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Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

վերանվիրագործման նախօրեին, 
նոյեմբերյան մի երեկո, ԲՅՀ-Հավայի 
համալսարանի շուրջ 2000 երիտա-
սարդներ լցրեցին Քենոն Միջոցա-
ռումների Կենտրոնը և ներկայացում 
մատուցեցին մեզ: «Հավաքման 
վայրը» վերնագրով նրանց ներ-
կայացումը ստեղծագործ վարպե-
տությամբ պատկերում էր տեղի 
Եկեղեցու և տաճարի պատմության 
նշանակալից իրադարձությունները: 
Ին՜չ սքանչելի երեկո էր դա:

Հաջորդ օրը հոգևոր խնջույք էր՝ 

Ե
րբ այս շենքը պետք է կա-
ռուցվեր, մենք մտածում էինք, 
որ այն երբեք չի լցվի: Միայն 

նայեք դրան այժմ:
Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 

որքան լավ է կրկին միասին լինելը, 
մինչ մեկնարկում է Հիսուս Քրիս-
տոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկե-
ղեցու 181-րդ ամենամյա գերագույն 
համաժողովը:

Վերջին վեց ամիսները, կարծես, 

սրընթաց անցան, մինչ ես զբաղված 
էի իմ պարտականություններով: 
Այդ ընթացքում մեծ օրհնություննե-
րից մեկը սքանչելի Լեյի Հավայան 
Տաճարի վերանվիրագործումը եղավ, 
որը մոտ երկու տարի մեծածավալ 
վերանորոգման մեջ էր գտնվում: 
Ինձ ուղեկցում էին Նախագահ և 
Քույր Հենրի Բ. Այրինգը, Երեց և 
Քույր Քվենթին Լ. Քուքը և Երեց և 
Քույր Վիլիամ Ռ. Վոքերը: Տաճարի 
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Կրկին համաժողով է
Շնորհակալություն ձեր հավատքի և ավետարանին ձեր 
նվիրվածության համար, այն սիրո և հոգատարության 
համար, որ դուք ցուցաբերում եք մեկդ մյուսի նկատմամբ 
և այն ծառայության համար, որ դուք մատուցում եք:
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տաճարը վերանվիրագործվեց երեք 
նիստերի ընթացքում: Տիրոջ Հոգին 
մեծ առատությամբ իջավ մեզ վրա:

Մենք շարունակում ենք տա-
ճարներ կառուցել: Այս առավոտ ես 
պատիվ ունեմ հայտարարելու երեք 
լրացուցիչ տաճարների մասին, 
որոնց համար տարածքները ձեռք են 
բերվել և որոնք գալիք ամիսների և 
տարիների ընթացքում կկառուցվեն 
հետևյալ վայրերում. Ֆորտ Քոլլինս, 
Կոլորադո; Մերիդիան, Այդահո; և 
Վինիպեգ, Մանիտոբա, Կանադա: 

Դրանք անշուշտ օրհնություն կլինեն 
այդ տարածքներում մեր անդամ-
ների համար:

Ամեն տարի տաճարներում 
կատարվում են միլիոնավոր ծեսեր: 
Թող որ մենք շարունակենք հավատ-
քով կատարել այդ ծեսերը, ոչ միայն 
մեր, այլ նաև մեր մահացած հարա-
զատների համար, ովքեր չեն կարող 
դրանք անել իրենց համար:

Եկեղեցին շարունակում է մար-
դասիրական օգնություն տրամադ-
րել աղետից տուժած վայրերին: 

Վերջերս, թե մեր սրտերը և թե՝մեր 
օգնությունն ուղղված էին դեպի 
Ճապոնիա՝ կործանարար երկ-
րաշարժի, ցունամիի և դրանց 
հաջորդած ատոմային աղետի 
խնդիրներին: Մենք բաշխել ենք 
ավելի քան 70 տոննա ապրանք, 
ներառյալ՝ սնունդ, ջուր, ծածկոց-
ներ, անկողին, հիգիենայի պարա-
գաներ, հագուստ և վառելիք: Մեր 
երիտասարդ ամուրիները, կամա-
վոր հսկայական աշխատանք են 
կատարել, նվիրաբերելով իրենց 
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Երեց Լ. Թոմ Փերի
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից

Ո
ղջ աշխարհում իմ եղբայրներ և 
քույրեր այս առավոտ մենք եկել 
ենք լսելու մարգարեի ձայնը: 

Ես վկայում եմ, որ այն ձայնը, որը 
մենք նոր լսեցինք, այսօր երկրի վրա 
Աստծո կենդանի մարգարեի՝ Նա-
խագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնի ձայնն 
է: Եվ թե որքան ենք մենք օրհնված 
նրա ուսուցանմամբ և օրինակով:

Այս տարի մենք բոլորս հնարա-
վորություն ունենք ուսումնասիրելու 
Նոր Կտակարանի մարգարեների 
խոսքերը Կիրակնօրյա Դպրոցում: 
Հին Կտակարանը ուսուցանում է 
մարգարեների և մարդկանց մասին, 
մինչդեռ Նոր Կտակարանը կենտրո-
նացած է միայն մեկ Մարդու կյանքի 
և ազդեցության վրա, ով եկավ այս 
մահկանացու կյանք երկնքի և երկրի 
երկակի քաղաքացիություն ունե-
նալով՝ մեր Փրկիչ և Քավիչ Հիսուս 
Քրիստոսի մասին:

Այսօր աշխարհն այնքան հագե-
ցած է մարդկանց վարդապետու-
թյուններով, որ հեշտ է մոռանալ և 
կորցնել հավատքը Փրկչի կյանքի 
և ծառայության այդ առավել կա-
րևոր պատմության՝ Նոր Կտակա-
րանի հանդեպ: Այս սուրբ հատորը 
սուրբ գրությունների պատմության 

առանցքն է, ինչպես որ Փրկիչը 
պետք է լինի մեր կյանքի առանցքը: 
Մենք պետք է պարտավորվենք 
ուսումնասիրել և փայփայել այն:

Իմաստության անգին մար-
գարիտներ կարելի է գտնել Նոր 
Կտակարանի ուսումնասիրության 
մեջ: Ես միշտ հաճույքով կարդում 
եմ Պողոսի մասին, երբ նա ճանա-
պարհորդում և կազմակերպում էր 
Փրկչի Եկեղեցին, հատկապես նրա 
ուսմունքները Տիմոթեոսին: Տիմոթեո-
սին ուղղված Պողոսի գրությունների 
չորրորդ գլխում մենք կարդում ենք. 
«Այս բաները պատվիրիր և սովո-
րեցրու: . . . Օրինակ եղիր հավա-
տացյալներին խոսքով, վարքով, 
սիրով, հավատքով, սրբությունով»: 1 
Չեմ կարծում, որ հավատացյալների 
համար օրինակ լինելու ավելի լավ 
ճանապարհ կա, քան Հանգստու-
թյան օրը սուրբ պահելը սկսելը կամ 
շարունակելը:

Աշխարհի Արարումից սկսած 
մի օրն առանձնացվեց մյուս բոլոր 
օրերից: «Եվ Աստված օրհնեց յոթնե-
րորդ օրը, և սրբեց նորան»: 2 Անգամ 
Աստված հանգստացավ Իր աշխա-
տանքից այդ օրը, և Նա ակնկալում 
է Իր զավակներից նույնը: Իսրայելի 

ժամանակը, համացանցով, հասա-
րակական լրատվամիջոցներով և 
ժամանակակից հաղորդակցման 
այլ եղանակներով փնտրելով կորած 
անդամներին: Անդամները սքութեր-
ների օգնությամբ, Եկեղեցու կողմից 
տրամադրած օգնությունը հասց-
րել են այն տարածքները, որտեղ 
մեքենայով անհնար էր հասնելը: 
Օգնության ծրագրերի շնորհիվ կազ-
մակերպվել են հիգիենայի և մաք-
րության փաթեթների հավաքվում, 
որոնք ուղղարկվել են Տոկիոյում, 
Նագոյայում և Օսակայում բազմա-
թիվ ցցեր: Միչայժմ ծառայության 
ավելի քան 40000 ժամ է նվիրաբեր-
վել ավելի քան 4000 կամավորների 
կողմից: Մեր օգնությունը կշարու-
նակվի Ճապոնիայում և ցանկացած 
այլ տարածքում, որտեղ կլինի դրա 
կարիքը:

Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես շնոր-
հակալ եմ ձեր հավատքի և ավետա-
րանին ձեր նվիրվածության համար, 
այն սիրո և հոգատարության հա-
մար, որ դուք ցուցաբերում եք մեկդ 
մյուսի նկատմամբ և այն ծառայու-
թյան համար, որ դուք մատուցում եք 
ձեր ծխերում, ճյուղերում, ցցերում և 
շրջաններում: Շնորհակալ եմ նաև 
տասանորդը և նվիրատվությունները 
վճարելու ձեր հավատարմության 
և Եկեղեցու մյուս ֆոնդերին ներդ-
րումային ձեր առատաձեռնության 
համար:

2010 թ. ավարտի դրությամբ ողջ 
աշխարհի 340 միսիաներում 52225 
թվով միսիոներներ էին ծառայում: 
Միսիոներական աշխատանքը 
արքայության կենդանի արյունն է: 
Ուստի առաջարկում եմ, որ հնա-
րավորության դեպքում դուք ձեր 
ներդրումը կատարեք Եկեղեցու Մի-
սիոներական Ընդհանուր Ֆոնդին:

Այժմ, եղբայրներ և քույրեր, մենք 
անհամբերությամբ սպասում ենք 
լսելու այն ուղերձները, որոնք այսօր 
և վաղը կհնչեն մեզ համար: Նրանք, 
ովքեր մեզ կդիմեն իրենց խոսքով, 
իրենց ելույթները պատրաստելիս, 
անշուշտ հայցել են երկնային օգնու-
թյուն և առաջնորդություն: Որ մենք 
լցվենք Տիրոջ Հոգով և բարձրացվենք 
և ոգեշնչվենք, լսելով և սովորելով, 
սա է իմ աղոթքը: Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼

Հանգստության օրը 
և հաղորդությունը
Թող ձեր ընտանիքը լցվի սիրով, երբ դուք հարգում 
եք ողջ Հանգստության օրը և զգում դրա հոգևոր 
օրհնությունները շաբաթվա ընթացքում:


