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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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Ի վերջո, ես շատ շնորհակալ եմ 
ձեզ բոլորիդ, ողջ աշխարհի միլիո-
նավոր տարբեր տարիքի քույրերի 
համար, ովքեր այդքան շատ բան 
եք անում Աստծո արքայությունը 
կառուցելու համար։ Ես երախտա-
պարտ եմ ձեզանից այն անհամար 
եղանակների համար, որոնցով դուք 
ոգեշնչում, դաստիարակում և օրհ-
նում եք ձեզ շրջապատողներին։

Աստծո դուստրեր

Ես ուրախ եմ լինելու Աստծո 
այսպիսի բազմաթիվ դուստրերի 
մեջ։ Երբ մենք երգեցինք «Զավակն 
եմ ես Աստծո» օրհներգը, խոսքերը 
թափանցեցին մեր սրտերը։ Մտոր-
մունքը այն ճշմարտության վերաբե-
րյալ, որ մենք երկնային ծնողների 
զավակներն ենք,1 տալիս է մեզ 
հասկացողություն մեր ծագման, 
նպատակ և ապագայի վերաբերյալ։

Լավ է հիշել, որ դուք մշտա-
պես կլինեք Աստծո զավակը։ Այդ 
գիտելիքը ձեզ ուժ կտա ձեր կյանքի 
ամենադժվարին պահերին, և 
կոգեշնչի ձեզ իրագործելու զարմա-
նահրաշ բաներ։ Սակայն կարևոր 
է նաև հիշել, որ հավերժական 
ծնողների դուստր լինելը տարբերա-
կում չէ, որը դուք վաստակել եք կամ 
երբևէ կկորցնեք։ Դուք մշտապես և 
հավերժորեն կմնաք, որպես Աստծո 
դուստր։ Ձեր Երկնային Հայրը 
բարձր նկրտումներ ունի ձեր նկատ-
մամբ, սակայն ձեր աստվածային 
ծագումը, ինքնուրույն, չի երաշխա-
վորում ձեզ աստվածային ժառան-
գություն։ Աստված ձեզ այստեղ է 
ուղարկել նախապատրաստվելու 
ապագայի համար, որն ավելի մեծ 
է, քան որևէ այլ բան, որ դուք կարող 
եք պատկերացնել։

Աստծո խոստացված օրհնու-
թյունները հավատարիմներին փա-
ռահեղ և ոգևորիչ են։ Դրանց թվում 
են՝ «գահեր, թագավորություններ, 
իշխանություններ, և զորություն-
ներ, տիրապետություններ, բոլոր 
բարձրությունները և խորություն-
ները»։ 2 Եվ այդ անըմբռնելի օրհնու-
թյունների համար որակավորվելը 
պահանջում է ավելին, քան հոգևոր 
ծննդական կամ «Աստծո զավակի 
անդամության քարտ»։

Սակայն, ինչպե՞ս ենք մենք հաս-
նում դրանց։

Փրկիչը մեր օրերում պատասխա-
նել է այդ հարցին․

«Եթե դուք չմնաք իմ օրենքում, 
դուք չեք կարող հասնել այդ 
փառքին:

Քանզի նեղ է դուռը և անձուկ է 
ճանապարհը, որը տանում է դեպի 
վեհացում։ . . .

. . . Հետևաբար, ընդունեք իմ 
օրենքը»։ 3

Այդ իսկ պատճառով մենք խո-
սում ենք աշակերտ լինելու ճանա-
պարհով քայլելու վերաբերյալ։

Մենք խոսում ենք Աստծո 
պատվիրաններին հնզանդվելու 
վերաբերյալ։

Մենք խոսում ենք ուրախությամբ 
ավետարանով ապրելու վերաբե-
րյալ՝ քո ողջ սրտով, ուժով, մտքով 
և հոգով։

Աստված գիտե մի բան, որը մենք 

չգիտենք

Այնուհանդերձ, մեզանից ոմանք 
Աստծո պատվիրաններին հնա-
զանդվելով միշտ չէ, որ այդքան 
ուրախ են զգում։ Եկեք համաձայ-
նեք, որ կան այնպիսիք, որոնք 
դժվարին են թվում կամ քիչ գրավիչ՝ 

պատվիրաններ, որոնց մենք 
մոտենում ենք երեխայի խանդավա-
ռությամբ, երբ նա նստած է առողջ, 
բայց չսիրած բանջարեղենի ափսեի 
առաջ։ Մենք կրճտացնում ենք մեր 
ատամները և ստիպում մեզ հնա-
զանդվել, որպեսզի մենք կարողա-
նանք առաջ շարժվել դեպի ավելի 
ցանկալի գործունեության։

