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Երեց Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես
Յոթանասունի Նախագահությունից

Ա
նցյալ հոկտեմբերին ես և կինս 
ուղեկցում էինք Երեց և Քույր 
Անդերսեններին նոր տաճարի 

շինարարության սկիզբը նշանավո-
րող արարողությանը մասնակցելու 
համար Կորդոբայում, Արգենտինա: 
Որպես կանոն արարողությանը 
հաջորդում է մամուլի ասուլիսը, որին 
մասնակցող մեր եկեղեցու ոչ անդամ 
մի լրագրող, նշել էր, որ նկատել էր, 
թե որքան լավ էին վերաբերում եկե-
ղեցու տղամարդիկ իրենց կանանց: 
Ապա անսպասելիորեն հարցրեց, 
իրակա՞ն է դա, թե արհեստական»: 
Ես համոզված եմ, որ նա տեսել և 
զգացել էր ինչ-որ արտասովոր մի 
բան: Մի գուցե նա նկատել էր Քրիս-
տոսին նմանվելու և հետևելու մեր 
անդամների ցանկությունը: Ողջ աշ-
խարհում մեր եկեղեցու անդամները 
ունեն այդ ցանկությունը: Միևնույն 
ժամանակ, միլիոնավոր մարդիկ, ով-
քեր Եկեղեցու անդամ չեն, նույնպես 
ցանկություն ունեն հետևելու Նրան:

Վերջերս ես և կինս հատկապես 
տպավորվել էինք, տեսնելով Գանայի 
և Նիգերիայի մարդկանց: Նրանց 
մեծ մասը մեր եկեղեցու անդամ 
չէր: Մենք երջանիկ էինք տեսնե-
լու Քրիստոսին հետևելու նրանց 
ցանկությունը, որն արտահայտվում 

էր նրանց զրույցներում, նրանց 
տներում, նրանց մեքենաներում, և 
անգամ նրանց պատերի պաստառ-
ներում: Մենք երբեք չէինք տեսել 
իրար մոտ գտնվող այդքան շատ 
քրիստոնեական եկեղեցիներ:

Որպես Վերջին Օրերի Սրբեր 
մենք պարտականություն ունենք 
հրավիրելու նրանց նման միլիոնա-
վոր մարդկանց գալու և տեսնելու, թե 
ինչ կարող էր ավելացնել մեր եկե-
ղեցին բոլոր այն լավ բաներին, որ 
իրենք արդեն ունեն: Ցանկացած անձ 
ցանկացած մայրցամաքից, կլիմայա-
կան գոտուց կամ մշակույթից կարող 
է իր համար իմանալ, որ Մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթը տեսել է Հորը և Որդուն 
տեսիլքում: Նրանք կարող են իմա-
նալ, որ երկնային սուրհանդակները 
վերականգնել են քահանայությունը 
և որ Մորմոնի Գիրքը, որը ևս մեկ 
վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մա-
սին: Ենովքին ուղղված Տիրոջ խոսքե-
րով, «արդարություն ցած» ուղարկվեց 
«երկնքից. և ճշմարտություն առաջ» 
ուղարկվեց «երկրից, որ վկայություն 
բերի» Հոր «Միածնի մասին»: 1

Փրկիչը խոստացել է. «Ով որ իմ 
ետևից գա, նա խավարումը չի գնալ, 
այլ կեանքի լույսը կընդունի»: 2 Քրիս-
տոսի հետևորդները իրենց կյանքը 

ապրում են Փրկչի օրինակով և քայ-
լում են լույսի մեջ: Երկու հատկանիշ 
կարող են մեզ օգնել հասկանալ, թե 
ինչ չափով ենք մենք հետևում Նրան: 
Առաջինը, Քրիստոսի հետևորդները 
սիրում են մարդկանց: Երկրորդ, 
Քրիստոսի հետևորդները կապում և 
պահում են ուխտերը:

Մարդկանց սիրելու հատկա-
նիշներից մեկը, հավանաբար, այն 
էր, ինչ լրագրողը նկատել էր մեր 
Եկեղեցու անդամների մեջ: Մենք 
հետևում ենք Քրիստոսին, որով-
հետև մենք սիրում ենք Նրան: Երբ 
մենք հետևում ենք Քավիչին սիրուց 
դրդված, մենք հետևում ենք Նրա 
օրինակին: Սիրո միջոցով էր Փրկիչը 
հնազանդվում Հոր կամքին ցան-
կացած իրավիճակում: Մեր Փրկիչը 
հնազանդ էր անգամ այն ժամանակ, 
երբ պահանջվում էր ֆիզիկական և 
էմոցիոնալ մեծագույն ցավ տանել, 
անգամ, երբ ծեծվում և ծաղրի էր 
ենթարկվում, անգամ երբ Նրա թշնա-
միները տանջում էին Իրեն, մինչ 
ընկերները թողել էին Իրեն: Փրկչի 
քավող զոհաբերությունը, Նրա առա-
քելության մեծագույն և յուրահատուկ 
դրսևորումն էր: «Մեր խաղաղության 
պատիժը նորա վրա եղավ, և նորա 
վերքերովը մենք բժշկուեցանք»: 3

Ինչպես Քրիստոսը հետևում էր 
Հորը ցանկացած իրավիճակում, 
մենք պետք է հետևենք Նրա Որդուն: 
Եթե այդպես անենք , ապա կարևոր 
չի լինի այն հալածանքը, տառա-
պանքը կամ վիշտը, որին մենք 
ենթարկվում ենք մարմնի մեջ: 4 Մենք 
միայնակ չենք: Քրիստոսը կօգնի 
մեզ: Նրա սերը, բարությունն ու 
ողորմությունը մեզ հզոր կդարձնեն 
բոլոր իրավիճակներում: 5

Քրիստոսին հետևելը կարող է 
շատ թանկ բաներից հրաժարում 
պահանջել, ինչպես արեց Հռութը Մո-
վաբից: Նորադարձ լինելով, Աստծո 
և Նոեմի հանդեպ սիրով դրդվելով, 
նա թողեց ամեն-ինչ՝ կրոնով ապրե-
լու համար: 6

Քրիստոսին հետևելը կարող է 
նաև դժվարությանը և գայթակղու-
թյանը դիմակայելու կամք պահան-
ջել: Պատանի հասակում Հովսեփը 
գերության վաճառեցին: Նա զրկվեց 
ամենից, ինչ սիրում էր: Հետագայում 
նա անառակության գայթակղության 

Քրիստոսի 
հետևորդները
Քրիստոսի հետևորդները իրենց կյանքը ապրում  
են Փրկչի օրինակով և քայլում են լույսի մեջ:
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առաջ կանգնեց: Նա դիմակայեց, 
ասելով. «Ինչպե՞ս գործեմ այս մեծ 
չարությունը, և Աստծո դեմ մեղան-
չեմ»: 7 Աստծո հանդեպ նրա սերը 
ցանկացած դժվարությունից կամ 
հայթակղությունից հզոր էր:

Այսօր մենք ունենք ժամանակա-
կից Հռութներ և Հովսեփներ ողջ աշ-
խարհում: Երբ Եղբայր Ջիմի Օլվերսը 
Գայաքիլից, Էկվադոր, ստացավ 
միսիայի իր կանչը,նրա ընտանիքը 
դժվարությունների մեջ էր: Մեկնելու 
օրը նրան ասացին, որ եթե նա ոտքը 
դռնից դուրս դնի, ապա այլևս ընտա-
նիք չի ունենա: Կոտրված սրտով նա 
տնից դուրս եկավ: Սակայն հետո 
մայրը նրան խնդրում էր երկարաձգել 
միսիայում ծառայելու իր ժամանակը, 
որովհետև նրանք բազում օրհնու-
թյուններ էին ստանում: Այսօր Եղբայր 
Օլվերսը ցցի հայրապետ է ծառայում:

Իսկապես սիրող Քրիստոսը մեզ 
տալիս է անհրաժեշտ ուժը՝ Իրեն 
հետևելու համար: Տերն Ինքն է 
ցույց տվել դա, երբ Պետրոսին երեք 
անգամ բարձրաձանյ հարցրեց. 
«Սիրո՞ւմ ես ինձ»: Երբ Պետրոսը 
բարձրաձայն վերահաստատեց, որ 
սիրում էր Տիրոջը, Տերն ասաց նրան 

գալիք դժվարությունների մասին: 
Ապա եկավ խրատը. «Իմ ետևիցը 
եկ»: Պետրոսին տված Փրկչի հարցը 
կարող է նաև տրվել մեզ. «Սիրո՞ւմ ես 
ինձ», որին կարող է հետևել գործելու 
կոչը. «Իմ ետևիցը եկ»: 8

