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ասվեցին, մեզ ավելի մոտեցրին 
երկնքին:

Թույլ տվեք ամբողջ Եկեղեցու 
կողմից սրտանց շնորհակալություն 
հայտնել մեր Եղբայրներին, ովքեր 
ազատվեցին իրենց կոչումներից 
այս համաժողովին: Մենք կկարո-
տենք նրանց: Տիրոջ աշխատանքին 
նրանց ներդրումը ահռելի էր և իրեն 
զգացնել կտա սերունդներ ի վեր:

Եկեք վերադառնանք մեր տները, 
վճռականություն ունենալով մեր 
սրտերում լինելու մի փոքր ավելի 
լավը, քան անցյալում էինք: Թող որ 
մենք լինենք մի փոքր էլ ավելի բարի 

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Ի
մ եղբայրներ և քույրեր, մենք 
վայելեցինք ոգեշնչված ուղերձ-
ների երկու փառավոր օր: Մեր 

սրտերը հուզվեցին և մեր հավատքն 
ամրացավ, մինչ մենք ճաշակեցինք 
այն հոգուց, որը ներկա էր այս 
համաժողովի նիստերին: Եզրափա-
կելով մենք շնորհակալություն ենք 
հայտնում մեր Երկնային Հորը մեզ 
տված Իր բազմաթիվ օրհնություն-
ների համար:

Մենք վեհացում և ոգեշնչում 
ապրեցինք ի շնորհիվ սքանչելի 
երաժշտության, որը մատուցվեց 
այս նիստերին: Աղոթքները, որ 

Մինչև նոր 
հանդիպում
Եկեք բոլորս խորհենք այն ճշմարտությունների շուրջ,  
որ լսեցինք, և թող դրանք օգնեն մեզ դառնալ ավելի 
քաջարի աշակերտներ:

Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն 
ապահովում է ախտահանիչը, որն 
անհրաժեշտ է անբիծ և մաքուր 
դառնալու համար, հանգստացնող 
սպեղանին՝ ապաքինելու հոգևոր 
վերքերը և վերացնելու հանցանքը, 
և այն պաշտպանությունը, որը հնա-
րավորություն է տալիս մեզ հավա-
տարիմ լինել ինչպես լավ, այնպես 
էլ վատ ժամանակներում:

Գոյություն ունի բացարձակ 

ճշմարտություն

Ձեզ, ընտանիքի անդամներ և 
ընկերներ, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 
անդամներ չեք, ես փորձեցի բա-
ցատրել հիմնական պատճառները, 
թե ինչու ենք մենք միսիոներներ:

Բացարձակ ճշմարտությունը 
գոյություն ունի մի աշխարհում, որը 
գնալով ավելի է արհամարհում և 
հերքում բացարձակ ճշմարտու-
թյունները: Ապագայում մի օր «ամեն 
ծունկ [պիտի] խոնարհվի» և «ամեն 
լեզու [պիտի] դավանէ, թե Հիսուս 
Քրիստոսը Տէր է Հոր Աստուծոյ 
փառքի համար» (Փիլիպպեցիս 
Բ.10–11): Հիսուս Քրիստոսը բա-
ցարձակապես Հավերժական Հոր 
Միածին Որդին է: Որպես Նրա Եկե-
ղեցու անդամներ մենք վկայում ենք, 
որ Նա ապրում է, և Նրա Եկեղեցին 
վերականգնվել է իր լրիվությամբ 
այս վերջին օրերում:

Հրավերները, որոնք մենք հղում 
ենք ձեզ, մեր ուղերձն իմանալու և 
ստուգելու վերաբերյալ, գալիս են 
այն դրական ազդեցություններից, 
որոնք Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանը թողել է մեր կյանքում: 
Երբեմն մենք գուցե տարօրինակ 
կամ բուռն կամ նույնիսկ անդ-
րդելի լինենք մեր փորձերում: Մեր 
պարզ ցանկությունն է կիսվել ձեզ 
հետ այն ճշմարտություններով, 
որոնք մեծագույն արժեք ունեն 
մեզ համար:

Լինելով Տիրոջ Առաքյալներից 
մեկը, իմ հոգու ողջ ավյունով, ես 
բերում եմ վկայություն Նրա աստ-
վածայնության և իրականության 
մասին: Եվ ես հրավիրում եմ ձեզ 
«եկեք և տեսեք» (Հովհաննես Ա.39), 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի սրբազան 
անունով, ամեն: ◼
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Ե
րբ մեր ամենափոքր աղ-
ջիկը վերադարձավ տուն 
դպրոցի առաջին օրվանից 

հետո, ես հարցրեցի. «Ինչպե՞ս այն 
ընթացավ»:

Նա պատասխանեց. «Լավ էր»:
Սակայն հաջորդ առավոտ, երբ 

ես նրան արթնացրեցի դպրոցի 
համար, նա ծալեց ձեռքերը և վճռա-
կանորեն ասաց. «Ես արդեն գնա-
ցել եմ դպրոց»: Ակնհայտորեն ես 
նրան չէի նախապատրաստել կամ 
բացատրել, որ դպրոց գնալը մեկ 
անգամյա իրադարձություն չէր, այլ 
որ ակնկալվում էր, որ նա դպրոց 
գնար շաբաթվա հինգ օրը շատ 
շատ տարիների ընթացքում:

