
իրենց վկայությունները բերել՝ բոլոր 
բաների ճշմարտության մասին»: 1

Քույրեր, դուք զորացնում եք իմ 
հավատքն առ Հիսուս Քրիստոս: 
Ես հետևել եմ ձեր օրինակներին, 
լսել ձեր վկայությունները և զգա-
ցել ձեր հավատքը Բրազիլիայից 
մինչև Բոթսվանա: Դուք կրում եք 
ազդեցության շրջանակ ձեզ հետ, 
ուր էլ որ գնաք: Դա զգացվում է ձեզ 
շրջապատող մարդկանցից, ձեր ըն-
տանիքից, ձեր բջջային հեռախոսի 
համարներից և սոցիալական կայ-
քերում ձեր ընկերներից, նրանցից, 
ովքեր նստած են ձեր կողքին այս 
երեկո: Ես համաձայն եմ Հարիեթ 
Ուխդորֆի հետ, ով գրել է. «Դուք . . . 
կենսախինդ և խանդավառ փարոս-
ների պես եք անընդհատ խավարող 

Նիլ Ֆ. Մերիոթ
Երիտասարդ Կանանց գերագույն նախագահության 
երկրորդ խորհրդական

Ա
յս երեկո ես կկամենայի 
քննարկել երկու կարևոր 
պարտականություններ, որոնք 

մենք կրում ենք, առաջինը, հետևո-
ղականորեն ավելացնենք ավետա-
րանական լույս և ճշմարտություն 
մեր կյանքում, և երկրորդը այդ 
լույսով կիսվենք ուրիշների հետ:

Արդյոք գիտե՞ք, թե որքան 
կարևոր եք դուք: Ձեզանից յուրա-
քանչյուրը, հենց հիմա, թանկարժեք 
է և կարևոր Երկնային Հոր փրկու-
թյան ծրագրում: Մենք աշխատանք 
ունենք անելու: Մենք գիտենք վե-
րականգված ավետարանի ճշմար-
տությունը: Արդյո՞ք պատրաստ ենք 
պաշտպանել այդ ճշմարտությունը: 
Մենք պետք է ապրենք դրանով, 
մենք պետք է կիսվենք դրանով: 
Մենք պետք է ամուր կանգնենք 
մեր հավատքում և բարձրացնենք 
մեր ձայները՝ հռչակելու ճշմարիտ 
վարդապետություն:

2014 թվականի սեպտեմբերի 
Լիահոնա ամսագրում Երեց Մ. 
Ռասսել Բալլարդը գրել է. «Մենք 
ավելի շատ կանանց հստակ, 
ազդեցիկ ձայների և հավատքի 
կարիքն ունենք: Մենք նրանց 
կարիքն ունենք, որ սովորեն 
վարդապետություն և հասկանան 
այն, ինչին մենք ենք հավատում, 
որպեսզի նրանք կարողանան 

Կիսվելով ձեր լույսով
Մենք պետք է անսասան կանգնենք մեր հավատքում 
և բարձրացնենք մեր ձայները հռչակելու ճշմարիտ 
վարդապետություն:

Նախքան Կիևի տաճարի կառու-
ցումը, նա և իր ճյուղից շատերը 
զոհաբերում էին՝ տարին մեկ անգամ 
ավտոբուստով 36 ժամ ճամփորդելով 
դեպի Գերմանիայի տաճար: Այդ 
նվիրյալ Սրբերը ճամփորդության 
ընթացքում աղոթում էին, ուսում-
նասիրում էին սուրբ գրությունները, 
երգում էին օրհներգեր և քննարկում 
ավետարանը: Կատյան ինձ ասաց. 
«Երբ մենք վերջապես հասանք տա-
ճար, մենք պատրաստ էինք ընդունել 
այն, ինչ Տերը կտար մեզ»:

Եթե ուզում ենք ստանալ բո-
լոր օրհնությունները, որ Աստված 
այնքան առատորեն առաջարկում է, 
մեր երկրային ճանապարհը պետք 
է տանի դեպի տաճար: Տաճարները 
Աստծո սիրո արտահայտությունն 
են: Նա բոլորիս հրավիրում է գալ, 
սովորել Իր մասին, զգալ Իր սերը, 
և ստանալ Իր հետ հավերժական 
կյանք ապրելու համար անհրա-
ժեշտ քահանայության ծեսերը: Յու-
րաքանչյուր ուխտ կապվում է մեկ 
առ մեկ: Սրտի յուրաքանչյուր հզոր 
փոփոխություն կարևոր է Տիրոջ 
համար: Եվ այդ ամենը մեծ փո-
փոխություն կառաջացնի ձեր մեջ: 
Քանզի երբ գնում ենք Նրա սուրբ 
տուն, մենք կարող ենք լինել «[Նրա] 
զորությամբ զինված, . . . [Նրա] 
անունը մեզ վրա, . . . [Նրա] փառքը 
. . . [մեր] շուրջը, և [Նրա] հրեշտակ-
ները կպահպանեն [մեզ]»: 5

Ես կիսվում եմ ձեզ հետ իմ 
հաստատուն վկայությամբ, որ մեր 
սիրելի Երկնային Հայրն ապրում է: 
Նրա Սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիս-
տոսի շնորհիվ է, որ իրականանում 
է ամեն հույս, ամեն խոստում և տա-
ճարային ամեն օրհնություն: Թող 
որ հավատք ունենանք վստահելու 
Նրան և Նրա ուխտերին, ես աղո-
թում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, 
ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 1. Դեյվիդ Ա. Բեդնար, «Պատվավոր անուն և 
դիրք ունենալ», Լիահոնա, մայիս 2009, 98:

 2. Լինդա Կ. Բըրթըն, «Պահանջվում 
են ձեռքեր և սրտեր աշխատանքն 
արագացնելու համար», Լիահոնա, մայիս 
2014, 123:

 3. Թոմաս Ս. Մոնսոն, «Սուրբ տաճար՝ 
փարոս աշխարհին», Լիահոնա, մայիս 
2011, 92:

 4. Տես templechallenge. lds. org.
 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 109.22:



118 Լ ի ա հ ո ն ա

աշխարհում, երբ ցույց եք տալիս, 
այն ուղով, որ դուք ապրում եք ձեր 
կյանքը, որ ավետարանը ուրախալի 
ուղերձ է»: 2

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը 
նշել է. «Եթե դուք ուզում եք լույս տալ 
ուրիշներին, դուք պետք է ինքներդ 
շողաք: 3 Ինչպե՞ս կարող ենք պահել 
մեր ներսում ճշմարտության այդ շո-
ղացող լույսը: Երբեմն ես խամրած 
լամպի պես եմ զգում: Ինչպե՞ս ենք 
ավելի պայծառանում:

Սուրբ գրքերն ուսուցանում են. 
«Այն, ինչ Աստծուց է, լույս է. և նա, 
ով ստանում է լույսը և շարունակում 
է Աստծո հետ, ստանում է ավելի 
շատ լույս»: 4 Մենք պետք է շարու-
նակենք Աստծո հետ, ինչպես սուրբ 
գրությունն է ասում: Մենք պետքէ 
գնանք դեպի լույսի աղբյուրը՝ դեպի 
Երկնային Հայրը և Հիսուս Քրիստոսը 
և սուրբ գրությունները: Մենք կարող 
ենք նաև գնալ տաճար, իմանալով, 
որ բոլոր բաները նրա պատերի ներ-
սում մատնանշում են Քրիստոսին և 
Նրա քավող մեծ զոհաբերությունը:

Մտածեք այն ազդեցության մա-
սին, որ տաճարներն ունեն իրենց 
շրջապատի վրա: Դրանք գեղեց-
կացնում են քաղաքների ներսը, 
դրանք շողում են աչքի ընկնող 
բարձունքներից: Ինչո՞ւ են դրանք 
գեղեցկացնում և շողում: Որովհետև, 
ինչպես սուրբ գրություններն են 
ասում՝ «Ճշմարտությունը շողում 
է» 5 և տաճարները ճշմարտություն 
են պարունակում և հավերժական 
նպատակ, այդպես և դուք:

1877 թվականին Ջորջ Ք. Քենոնն 
ասել է. «Յուրաքանչյուր տաճար 
. . . նվազեցնում է սատանայի ուժը 
երկրի վրա»: 6 Ես հավատում եմ, որ 
որտեղ տաճար է կառուցվում երկրի 
վրա, այն ետ է հրում խավարը: 
Տաճարների նպատակն է ծառայել 
մարդկությանը և տալ բոլոր Երկնա-
յին Հոր զավակներին կարողություն 
վերադառնալու և ապրելու Նրա 
հետ: Միթե՞ մեր նպատակը նման 
չէ այս նվիրագործված շենքերին, 
Տիրոջ այս տներին: Ծառայել ու-
րիշներին և օգնել նրանց ետ մղել 
խավարը և վերադառնալ դեպի 
Երկնային Հոր լույսը:

Տաճարային սրբազան աշխա-
տանքը կմեծացնի մեր հավատքն 

առ Քրիստոս և այդ ժամանակ 
մենք ավելի լավ կարող ենք ազդել 
ուրիշների հավատքի վրա: Տաճարի 
սնուցող ոգու միջոցով մենք կարող 
ենք սովորել Փրկչի Քավության 
իրականությունը, զորությունը և 
հույսը մեր անձնական կյանքում:

Մի քանի տարի առաջ մեր 
ընտանիքը մի մեծ մարտահրավերի 
հանդիպեց: Ես գնացի տաճար և 
այնտեղ անկեղծորեն աղոթեցի 
օգնության համար: Ինձ տրվեց 
ճշմարտության մի պահ: Ես իմ 
թուլությունների մի հստակ տպա-
վորություն ստացա և ես ցնցված էի: 
Հոգեպես ուսուցանող այդ պահին 
ես տեսա մի հպարտ կնոջ, որն 
իր ձևով էր անում գործերը, ոչ թե 
անպայմանորեն Տիրոջ ուղով և 
անձնապես իրեն վերագրելով ամեն 
այսպես կոչված ձեռքբերումները: 
Ես գիտեի, որ նայում էի ինքս ինձ 
վրա: Ես սրտումս աղաղակեցի 
դեպի Երկնային Հայրը և ասացի. 
«Ես չեմ ուզում լինել այդ կինը, բայց 
ինչպես փոխվեմ»:

Հայտնության մաքուր ոգով տա-
ճարում ես ուսուցանվեցի ինձ հա-
մար Քավչի բացարձակ կարիքը: Ես 
անմիջապես դիմեցի Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսին իմ մտքում և զգացի, 

որ տառապանքս վերացավ և մեծ 
հույս առաջացավ սրտումս: Նա 
իմ միակ հույսն էր և ես ձգտում էի 
կառչել միայն Նրանից: Ինձ համար 
պարզ էր, որ եսամոլ բնական կինը 
«Աստծո մի թշնամի է» 7 և մարդկանց, 
ովքեր նրա ազդեցության ոլորտում 
են: Տաճարում այդ օրը ես իմացա, 
որ միայն Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյան միջոցով կարող էր իմ հպարտ 
էությունը փոխվել և որ ես հնարա-
վորություն կունենայի բարիք գոր-
ծելու: Ես ուժեղ զգացի Նրա սերը 
և գիտեի, որ Նա կուսուցաներ ինձ 
Հոգու միջոցով և կփոխեր ինձ, եթե 
ես տայի իմ սիրտը Նրան և ոչինչ 
ետ չպահեի:

Ես դեռ մաքառում եմ իմ թու-
լությունների հետ, բայց ես վստա-
հում եմ Քավության աստվածային 
օգնությանը: Այս մաքուր ուսուցումը 
եկավ, որովհետև ես մտա սուրբ 
տաճար, փնտրելով սփոփանք և 
պատասխաններ: Ես տաճար մտա 
բեռնված և ես հեռացա այնտեղից՝ 
իմանալով, որ ունեի ամենազոր և 
ամենասիրառատ Փրկիչ: Ես ավելի 
թեթևացած էի զգում և ուրախ, 
որովհետև ստացել էի Նրա լույսը 
և ընդունել Նրա ծրագիրն ինձ 
համար:

Տեղադրված լինելով ողջ աշ-
խարհում, տաճարները դրսից 
ունեն իրենց իսկ առանձնահատուկ 
տեսքը և ձևը, բայց ներսից դրանք 
բոլորը պարունակում են նույն 
հավերժական լույսը, նպատակը 
և ճշմարտությունը: Ա Կորնթացիս 
Գ.16 հատվածում կարդում ենք. 
«Չգիտե՞ք, որ դուք Աստուծոյ տա-
ճար էք և Աստուծոյ Հոգին բնակ-
վում է ձեզանում»: Մենք ևս որպես 
Աստծո դուստրեր դրվել ենք ողջ 
աշխարհով մեկ, տաճարների նման 
և մենք յուրաքանչյուրս տաճար-
ների նման ունենք մեր սեփական 
առանձնահատուկ տեսքը և ար-
տաքին ձևը: Մենք ևս տաճարների 
նման հոգևոր լույս ունենք մեր ներ-
սում: Այս հոգևոր լույսը Փրկչի լույսի 
արտացոլումն է: Ոմանց կգրավի 
այս պայծառությունը:

Մենք ունենք մեր սեփական 
դերը երկրի վրա՝ սկսած դուստ-
րից, մորից, ղեկավարից և ուսուց-
չից մինչև քույր, աշխատավարձ 
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վաստակող, կին և այլն: Յուրաքան-
չյուրը ազդեցիկ է: Յուրաքանչյուր 
դեր կունենա բարոյական ուժ, երբ 
մենք արտացոլենք ավետարանա-
կան ճշմարտություններ և տաճա-
րային ուխտեր մեր կյանքում:

Երեց Դ. Թոդ Քրիսթոֆերսոնն 
ասել է. «Բոլոր իրավիճակներում 
մայրը կարող է մի ազդեցություն 
գործադրել, որին հավասարը չունի 
որևէ այլ մարդ, որևէ այլ փոխհարա-
բերության մեջ»: 8

Երբ մեր երեխաները փոքր էին, 
ես ինձ զգում էի որպես նավի կա-
պիտանի օգնական իմ ամուսնու՝ 
Դեյվիդի հետ և ես պատկերացնում 
էի մեր 11 երեխաներին որպես փոք-
րիկ նավակների նավատորմ, որոնք 
լողում էին մեր շուրջը նավահանգս-
տում, պատրաստվելով դուրս գալու 
ծով աշխարհը: Դեյվիդը և ես անհ-
րաժեշտություն էինք զգում խորհր-
դակցել Տիրոջ հետ ուղեցույցի 
վերաբերյալ ամեն օր՝ մեր փոքրիկ 
նավատորմի հետ լավագույն ուղ-
ղությամբ նավարկելու համար:

Իմ օրերը լցված էին մոռացվող 
բաներով, ինչպես օրինակ լվացքը 
ծալելը, երեխաներին գրքեր կար-
դալը և ճաշի համար ջեռոցում 
միասին քեսեռոլ դնելը: Երբեմն 
մեր տների նավահանգստում մենք 
չենք կարողանում տեսնել, որ 
այս փոքրիկ, կրկնվող գործերով, 
ներառյալ ընտանեկան աղոթքը, 
սուրբ գրքերի ուսումնասիրությունը 
և ընտանեկան երեկոները, այն 
փոքր բաներն են, որոնցով իրա-
կանանում են մեծ բաները: Բայց 
ես վկայում եմ, որ հենց այս գոր-
ծերն են, որ ունեն հավերժական 
նշանակություն: Մեծ ուրախություն 
է գալիս, երբ այդ փոքրիկ նավակ-
ները՝ մեր երեխաները, աճում են՝ 
դառնալով նավագնացության հզոր 
նավեր՝ լցված ավետարանի լույսով 
և պատրաստ «մտնելու Աստծո 
ծառայության մեջ»: 9 Հավատքի և 
ծառայության մեր փոքր գործերից 
է, որ մեզանից շատերը կարողա-
նում են շարունակել Աստծո հետ 
և ի վերջո բերում հավերժական 
լույս և փառք մեր ընտանիքին, մեր 
ընկերներին և մեր մերձավորնե-
րին: Դուք իսկապես ազդեցության 
շրջանակ ունեք ձեզ հետ:

Մտածեք այն ազդեցության 
մասին, որ կարող է ունենալ 
Երեխաների Միության տարիքի 
աղջիկը իր ընտանիքի վրա: Մեր 
դստեր հավատքն օրհնեց մեր 
ընտանիքը, երբ մենք կորցրեցինք 
մեր փոքրիկ տղային զբոսայգում: 
Ընտանիքը խելահեղորեն նետվեց 
նրան որոնելու: Ի վերջո մեր 10 
տարեկան աղջիկը քաշեց թևիցս և 
ասաց. «Մամ, չաղոթե՞նք»: Նա ճիշտ 
էր: Ընտանիքը հավաքվեց դիտորդ-
ների ամբոխի մեջտեղում և աղո-
թեց՝ գտնելու մեր երեխային: Մենք 
գտանք նրան: Բոլոր Երեխաների 
Միության աղջիկներին ես ասում 
եմ. «Խնդրում եմ, շարունակեք հի-
շեցնել ձեր ծնողներին աղոթել»:

Այս ամառ ես պատիվ ունեցա 
մասնակցել 900 հոգուց բաղկացած 
երիտասարդ կանանց ճամբա-
րին Ալյասկայում: Նրանք խորը 
ազդեցություն թողեցին ինձ վրա: 
Նրանք ճամբար էին եկել հոգեպես 
պատրաստված, Մորմոնի գիրքը 
կարդացած և «Կենդանի Քրիստոսը՝ 
Առաքյալների վկայությունը» ան-
գիր սերտած: Ճամբարի երրորդ 
գիշերը բոլոր 900 երիտասարդ 
կանայք կանգնեցին միասին և 

արտասանեցին ողջ այդ փաստա-
թուղթը բառ առ բառ:

Հոգին լցրել էր լայնարձակ 
դահլիճը և ես տենչում էի մասնակ-
ցել: Բայց ես չկարողացա: Ես չէի 
վճարել անգիր սերտելու գինը:

Ես այժմ սկսել եմ անգիր սովորել 
«Կենդանի Քրիստոսը» փաստաթղթի 
բառերը, ինչպես այդ քույրերն 
էին արել, և նրանց ազդեցության 
շնորհիվ ես ավելի լիովին եմ զգում 
հաղորդության ուխտը՝ միշտ հիշելու 
Փրկչին, երբ ես կրկին ու կրկին 
կրկնում եմ Քրիստոսի մասին Առա-
քյալների վկայությունը: Հաղորդու-
թյունն ավելի խորն իմաստ է ձեռք 
բերում ինձ համար:

Իմ հույսն է Սուրբ ծննդյան 
նվեր մատուցել Փրկչին այս տարի 
«Կենդանի Քրիստոսը» անգիր սեր-
տելով և իմ սրտում այն փայփայե-
լով մինչև դեկտեմբերի 25-ը: Հուսով 
եմ, որ կարող եմ լինել բարու հա-
մար ազդեցություն, ինչպես Ալյաս-
կայի քույրերը եղան ինձ համար:

Կարո՞ղ եք ինքներդ ձեզ գտնել. 
«Կենդանի Քրիստոսը» այս փաս-
տաթղթի հետևյալ խոսքերում. 
«Նա կոչ արեց բոլորին հետևել Իր 
օրինակին: Նա քայլեց Պաղեստինի 
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ով տասնամյակներ առաջ որոշեց 
իր ընտանիքին տանել մորմոնների 
հաղորդության ժողովին։ Ես երախ-
տապարտ եմ Քույր Էվիգին, մի ծեր 
գերմանացի տիկնոջ, ում անունը 
անգլերենով թարգմանած նշանա-
կում է «Քույր Հավերժական»։ Նա այն 
մեկն էր, ով այդ համարձակ և հրա-
շալի հրավերքը հղեց իմ տատիկին։ 
Ես անչափ երախտապարտ եմ իմ 
մայրիկին, ով իր չորս զավակներին 
առաջնորդեց Երկրորդ Համաշխար-
հային Պատերազմի իրարանցում-
ների միջով։ Ես նաև շնորհակալ եմ 
իմ դստեր, թոռներիս և ապագա սե-
րունդներիս հավատարիմ կանանց 
համար, ովքեր մի օր կհետևեն։