Հավանաբար այդպիսի պահե-
րին մենք մեզ հարց ենք տալիս, 
«Արդյո՞ք մենք իսկապես պետք 
է հնազանդվենք Աստծո բոլոր 
պատվիրաններին»։

Այդ հարցին իմ պատասխանը 
պարզ է․

Իմ կարծիքով, Աստված մի բան 
գիտի, որը մենք չգիտենք՝ բաներ, 
որոնք մեր հասկացողությունից 
վեր են։ Մեր Երկնային Հայրը 
հավերժական էակ է, ում փորձա-
ռությունը, իմաստությունը և խելքը 
անսահման մեծ են, քան մերը։ 4 Ոչ 
միայն դա, այլ Նա նաև հավերժո-
րեն սիրող է, կարեկցող և կենտ-
րոնացած է մի օրհնյալ նպատակի 
շուրջ՝ իրականացնել մարդու 
անմահությունն ու հավերժական 
կյանքը։ 5

Այլ կերպ ասած, Նա ոչ միայն 
գիտի, թե ինչն է մեզ համար լավա-
գույնը, Նա նաև անհամբերությամբ 
ցանկանում է, որ մենք ընտրենք, 
թե ինչն է մեզ համար լավագույնը։

Եթե դուք ձեր սրտում հավա-
տում եք սրան, եթե դուք իսկապես 
հավատում եք մեր երկնային Հոր 
մեծ առաքելությանը, որն է վեհաց-
նել և փառավորել Իր զավակներին 
և որ Նա ամենալավը գիտի, թե 
ինչպես դա անել, ապա արդյոք 
խելամիտ չէ ընդունել և հետևել 
Նրա պատվիրաններին, նույնիսկ 
նրանց, որոնք թվում են դժվարին։ 
Արդյո՞ք մենք չպետք է փայփայենք 
այն կարճ գրառումները, որոնք Նա 
տվել է, որ ուղղորդեն մեզ մթության 
և մահկանացու կյանքի փորձու-
թյունների միջով։ Նրանք նշում են 
դեպի երկնային տուն մեր ետդարձի 
ճամփան։ Երկնային Հոր ուղին 
ընտրելով, դուք աստվածային հիմք 
եք դնում որպես Աստծո դուստր ձեր 
անձնական զարգացման համար, 
ով կօգնի ձեզ ձեր ողջ կյանքի 
ընթացքում։
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Իմ կարծիքով, մեր մարտահրա-
վերների մի մասն է կազմում այն, 
որ մենք մտածում ենք, որ Աստված 
բոլոր Իր օրհնությունները կողպել է 
երկնքի մի մեծ ամպի մեջ, չցանկա-
նալով այն մեզ տալ, քանի դեռ մենք 
չենք ենթարկվել Նրա սահմանած 
որոշ խիստ, պատերնալիստական 
պահանջների հետ։ Սակայն պատ-
վիրաններն ինքնին այդպիսին 
չեն։ Իրականում, Երկնային Հայրը 
անընդհատ օրհնություններ է անձ-
րևի նման թափում մեզ վրա։ Մեր 
վախի, կասկածամտության և մեղքի 
պատճառով, որը կարծես անձրևա-
նոցի նման արգելափակում է այդ 
օրհնությունները մեզ հասնելուց։

Նրա պատվիրանները սիրալիր 
ցուցումներ և աստվածային օրհնու-
թյուն են անձրևանոցը փակելու հա-
մար, որպեսզի մենք կարողանանք 
շարունակաբար ստանալ երկնային 
օրհնությունների անձրևի տարափը։

Մենք պետք է ընդունենք, որ 
Աստծո պատվիրանները չեն հան-
դիսանում լոկ լավ մտքերի ցուցակ։ 
Դրանք «կյանքի վիրուսներ» չեն 
համացանցի բլոգից կամ ոգեշնչող 
մտքեր Pinterest էջից։ Դրանք աստ-
վածային խորհուրդներ են հիմնված 
հավերժական ճշմարտությունների 
վրա, տրված են բերելու «խաղաղու-
թյուն այս աշխարհում և հավերժա-
կան կյանք գալիք աշխարհում»։ 6

