գվատեմալա
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Աննա Բ., 10 տարեկան, Մահարաշտրա,
Հնդկաստան, դիտում է համաժողովը
մայրիկի հետ: Յուրաքանչյուր համաժողովի ժամանակ նա բերում է իր օրագիրն ու
գրիչները` որպեսզի գրի վկայությունները
և այն ուղերձները, որոնք լսում է:

Աբել Կ. և Թինա Ս., 10 և 9
տարեկան, Բոնգ կոմսություն,
Լիբերիա, եղբայր և քույր են:
Աբելը սիրում է համաժողովը,
«որովհետև ամեն տարի այդ
ժամանակ ենք մենք հաստատում մեր մարգարեին որպես
Եկեղեցու Նախագահ»: Թինան
«սիրում է, երբ մարգարեն
խոսում է տաճարների մասին»:

Դեյվիդ և Ջուլիանա
Մ., 4 և 6 տարեկան,
Հարավային Հոլանդիա, Նիդեռլանդներ,
համաժողովը դիտելիս իրենց կողքն են
դնում նախուտեստներով 15 աման և մի
Առաքյալի կամ Առաջին Նախագահության
որևէ անդամի նկարը:
Երբ եղբայրներից
մեկը խոսում է, նրանք
ուտում են ամաններից մեկի ամբողջ
պարունակությունը:
Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 019
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Ծառայել Տիրոջն իսպաներեն
Ջենիֆեր Մեդդի
(Հիմնված է իրական պատմության վրա):

ատկերացրեք, թե ձեր ընկերը տալիս է ձեզ մի
Պ
գիրք, որն իր կարդացածներից լավագույնն է
եղել: Դուք բացում եք գիրքը . . . և հայտնաբերում
եք, որ չեք կարող կարդալ: Այն ուրիշ լեզվո՜վ է:
Ի՞նչ կանեիք դուք։
Եկեղեցու վաղ շրջանում Մորմոնի Գիրքը
տպագրված էր միայն անգլերենով: Նախագահ
Բրիգամ Յանգը երկու միսիոների կանչել էր քարոզելու ավետարանը Մեքսիկայում և թարգմանելու
Մորմոնի Գիրքն իսպաներեն: Սակայն այդ անելու
համար նրանք օգնության կարիք ունեին: Նրանք
դեռ չգիտեին, որ օվկիանոսից այն կողմ Աստված
պատրաստել է մի մարդու, ով կարող էր նրանց
տալ անհրաժեշտ օգնությունը:
Մելիտոն Գոնսալես Տրեջոն իսպանական
հարուստ ընտանիքի զավակ էր: Նա դպրոցում
լավ էր սովորել և դարձել էր իսպանական բանակի
սպա: Նրան միշտ հետաքրքրել էր կրոնը, սակայն
այն կրոնները, որոնց հանդիպել էր, նրան ճշմարիտ
չէին թվացել: Մի օր նա լսեց, որ սպաներից մեկը
պատմում էր մի խումբ մարդկանց մասին, ովքեր
իրենց «սրբեր» էին կոչում: Նրանք պատկանում էին
Ը18
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Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն, և Աստծո մարգարեն առաջնորդել էր նրանց
դեպի Միացյալ Նահանգների Ռոքի Մաունթընս
վայրը: Մելիտոնը մեծ ցանկություն ունեցավ
հանդիպելու նրանց: Նա միացավ Ֆիլիպիններ
մեկնող ռազմական արշավախմբին, հուսալով,
որ այնուհետև կհասնի Միացյալ Նահանգներ:
Բայց Մելիտոնն այնքան զբաղված էր իր աշխատանքով, որ սրբերի հետ հանդիպումը կորցրեց
կարևորությունը:
Այնուհետև Մելիտոնը ծանր հիվանդացավ:
Նա հիշեց, թե ինչու էր եկել Ֆիլիպիններ և աղոթեց Աստծուն, հարցնելով, թե ինչ պետք է անի:
Այդ գիշեր Մելիտոնը հատուկ երազ տեսավ: Նա
գիտեր, որ պետք է մեկներ Ռոքի Մաունթընս:
Ապաքինվելուն պես, Մելիտոնը շարունակեց իր
ուղևորությունը դեպի Միացյալ Նահանգեր: 1874թ.
հուլիսի 4-ին նա ժամանեց Կալիֆորնիա և այդտեղից շարունակեց դեպի Սոլթ Լեյք Սիթի:
Երբ Մելիտոնը ժամանեց Սոլթ Լեյք, բախվեց
մեկ այլ խնդրի՝ նա կարող էր կարդալ անգլերեն,
սակայն երբեք չէր խոսել այդ լեզվով: Նա չէր

ՆԿԱՐԱԶԱՐԴՈՒՄՆԵՐԸ՝ ՄԱՐԿ ՌՈԲԻՍՈՆԻ
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կարողանում մարդկանց հետ խոսել: Բայց նա
որոշեց, որ եթե չէր կարողանում խոսել մարդկանց
հետ, ապա այլ կերպ պետք է գրավեր նրանց
ուշադրությանը: Մելիտոնը հագավ իր իսպանական բանակի համազգեստը և վեր ու վար էր քայլում քաղաքի փողոցներով: Ինչպես և ակնկալում
էր, շատ մարդիկ նկատում էին նրան: Վերջապես
նա հանդիպեց Եկեղեցու մի անդամի՝ Եղբայր
Բլանչարդի հետ, ով համալսարանի պրոֆեսոր
էր և խոսում էր իսպաներեն: Եղբայր Բլանչարդը
օգնեց Մելիտոնին բնակություն հաստատել Սոլթ
Լեյքում և ուսուցանեց նրան ավետարանը: Շուտով
Մելիտոնը մկրտվեց:
Եղբայր Բլանչարդը Մելիտոնին ծանոթացրեց
նաև Նախագահ Բրիգամ Յանգի հետ: Մելիտոնն
ասաց Նախագահ Յանգին, որ մեծ ցանկություն
ունի թարգմանելու Մորմոնի Գիրքն իսպաներեն:
Նախագահ Յանգը խնդրեց Մելիտոնին, որ օգնի
միսիոներներին, ովքեր մեկնելու էին Մեքսիկա՝
թարգմանելու Մորմոնի Գիրքն իսպաներեն: Մելիտոնը շատ շաբաթներ անցկացրեց, թարգմանելով
Գրքի բառերն անգլերենից իսպաներեն: Ամեն
երեկո միսիոներների հետ միասին նա վերանայում էր թարգմանությունը: Միսիոներները մի քիչ
խոսում էին իսպաներեն, սակայն զգում էին, որ այս
կարևոր թարգմանությունը բնիկ իսպաներենով
խոսողի գործը պետք է լիներ: Նրանք գիտեին, որ

Մելիտոնն իրենց աղոթքների պատասխանն էր:
1875 թվականին թարգմանությունը հրատարակվեց: Այն կոչվեց Trozos Selectos del Libro de Mormon
(Ընտիր հատվածներ Մորմոնի Գրքից):
Միսիոներներն արդեն պատրաստ էին գնալ
Մեքսիկա: Նրանք ձիերի վրա բարձեցին թարգմանված սուրբ գրության 1,500 օրինակ և ճամփա
ընկան: Առաջին անգամ իսպանախոս բնակչությունը հնարավորություն ուներ կարդալու Մորմոնի
Գիրքն իրենց մայրենի լեզվով: Թեպետ Մելիտոնն
ապրում էր հազարավոր մղոններ հեռու՝ Իսպանիայում, Երկնային Հայրն առաջնորդել էր նրան
ճիշտ այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ էր, որ նա
լիներ: Մելիտոնը, իր քաջության և հավատքի
շնորհիվ, օգնեց Աստծո խոսքը հասցնել անթիվ
մարդկանց: ●
Հեղինակն ապրում է Յուտայում (ԱՄՆ):

Մելիտոն Գոնսալես Տրեջոն
(1844–1917) ծառայել է մի քանի
միսիաներ Մեքսիկայում և մկրտել է
այնտեղի Եկեղեցու առաջին անդամներից մի քանիսին: 1886 թվականին
Մելիտոնն օգնեց ավարտել ամբողջ Մորմոնի Գրքի
թարգմանությունն իսպաներեն:

Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 019

Ը19

Ս Ո ՒՐԲ Գ ՐՈ ՒԹՅ Ո ՒՆՆ Ե ՐԻ Պ ԱՏ ՄՈ ՒԹՅ Ո ՒՆՆ Ե Ր

Պողոսի միսիոներական
ճամփորդությունները
Մարիսա Վիդիսոն
Եկեղեցու ամսագրեր

Հիսուսի հարություն առնելուց հետո Պողոս Առաքյալը գնում
էր տարբեր երկրներ՝ Հիսուսի մասին մարդկանց ուսուցանելու
համար: Այն ժամանակ չկային մեքենաներ և օդանավեր,
և նա շատ էր քայլում: Երբեմն նա ճամփորդում էր նավով:
Ը20
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Պողոսն ուսուցանում էր մարդկանց եկեղեցիներում
և տներում: Նա ուսուցանում էր մարդկանց քարքարոտ
բլուրների վրա և քաղաքի փողոցներում:

Շատերին դուր չէր գալիս
այն, ինչ նա ուսուցանում
էր: Երբեմն Պողոսին բանտ
էին նետում: Երբեմն Պողոսը
հիվանդանում էր:

Սակայն բոլոր այս դժվարությունների ժամանակ Պողոսը հավատք
ուներ: Նա ասել է. «Ամեն բան կարող
եմ ինձ զօրացնող Քրիստոսով»:
Նա գիտեր, որ Հիսուսը կօգներ
իրեն ուժեղ լինել:
Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 019

Ը21

Հիսուս Քրիստոսը կարող է օգնել նաև ինձ ուժեղ լինել:
Նա սիրում է ինձ, ես էլ սիրում եմ Նրան: ●
Ը22

Ընկեր

Գ Ո ՒՆ ԱՎՈ Ր Ե ԼՈ Ւ ԷՋ

ՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԷՓՐԻԼ ՍԹՈՏԻ

Հիսուսը կօգնի ինձ դժվար գործերում

Հ ո կ տ ե մ բ ե ր 2 019

Ը23

Սիրելի՛ ծնողներ
Նոր Կտակարանի ամենակարևոր ուղերձներից մեկն այն է, որ
մենք կարող ենք խաղաղություն և ուրախություն գտնել Քրիստոսում,
անկախ նրանից, թե մեր կյանքն ինչպիսին է: Այս ամսվա համարը
նույն վկայությունն է պարունակում:
• Էջ Ը4. տղան մխիթարվում է, երբ վատ երազներ է տեսնում:
• Էջ Ը8. Դաունի սիրդրոմ ունեցող աղջկան հիշեցնում են,
որ Երկնային Հայրը սիրում է իրեն:
• Էջ Ը15. ցուցանակն ուսուցանում է, որ բոլոր բաները հնարավոր
են Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ:
• Էջեր Ը20-Ը23. Պողոսը հավատավոր մարդու օրինակ է ծառայում:
Այս ամսագիրը միասին կարդալիս, ուշադրություն դարձրեք, թե
Հիսուսը և Երկնային Հայրը ինչպես են օգնում մարդկանց յուրաքանչյուր պատմվածքում: Կարող եք ընդգծել այն բառերը, որոնք նկարագրում են մարդկանց դժվարությունները: Ապա շրջանակի մեջ վերցրեք
այն բառերը, որոնք նկարագրում են, թե ինչ օգնություն են նրանք
ստանում: Ընտանիքով խոսեք նրա մասին, թե ինչպես են երբեմն փորձությունները հեռացվում մեզանից, իսկ որոշ դեպքերում էլ՝ ինչպես
ենք մենք ուժեղանում, անցնելով փորձությունների միջով: Ամեն դեպքում, Հիսուսը և Երկնային Հայրը սիրում են մեզ և մեր կողքին են:
Ուրախ ամիս ենք ձեզ ցանկանում,
Ընկեր
Ինչպես ուղարկել ձեր երեխայի արվեստի գործը կամ
նրա փորձառության պատմությունը Լիահոնային:
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Բացեք liahona.ChurchofJesusChrist.org և
սեղմեք «Ներկայացնել 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»: Անհամբեր
սպասում ենք ձեր նամակներին:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ը2 Սիրել մարդկանց, ինչպես Հիսուսն
է մեզ սիրում

Ը4 Փրկող աղոթքը
Ը6 Ողջույններ Կոնգոյի Դեմոկրատական
Հանրապետությունից

Ը8 Ես չեմ ցանկանում տարբերվել
Ը10 Առաքյալներ ողջ աշխարհում. Երեց
Սթիվենսոնի այցը Չիլի

Ը11 Առաքյալներ ողջ աշխարհում. Երեց
Ռենլանդն այցելում է երեխաներին

Ը12 Սպիտակ գլխարկ Ֆլորենսի համար
Ը14 Արդյո՞ք պետք է շարունակեի կարդալ:
Ը15 Պայծառ միտք. Ես կարող եմ անել
ամեն բան Քրիստոսի միջոցով

Գտեք ներսում
թաքնված Լիահոնան:

Ը16 Հորդոր տաճարի մասին
Ը17 Ցույց տուր և ասա
Ը18 Քաջարի օրինակներ. Ծառայել Տիրոջն
իսպաներեն

Ը20 Սուրբ գրությունների պատմություններ.
Պողոսի միսիոներական
ճամփորդությունները

ԸՆԿԵՐ ԱՄՍԱԳՐԻ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ
Նկարը՝ Մեքի Պամինտուանի

Ը23 Գունավորելու էջ. Հիսուսը կօգնի ինձ
դժվար գործերում