Եվ իհարկե, ես հավերժորեն 
երախտապարտ եմ իմ կնոջ՝ Հա-
րիետի համար, ով հիացրեց ինձ իր 
երիտասարդության տարիներին, 
որպես մայր կրեց մեր երիտասարդ 
ընտանիքի ծանր բեռը, կանգնած 
է կողքիս որպես կին և սիրում ու 
փայփայում է մեր զավակներին, 
թոռներին և ծոռներին։ Նա եղել է 
մեր տան ուժը թե՛ լավ, թե՛ վատ 
օրերին։ Նա արևի շող է բերում բո-
լոր նրանց կյանք, ովքեր ճանաչում 
են նրան։

Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆ
Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական

Ի
մ սիրելի քույրեր, իմ սիրելի 
ընկերներ և Հիսուս Քրիստոսի 
օրհնված աշակերտներ, ինձ 

համար մեծ պատիվ է լինելու ձեզ 
հետ, մինչ մենք բացում ենք Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու մեկ այլ գերագույն 
համաժողով։ Առաջիկա շաբաթվա 
ընթացքում Առաջին Նախագահու-
թյունը և Տասներկու Առաքյալները 
կհանդիպեն բոլոր Բարձրագույն 
Իշխանավորների և գերագույն 
օժանդակ կազմակերպությունների 
ղեկավարների հետ, և մեր համաշ-
խարհային համաժողովի մնացած 
նիստերը տեղի կունենան եկող 
շաբաթ և կիրակի օրերին։ Ես հատ-
կապես երախտապարտ եմ Թո-
մաս Ս․ Մոնսոնի՝ մեր օրերի Աստծո 
մարգարեի համար, ով խնդրել է ինձ 
ներկայացնելու Առաջին Նախա-
գահությանը Եկեղեցու քույրերին 
հղված իմ ելույթի ժամանակ։

Մինչ ես խորհում էի, թե ինչ 
պետք է ասեմ, իմ մտքերը հետ 
գնացին դեպի մի կնոջ շուրջ, ով 
կերտել է իմ կյանքը և օգնել ինձ 
անցնելու մահկանացու կյանքի 
դժվարությունների միջով։ Ես 
երախտապարտ եմ իմ տատիկին, 

Ուրախությամբ ապրել 
ավետարանով
Վստահեք Հիսուս Քրիստոսի փրկագնող զորությանը։ 
Պահեք Նրա օրենքներն ու պատվիրանները։ Այլ կերպ 
ասած՝ ուրախությամբ ապրեք ավետարանով։

ճանապարհներով, բուժելով հի-
վանդներին, տեսողություն շնոր-
հելով կույրերին, կենդանացնելով 
մահացածներին»: 10

Մենք, Եկեղեցու քույրերս չենք 
քայլում Պաղեստինի ճանապարհ-
ներով՝բուժելով հիվանդներին, բայց 
մենք կարող ենք աղոթել և Քավու-
թյան ապաքինող սերը գործադրել 
որևէ թուլացած և լարված փոխհա-
րաբերության ժամանակ:

Չնայած մենք չենք կարող կույ-
րին տեսողություն շնորհել Փրկչի 
ձևով, մենք կարող ենք վկայել 
հոգեպես կույրերին փրկության 
ծրագրի մասին: Մենք կարող ենք 
բացել նրանց հասկացողության 
աչքերը՝ հավերժական ուխտերում 
քահանյության զորության անհրա-
ժեշտության վերաբերյալ:

Մենք չենք կենդանացնի մահա-
ցածներին ինչպես Փրկիչն արեց, 
բայց մենք կարող ենք օրհնել 
մահացածներին՝ գտնելով նրանց 
անունները տաճարային աշխա-
տանքի համար: Ապա մենք իսկա-
պես կբարձրացնենք նրանց իրենց 
հոգևոր բանտից և կառաջարկենք 
նրանց հավերժական կյանքի 
ուղին:

Ես վկայում եմ, որ մենք ունենք 
կենդանի Փրկիչ՝ Հիսուս Քրիստո-
սին և Նրա զորությամբ և լույսով 
մենք կկարողանանք ետ հրել 
աշխարհի խավարը, բարձրաձայնել 
մեր իմացած ճշմարտությունը և 
ազդել ուրիշների վրա՝ գալու դեպի 
Նա: Հիսուս Քրիստոսի անունով, 
ամեն: ◼
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