,Այսպիսով, մենք ունենք ընտրու-
թյուն։ Մի կողմից աշխարհի կար-
ծիքն է իր անընդհատ փոփոխվող 
տեսություններով և կասկածելի 
շարժառիթներով։ Մյուս կողմից 
Աստծո խոսքերն են տրված Իր 
զավակներին՝ իր հավերժական 
իմաստությունը, Նրա հատուկ 
խոստումները, և Նրա սիրող 
ցուցումները՝ փառքով, սիրով և 
վեհությամբ վերադառնալու Նրա 
ներկայության մեջ։

Ընտրությունը ձերն է։
Ծովերի, ավազների և անվեր-

ջանալի աստղերի Արարիչը ձեզ է 
դիմում հենց այս օրը։ Նա առաջար-
կում է մեծագույն բաղադրատոմս 
երջանկության, խաղաղության և 
հավերժական կյանքի համար։

Այս փառահեղ օրհնություններին 
որակավորվելու համար, դուք պետք 
է խոնարհեցնեք ձեզ, գործադրեք 

հավատք, ձեզ վրա վերցնեք Քրիս-
տոսի անունը, հիշեք նրան ձեր 
խոսքերում և գործերում և վճռակա-
նորեն «կանգնելու որպես Աստծո 
վկաներ բոլոր ժամանակներում, և 
բոլոր բաներում, և բոլոր տեղերում»։ 7

Հնազանդության Ինչուն

Երբ հասկանաք Աստծո և Նրա 
պատվիրանների իրական բնույթը, 
դուք նաև ավելի լավ կհասկանաք 
ինքներդ ձեզ՝ և ձեր գոյության 
աստվածային նպատակը։ Դրա-
նից, պատվիրաններին հետևելու 
շարժառիթը փոխվում է և ձեր սրտի 
ցանկությունն է դառնում ուրախու-
թյամբ ապրելու ավետարանով։

Օրինակ, նրանք, ովքեր Եկեղե-
ցու ժողովներին հաճախելը դիտում 
են որպես՝ Աստծո հանդեպ իրենց 
սիրո, խաղաղություն գտնելու, 
ուրիշներին բարձրացնելու, Հոգին 
փնտրելու և նորացնելու, Հիսուս 
Քրիստոսին հետևելու իրենց նվիր-
վածությունը, կունենան ավելի հա-
րուստ փորձառություն, քան նրանք, 
ովքեր այցելում են ժողովներին 
առանց ցանկության։ Քույրեր, շատ 
շատկարևոր է, որ մենք հաճախենք 
մեր կիրակնօրյա ժողովներին, 
սակայն ես առավել քան համոզ-
ված եմ, որ մեր Երկնային Հայրը 
նույնիսկ ավելի շատ մտահոգված է 
մեր հավատքի և ապաշխարության 
վերաբերյալ, քան վիճակագրության 
համար հաճախելու վերաբերյալ։

Եվս մեկ օրինակ․
Երկու փոքր զավակների տեր 

միայնակ մայրը վերջերս հիվան-
դացավ ջրծաղիկով։ Իհարկե, շատ 
չանցած նրա երեխաները նույն-
պես հիվանդացան։ Իր և իր փոքր 
զավակների մասին հոգ տանելու 
առաջադրանքը չափազանց ծանր 
էր երիտասարդ մոր համար։ Եվ, 
որպես հետևանք, սովորական ան-
բասիր տունը դարձավ թափթփված 
և խառնաշփոթ։ Կեղտոտ սպասքը 
կուտակվել էր լվացարանում և շո-
րերը թափթփված էին ամենուր։

Մինչ նա տանջվում էր արտաս-
վող երեխաների հետ և ցանկանում 
ինքն էլ արտասվել, դռան թակող 
լսվեց այդ պահին։ Դա նրա այցե-
լող քույրերն էին։ Նրանք տեսան 
երիտասարդ մոր հյուծվածությունը։ 

Նրանք տեսան նրա տունը, նրա 
խոհանոցը։ Նրանք լսեցին երեխա-
ների լացը։

Այժմ, երբ այս քույրերը միայն 
մտահոգված լինեին իրենց հանձ-
նարարված ամսեկան այցելու-
թյունն ավարտելու վերաբերյալ, 
որպես կրկնվող առաջադրանք, 
հավանաբար նրանք մորը կտային 
մի ափսե կարկանդակ, նշելով, որ 
նրանք անցած շաբաթ կարոտել են 
նրան Սփոփող Միության դասին և 
կասեն սրա նման մի բան. «Մեզ տե-
ղյակ պահիր, եթե որևէ օգնության 
կարիք ունենաս»։ Այնուհետև նրանք 
ուրախությամբ կշարունակեին ճա-
նապարհը, շնորհակալ լինելով, որ 
նրանք ևս մեկ ամսի 100 տոկոս են 
ապահովել։

Բարեբախտաբար, այդ քույրերը 
Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ-
ներ էին։ Նրանք նկատեցին իրենց 
քրոջ կարիքները և գործի դրեցին 
իրենց բազմաթիվ տաղանդներն 
ու փորձառությունը։ Նրանք մաք-
րեցին քաոսը, լույս ու մաքրություն 
հաստատեցին տանը և զանգեցին 
ընկերոջը՝ որոշ մթերք բերելու։ Երբ 
նրանք վերջում ավարտեցին իրենց 
գործը և հաջողություն մաղթեցին, 
նրանք այդ երիտասարդ մորը թո-
ղեցին արցունքների մեջ՝ երախտա-
գիտության և սիրո արցունքներ։

Այդ պահից սկսված երիտասարդ 
մոր կարծիքը այցելող քույրերի 
մասին փոխվեց։ «Ես գիտեմ»,- նա 
ասաց,- «որ ես միայն ստուգման 
նշան չեմ ինչ-որ մեկի անելիքների 
ցանկի մեջ»։

Այո, այցելող քույրերը պետք է 
հավատարիմ լինեն իրենց ամսե-
կան այցելությունները կատարելիս, 
առանց մոռանալու այդ պատվի-
րանի հիմքում ընկած «ինչու»-ն՝ 
սիրել Աստծուն և մերձավորներին։

Երբ մենք Աստծո պատվի-
րաններին և Նրա արքայությունը 
կառուցելու մեր մասնաբաժնին 
վերաբերվում ենք որպես մի բանի, 
որը կարելի է ջնջել մեր անելիք-
ների ցանկից, մենք կորցնում 
ենք աշակերտ լինելու սիրտը։ 
Մենք կարոտում ենք այն վերելքը, 
որը գալիս է մեր Երկնային Հոր 
պատվիրաններով ուրախությամբ 
ապրելիս։
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Աշակերտության ուղով քայլելը 
պարտադիր չէ, որ դառը փոր-
ձություն լինի։ Այն «քաղցր է այն 
ամենից, ինչ քաղցր է»։ 8 Այն բեռ 
չէ, որը մեզ ցած է քաշում։ Աշա-
կերտ լինելը բարձրացնում է մեր 
հոգին և լուսավորում մեր սրտերը։ 
Այն մեզ ոգեշնչում է հավատքով, 
հույսով և գթասրտությամբ։ Խավար 
պահերին այն մեր հոգին լցնում 
է լույսով, իսկ վշտի ժամանակ՝ 
հանդարտությամբ։

Այն մեզ աստվածային զորու-
թյուն և տևական ուրախություն է 
պարգևում։

Ուրախությամբ ապրել 

ավետարանով։

Իմ սիրելի քույրեր, լինեք դուք 8, 
թե 108 տարեկան, կա մի բան, որը 
ես հույսով եմ դուք իսկապես հաս-
կանում եք և գիտեք․

Դուք սիրված եք։
Դուք թանկ եք ձեր երկնային 

ծնողների համար։
Լույսի և կյանքի անսահման ու 

հավերժական Արարիչը ճանաչում 
է ձեզ։ Նա մտածում է ձեր մասին։

Այո, Աստված ձեզ սիրում է այսօր 
և հավիտյան։

Նա չի սպասում, որ դուք հաղթա-
հարեք ձեր թուլություններն ու վատ 
սովորությունները և նոր սիրի ձեզ։ 
Նա սիրում է ձեզ այսօր, և ամբող-
ջությամբ հասկանում ձեր մաքա-
ռումները։ Նա տեղյակ է, որ դուք 
Նրան եք դիմել սրտաբեկ և հուսադ-
րող աղոթքով։ Նա գիտի այն պա-
հերի մասին, երբ մթնշաղի պահին 

դուք հավատացել եք՝ նույնիսկ 
աճող խավարի ժամանակ։ Նա 
գիտի ձեր տառապանքների մասին։ 
Նա գիտի ձեր զղջումի վերաբերյալ, 
երբ դուք սխալվել եք կամ ձախողել։ 
Եվ դեռ Նա սիրում է ձեզ։

Եվ Աստված գիտի ձեր հաջողու-
թյան մասին, չնայած դրանք կարող 
են չնչին թվալ ձեզ համար, Նա 
հասկանում և գնահատում է դրան-
ցից յուրաքանչյուրը։ Նա սիրում է 
ձեզ, որ դուք հասնում եք ուրիշնե-
րին օգնության։ Նա սիրում է ձեզ, 
որ գտնում և օգնում եք ուրիշներին 
կրելու իրենց բեռը՝ նույնիսկ, երբ 
դուք ինքներդ եք տառապում։

Նա ձեր մասին գիտի ամեն ինչ։ 
Նա ձեզ հստակ է տեսնում՝ Նա 
ձեզ ճանաչում է այնպիսին, ինչպի-
սին դուք իսկապես հանդիսանում 
եք։ Եվ Նա սիրում է ձեզ այսօր և 
ընդմիշտ։

Արդյո՞ք դուք կարծում եք, թե մեր 
Երկնային Հոր համար կարևոր է, թե 
ձեր դիմահարդարումը, հագուստը, 
սանրվածքը և եղունգները կատա-
րյալ են։ Արդյո՞ք դուք կարծում եք, 
թե ձեր արժեքը Նրա մոտ փոխ-
վում է կախված Instagram-ում կամ 
Pinterest-ում ձեր հետևորդների 
քանակից։ Արդյո՞ք դուք կարծում 
եք, որ Նա ցանակնում է անհանգս-
տանաք կամ ճնշվեք, երբ ոչ-ընկերը 
կամ ոչ-հետևորդը հետևում է ձեզ 
Facebook-ում կամ Twitter-ում։ Ար-
դյո՞ք դուք կարծում եք, որ արտա-
քին գրավչությունը, ձեր զգեստի 
չափսը կամ ժողովրդականությունը 
փոքր ինչ տարբերություն է մտցնում 

ձեր արժանիքի մեջ Նրա համար, 
ով ստեղծել է ողջ տիեզերքը։

Նա ձեզ սիրում է, ոչ թե նրա 
համար, թե ով եք դուք ներկայումս, 
այլ նաև փառք և լույս լինելու ձեր 
ներուժի և ցանկության համար։

Ավելին, քան դուք կարող եք 
պատկերացնել, Նա ցանկանում է, 
որ դուք հասնեք ձեր ճակատագ-
րին՝ փառքով վերադառնալ ձեր 
երկնային տուն։

Ես վկայում եմ, որ դա իրագոր-
ծելու եղանակը՝ եսասիրական 
ցանկություններն ու անարժան հա-
վակնությունները զոհաբերության 
և ծառայության զոհասեղանին վայր 
դնելն է։ Քույրեր, վստահեք Հիսուս 
Քրիստոսի փրկող զորությանը, 
պահեք Նրա օրենքները և պատվի-
րանները։ Այլ խոսքերով ասած՝ ու-
րախությամբ ապրեք ավետարանով։

Իմ աղոթքն է, որ դուք ձեր կյան-
քում զգաք նորացված և մեծացված 
Աստծո հիասքանչ սերը, որ դուք 
գտնեք հավատք, վճռականու-
թյուն և նվիրվածություն, սովորելու 
Աստծո պատվիրանները, գնահա-
տեք դրանք ձեր սրտերում և ուրա-
խությամբ ապրեք ավետարանով։

Ես խոստանում եմ, որ եթե դուք 
անեք դա, դուք կբացահայտեք ձեր 
լավագույն եսը՝ ձեր իրական եսը։ 
Դուք կբացահայտեք, թե իսկապես 
ինչ է նշանակում լինել հավիտենա-
կան Աստծո՝ բոլոր ճշմարտություն-
ների Տիրոջ դուստրը։ Այդ ամենի 
մասին ես վկայում եմ և թողնում 
որպես Տիրոջ Առաքյալի իմ օրհ-
նությունը ձեզ, Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 1. God is not only our Ruler and Creator; He 
is also our Heavenly Father. All men and 
women are literally the sons and daughters 
of God. President Joseph F. Smith taught 
that “man, as a spirit, was begotten and 
born of heavenly parents, and reared to 
maturity in the eternal mansions of the 
Father, prior to coming upon the earth in 
a temporal [physical] body” (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph F. Smith 
[1998], 335).

 2. Վարդապետություն և Ուխտեր 132․19։
 3. Վարդապետություն և Ուխտեր 132․21–

22, 24։
 4. Տես Եսայիա ԾԵ․9։
 5. Տես Մովսես 1․39։
 6. Վարդապետություն և Ուխտեր 59․23։
 7. Մոսիա 18․9։
 8. Ալմա 32․42։Սոբրալ, Բրազիլիա