Սերը զորեղ ազդեցություն է 
գործում մեր սրտերում հնազանդ լի-
նելու մեր ջանքերի վրա: Մեր Փրկչի 
հանդեպ մեր հավատքը ոգեշնչում է 
մեզ պահել Նրա պատվիրանները: 
Մոր, հոր, ամուսնու, կնոջ հանդեպ 
մեր սերը կարող է նաև ոգեշնչել 
մեզ հնազանդվել ավետարանի 
սկզբունքներին: Ուրիշների հան-
դեպ մեր սերը, միմյանց սիրելու մեր 
վերաբերմունքը ցույց է տալիս, թե 
որքանով ենք մենք հետևում մեր 
Փրկչին: 9 Մենք ցույց ենք տալիս մեր 
սերը Նրա հանդեպ, երբ կանգ ենք 
առնում մյուսներին օգնելու համար, 
երբ կատարելապես ազնիվ և շիտակ 
ենք ամեն ինչում, և երբ կապում և 
պահում ենք ուխտերը: 10

Երկորդ բնորոշ հատկանիշը, որն 
ունեն Քրիստոսի հետևորդները, 
ուխտեր կապելն ու պահելն է, ինչ-
պես Նա արեց: Մորոնին ասել է այդ 
մասին. «Քրիստոսի արյան հեղվելով, 

որը Հոր ուխտի մեջ է՝ մեղքերի 
թողության համար, այնպես որ դուք 
դառնում եք սուրբ՝ առանց բծի»: 11

Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը ու-
սուցանել է, որ անգամ այս երկրի 
արարումից առաջ երկնքում ուխտեր 
էին կապվում: 12 Հնում ևս՝մարգարե-
ները և հայրապետերը ուխտեր էին 
կապում:

Փրկիչն Ինքն է ցույց տվել օրի-
նակը: Նա մկրտվեց իշխանություն 
ունեցողի կողմից, որպեսզի կատար-
վեր ողջ արդարությունը: Մկրտու-
թյամբ Փրկիչը վկայեց Հորը, որ 
հնազանդ կլինի Հոր բոլոր պատվի-
րանները պահելիս: 13 Ինչպես հին 
օրերում, մենք ուխտեր ենք կապում 
քահանայության ծեսերի միջոցով:

Ուխտերը կարող են լինել այն, 
ինչ միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր մեր 
եկեղեցու անդամ չեն, միանալով մեզ 
կարող են ավելացնել այն բոլոր լավ 
բաներին, որ արդեն ունեն: Ուխտեր 
կապելւ սիրո արտահայտում է: Դա 
Նրան «Այո, ես կհետևեմ Քեզ» ասելու 
եղանակ է:

Ուխտերը ներառում են օրհնու-
թյուններ, ընդհուպ մինչև հավեր-
ժական կյանք: 14 Բոլոր բաները 
կաշխատեն մեր բարիքի համար, 
եթե մենք հիշենք մեր ուխտերը: 15 
Դրանք պետք է կապել և պահել՝ 
դրանց օրհնությունները ստանալու 
համար: Փրկչի հանդեպ սերը և մեր 
ուխտերը հիշելը կօգնեն մեզ պահել 
դրանք: Հաղորդությունն ընդունելը 
դրանք հիշելու եղանակներից մեկն 
է: 16 Մեկ այլ եղանակ է հանդիսանում 
հաճախ տաճար այցելելը: Ես հիշում 
եմ մի երիտասարդ ամուսնացած 
զույգի Հարավային Ամերիկայում, 
որը ցանկանում էր բաժանվել, որով-
հետև միասին չէին կարողանում 
ապրել: Քահանայության ղեկավարը 
նրանց խորհուրդ տվեց այցելել 
տաճար և հատուկ ուշադրություն 
դարձնել այնտեղ կապվող ուխտերի 
բառերին և խոստումներին: Նրանք 
արեցին դա և նրանց ամուսնությունը 
փրկվեց: Մեր ուխտերի զորությունը 
մեծ է մեր բոլոր դժվարություններից:

Այն անդամներին, ովքեր ակտիվ 
չեն ավետարանում, խնդրում ենք 
հետ գալ: Զգացեք ուխտերը հիշելու 
և նորոգելու օրհնությունը հաղորդու-
թյան և տաճար հաճախելու միջոցով: 
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Երեց Քենթ Ֆ. Ռիչարդս
Յոթանասունից