Երբ խորհրդածենք նախա-
պատրաստված լինելու սկզբունքի 
մասին, ինձ հետ պատկերացրեք 
հետևյալ տեսարանը: Դուք նստած 
եք տաճարի սելեստիալ սենյակում 
և նկատում եք մի քանի հարս-
նացուների և փեսացուների, ում 

ակնածալի ներս և դուրս են առաջ-
նորդում, մինչ նրանք սպասում 
են, որ ամուսնանան ժամանակի 
և ողջ հավերժության համար: Մի 
հարսնացու է մտնում սելեստիալ 
սենյակ ձեռք ձեռքի տված իր 
սիրեցյալի հետ: Նա կրում է պարզ, 
բայց գեղեցիկ տաճարային զգեստ 
և հանգիստ, խաղաղ ժպիտ ունի 
իր դեմքին: Նա լավ հարդարված 
է, բայց ոչ վանող: Նա զբաղեց-
նում է իր տեղը, նայում է շուրջը 
և հանկարծ հուզվում է: Թվում է, 
թե նրա արցունքները գալիս են 
այն հարգանքի կամ ակնածանքի 
պատճառով, որ նա զգում է ինչպես 
այդ տեղի հանդեպ, որտեղ նա 
գտնվում է, այնպես էլ այն սրբա-
զան արարողության հանդեպ, որը 
նրան է սպասում և նրա կյանքի 
սիրեցյալին: Նրա կեցվածքը թվում 
է, թե ասում է. «Որքան երախտա-
պարտ եմ լինել Տիրոջ տանն այսօր, 
պատրաստ սկսելու հավերժական 

Պատրաստված 
մի ձևով, որը երբեք 
հայտնի չէր եղել
Թող որ մենք արժանիորեն կաթիլ առ կաթիլ ստանանք 
փրկարար արարողությունները և ամբողջ սրտով 
պահենք հարակից ուխտերը:

և հոգատար: Եկեք օգնության ձեռք 
մեկնենք ոչ միայն մեր մերձավոր 
անդամներին, այլ նաև նրանց, ովքեր 
մեր հավատքից չեն: Շփվելով նրանց 
հետ, եկեք հարգանք ցուցաբերենք:

Ամեն օր ինչ-որ խնդիրների դեմ 
պայքարողներ կան: Եկեք նրանց 
առաջարկենք մեր մտահոգվա-
ծությունը, ինչպես նաև մեր օգնող 
ձեռքը: Հոգ տանելով մեկս մյուսի 
համար, մենք կօրհնվենք:

Եկեք հիշենք ծերերին և նրանց, 
ովքեր տնից չեն կարողանում դուրս 
գալ: Եթե մենք ժամանակ գտնենք 
նրանց այցելելու, նրանք կիմա-
նան, որ սիրված են և արժեքավոր: 
Եկեք հետևենք այս պատգամին. 
«Սատարիր թույլերին, բարձրացրու 
ընկած ձեռքերը և ամրացրու տկար 
ծնկները»: 1

Եկեք լինենք ազնվության և 
ամբողջականության տեր մարդիկ, 
փորձելով անել ճիշտը բոլոր ժամա-
նակներում և բոլոր պայմաններում: 
Եկեք լինենք Քրիստոսի հավա-
տարիմ հետևորդները, արդարա-
կեցության օրինակներ, դառնալով 
«աշխարհի լույսեր»: 2

Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես շնոր-
հակալություն եմ հայտնում ձեզ ինձ 
համար ասված ձեր աղոթքների հա-
մար: Դրանք ամրացնում և բարձրաց-
նում են ինձ, մինչ ես ջանում եմ իմ 
ողջ սրտով և ուժով կատարել Աստծո 
կամքը և ծառայել Նրան և ձեզ:

Հեռանալով այս համաժողովից, 
ես խնդրում եմ, որ երկնքի օրհնու-
թյուններն իջնեն յուրաքանչյուրիդ 
վրա: Թող որ դուք, որ հեռու եք ձեր 
տներից, վերադառնաք ապահով 
և գտնեք ամեն-ինչ կարգուկանոնի 
մեջ: Եկեք բոլորս խորհենք այն 
ճշմարտությունների շուրջ, որոնք 
լսեցինք, և թող դրանք օգնեն մեզ 
դառնալ ավելի քաջարի աշակերտ-
ներ, քան այս համաժողովից առաջ 
էինք:

Մինչև մենք կհանդիպենք վեց 
ամիս անց, ես խնդրում եմ, որ Տիրոջ 
օրհնությունները լինեն ձեզ հետ, և 
մեր բոլորի հետ, և ես ասում եմ սա 
Նրա՝ Հիսուս Քրիստոսի, մեր Տիրոջ 
և Փրկչի սուրբ անունով, ամեն. ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 1. Վարդապետություն և Ուխտեր 81.5:
 2. Փիլիպպեցիս 2.15:


