
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի սրբերի 

ՀաՎատո Հանգանակը 

 Մենք հավատում ենք աստծուն՝ հավերժա-

կան հորը, և նրա որդուն՝ հիսուս քրիստոսին, 

և սուրբ հոգուն:

2 մենք հավատում ենք, որ մարդիկ կպատժվեն 

իրենց իսկ գործած մեղքերի, այլ ոչ թե ադամի 

օրինազանցության համար:

3 մենք հավատում ենք, որ քրիստոսի քա-

վության շնորհիվ ողջ մարդկությունը կարող է 

փրկվել՝ հնազանդվելով ավետարանի օրենքնե-

րին և արարողություններին:

4 մենք հավատում ենք, որ ավետարանի առաջ-

նային սկզբունքներն ու արարողություններն 

են. առաջին՝ հավատք առ տեր հիսուս քրիստոս. 

երկրորդ՝ ապաշխարություն. երրորդ՝ ընկղմամբ 

մկրտություն մեղքերի եթողության համար. չոր-

րորդ՝ Ձեռնադրում սուրբ հոգու պարգևի համար:

5 մենք հավատում ենք, որ ավետարանը քարո-

զելու և նրա արարողությունները սպասավորելու 

համար, մարդ պետք է կանչված լինի աստծո կող-

մից՝ մարգարեությամբ և իշխանություն ունեցող-

ների ձեռնադրմամբ:

6 մենք հավատում ենք նույն կազմակերպու-

թյանը, որը գոյություն ուներ նախնական եկե-

ղեցում՝ իր առաքյալներով, մարգարեներով, 

հովիվներով, ուսուցիչներով, ավետարանիչներով 

և այլն:

7 մենք հավատում ենք լեզուների, մարգարեու-

թյան, հայտնության, տեսիլքների, բժշկության, 

լեզուների թարգմանության և այլ պարգևների:

8 մենք հավատում ենք, որ աստվածաշունչն 

աստծո խոսքն է, որքան որ այն ճիշտ է թարգ-

մանված. մենք հավատում ենք նաև, որ մորմոնի 

Գիրքն աստծո խոսքն է:

9 մենք հավատում ենք այն ամենին, ինչ աստ-

ված հայտնել է, այն ամենին, ինչ նա այժմ հայտ-

նում է, և հավատում ենք, որ նա դեռ շատ մեծ ու 

կարևոր բաներ է հայտնելու աստծո արքայության 

վերաբերյալ:

10 մենք բառացիորեն հավատում ենք Իս-

րայելի տան հավաքմանը և նրա տասը Ցեղերի 

վերականգնմանը. որ սիոնը (նոր երուսաղեմը) 

կկառուցվի ամերիկյան աշխարհամասում. որ 

քրիստոսն անձամբ կթագավորի երկրի վրա. և 

որ երկիրը կնորանա և կընդունի իր դրախտային 

փառքը:

11 մենք պահանջում ենք մեր իսկ խղճի թե-

լադրանքով ամենազոր աստծուն երկրպագելու 

արտոնությունը, և նույն արտոնությունը վերա-

պահում ենք բոլոր մարդկանց. թող նրանք երկր-

պագեն ինչպես, որտեղ կամ ինչ որ կամենում են:

12 մենք հավատում ենք թագավորներին, 

նախագահներին, կառավարիչներին և մյուս իշ-

խանավորներին հպատակվելուն, օրենքին հնա-

զանդվելուն, այն հարգելուն և պաշտպանելուն:

13 մենք հավատում ենք ազնիվ, ճշմարիտ, 

մաքրաբարո, բարյացակամ, առաքինի լինելուն 

և բոլոր մարդկանց բարիք անելուն: Իրավ, կարող 

ենք ասել, որ մենք հետևում ենք Պողոս առա-

քյալի հորդորանքին. ամեն բանի հավատում ենք, 

ամեն բանի համար հույս ունենք, համբերել ենք 

շատ բաների և հույս ունենք, որ կկարողանանք 

համբերել բոլոր բաներին: եթե մի բան առաքինի 

է, գեղեցիկ, բարեհամբավ, գովեստի արժանի,– 

մենք ձգտում ենք այդ ամենին:

Ջոզեֆ սմիթ
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