Ո
րպես վիրաբույժ իմ մասնագի-
տական ժամանակի մեծ մասը 
նվիրված է եղել ցավին: Որպես 

կանոն, ես վիրահատությամբ ցավ 
եմ պատճառում գրեթե ամեն օր, 
և այդ ժամանակ իմ ջանքերի մեծ 
մասը անհրաժեշտաբար ուղղված 
է լինում ցավը վերահսկելուն և 
մեղմացնելուն:

Ես խորհել եմ ցավի խնդրի 
մասին: Մեզանից ոչ ոք դիմադրո-
ղականություն չունի ցավի զգա-
ցողության դեմ: Ես տեսել եմ շատ 
մարդկանց, ովքեր տարբեր ձևով են 
հաղթահարել այն: Ոմանք բարկու-
թյամբ հեռացել են Աստծուց, մինչդեռ 
մյուսները թույլ են տվել, որ իրենց 
տառապանքը իրենց ավելի մո-
տեցնի Աստծուն:

Ձեզ նման ես ինքս էլ ցավ եմ 
տարել: Ցավը ապաքինման գործըն-
թացի չափանիշ է: Այն հաճախ մեզ 
սովորեցնում է համբերել: Գուցե այդ 
պատճառով է, որ մենք հիվանդի հա-
մար օգտագործում ենք patient բառը, 
որը նշանակում է «համբերատար»:

Երեց Օրսոն Ֆ. Ուիթնին գրել է. «Ոչ 

մի ցավ, որը մենք տանում ենք, ոչ մի 
փորձություն, որին մենք դիմանում 
ենք, իզուր չի անցնում: Այն ծառայում 
է մեր կրթությանը, այնպիսի հատ-
կանիշների զարգացմանը, ինչպի-
սիք են՝ համբերությունը, հավատքը, 
տոկունությունը և համեստությունը 
. . . Դա վշտի և տառապանքի, չար-
չարանքի և դժբախտության միջոցով 
գիտելիք ձեռք բերելու համար է, որ 
մենք գալիս ենք այստեղ»: 1

Նմանապես Երեց Ռոբերթ Դ. 
Հեյլսն է ասել.

«Ցավը բերում է ձեզ խոհեմության, 
որը թույլ է տալիս ձեզ խորհրդածել: 
Դա մի փորձառություն է, և ես երախ-
տապարտ եմ, որ տոկացել եմ . . .

Ես հասկացա, որ ֆիզիկական 
ցավը և մարմնի ապաքինումը մեծ 
վիրահատությունից հետո, մեծա-
պես նման է հոգևոր ցավին և հոգու 
ապաքինմանը՝ ապաշխարության 
գործընթացի ժամանակ»: 2

Մեր տառապանքների մեծ մասը 
անպայմանորեն մեր մեղքով չէ: Անս-
պասելի իրադարձությունները, հա-
կադրական կամ հուսահատեցնող 

Քավությունը 
ծածկում է բոլոր 
ցավերը 
Մեր անձնական մեծ մարտահրավերն է մահկանացու 
կյանքում դառնալ «սուրբ՝ Քրիստոսի Քավության 
միջոցով»:

Այդպիսի սիրո արտահայտումը 
ցուցադրում է Քրիստոսի ճշմարիտ 
հետևորդը լինելու պատրաստակա-
մությունը: Դա կօգնի ձեզ արժանի 
լինել ստանալու բոլոր խոստացված 
օրհնությունները:

Նրանց, ովքեր մեր եկեղեցու 
անդամ չեն, ես հրավիրում եմ 
գործադրել հավատք, ապաշխա-
րություն և արժանանալ Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցում մկրտության ուխտը 
ստանալուն: Այդպես դուք կդրսևո-
րեք ձեր սերը մեր Երկնային Հոր 
հանդեպ և Քրիստոսին հետևելու ձեր 
պատրաստակամությունը:

Ես վկայում եմ, որ մենք ավելի 
երջանիկ ենք, երբ հետևում ենք 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին: 
Երբ մենք աշխատում ենք հետևել 
Նրան, երկնքի օրհնությունները 
տրվում են մեզ: Ես գիտեմ, որ Նրա 
խոստումները կիրականանան, եթե 
մենք կապենք և պահենք ուխտերը 
և դառնանք Քրիստոսի ճշմարիտ 
հետևորդները: Ես վկայում եմ 
յուրաքանչյուրիս հանդեպ Նրա մեծ 
սիրո մասին, և անում եմ դա Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
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