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Գերագույն 
Համաժողովի 
Ելույթները
Երեցներ Ռոնալդ Ա Ռասբենդը,  
Գարի Է Սթիվենսոնը և Դեյլ Գ Ռենլանդը 
հաստատվեցին որպես Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումի անդամներ։
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 58 Դիմեք Նրան և պատասխանները 
կգան
Երեց Ջեյմս Բ. Մարտինո

 61 Զորանալով Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությամբ
Երեց Դալլին Հ. Օուքս

Քահանայության գերագույն ժողով
 65 Հավատքը պատահականության 

արդյունք չէ, այլ՝ ընտրության
Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն

 69 Ձեր հաջորդ քայլը
Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ

 76 Մի վախեցեք, միայն հավատացեք
Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

 80 Դուք միայնակ չեք այս  
աշխատանքում
Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

 83 Պահեք պատվիրանները:
Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Կիրակի առավոտյան նիստ
 86 Եղեք օրինակ և լույս

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

 89 Ես մնում եմ զարմացած
Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ

 91 Պարզ և թանկարժեք  
ճշմարտություններ
Երեց Գարի Ե. Սթիվենսոն

 93 Աստծո աչքերով
Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ

 95 Մեկ կարևոր խնդրանք իմ  
քույրերին
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն

 98 Թող հնչի շեփորի ձայնը
Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր

 101 Որ նրանք միշտ հիշում են Նրան
Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա

 104 Սուրբ Հոգին որպես ձեր  
ընկերակից
Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

Կիրակի ցերեկային նիստ
 108 Ինչո՞ւ Եկեղեցին

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

 112 Սիրտս շարունակ խորհում  
է այն բաների շուրջ
Դեվին Գ. Դյուրան

 115 Օրհնված ու երջանիկ են  
նրանք, ովքեր պահում են Աստծո 
պատվիրանները
Երեց Վոն Գ. Քիչ

 118 «Եթէ ինձ սիրում էք, իմ  
պատուիրանքները պահեցէք»
Քերոլ Մ. Սթեֆենս

 121 Հիշենք, թե ում ենք ապավինել
Երեց Ալլեն Դ. Հեյնի

 124 Տեսնող աչքեր և լսող ականջներ
Երեց Քիմ Բ. Քլարկ

 126 Շարունակիր ճանապարհդ
Երեց Կոիչի Աոյագի

 128 «Ընտրվել են վկայելու իմ անվան 
համար»
Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար

 72 Հիսուս Քրիստոսի Վերջին  
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բար-
ձրագույն Իշխանությունները և 
Բարձրագույն Պաշտոնյաները

 132 Նրանք խոսեցին մեզ հետ․ 
Համաժողովը մեր կյանքի մասը 
դարձնելը

 134 Համաժողովի պատմությունների 
ցուցիչ

 135 Եկեղեցու նորությունները

Բովանդակություն Նոյեմբեր 2015
Հատոր 16 Համար 4

կանանց գերագույն նիստ
 6 Բացահայտել աստվածայնու-

թյունը մեր մեջ
Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ

 9 Արժանի՝ մեզ խոստացված  
օրհնություններին
Լինդա Շ. Ռիվս

 12 Այստեղ՝ արդար գործի  
ծառայելու համար
Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի

 15 Ամառը մեծ մորաքույր Ռոզի հետ
Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Շաբաթ առավոտյան նիստ
 20 Ավետարանը հրաշալիորեն  

գործում է
Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

 24 Աստված ղեկի մոտ է
Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ

 27 Քրիստոսակենտրոն կյանքով 
ապրելու ուրախությունը
Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

 30 Ենթարկենք մեր սրտերը Աստծուն
Նեյլ Ֆ. Մերիոթ

 33 Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս
Երեց Լարի Ռ. Լորենս

 36 Աստծո հաճելի խոսքը
Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

 39 Կարգին և Բրիստոլի ձևով. լինել 
տաճարին արժանավոր՝ լավ և 
վատ ժամանակներում
Երեց Քվենթին Լ. Քուք

Շաբաթ ցերեկային նիստ
 43 Եկեղեցու պաշտոնյաների  

հաստատում
Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

 44 Հանդիպելով այսօրվա աշխարհի 
մարտահրավերներին
Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս

 47 Ահա քո մայրը
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

 50 Երբեք խիստ շուտ չէ և երբեք 
խիստ ուշ չէ
Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

 53 Փորձվելով և գայթակղվելով, 
սակայն օգնություն ստանալով
Երեց Հյուգո Մոնթոյա

 55 Ընտրիր լույսը
Երեց Վերն Փ. Սթենֆիլ
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Շաբաթ երեկո, 26 սեպտեմբերի, 2015, 
կանանց գերագույն ժողով
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Բոննի Լ. Օսկարսոն
Բացման աղոթք․ Էբբի Մորգան
Փակման աղոթք․ Գրեյս Թեհ
Երաժշտություն․ Երեխաների Միության, 
Երիտասարդ Կանանց և Սփոփող Միու-
թյան միացյալ երգչախումբ Հյուսիսային 
Քեշ Վելիի ցցերից, Յուտա, խմբավար․ 
Կլաուդիա Բիգլեր, երգեհոնահար․ Բոննի 
Գուդլիֆ, շվի․ Սառա Ջոնսոն․ “Come, 
Ye Children of the Lord,” Hymns, no. 58; 
medley, arr. Mohlman, unpublished: “I Will 
Follow God’s Plan,” Children’s Songbook, 
164, and “Faith in Every Footstep,” Dayley, 
accompanied by flute and organ; “As Zion’s 
Youth in Latter Days,” Hymns, no. 256, 
arr. Kasen, pub. by Jackman; “Dearest 
Children, God Is Near You,” Hymns, no. 96, 
arr. Watkins, unpublished; “Go Forth with 
Faith,” Hymns, no. 263, descant arr. Bigler, 
unpublished.

Շաբաթ առավոտ, 3 հոկտեմբերի, 
2015, գերագույն նիստ
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Բացման աղոթք․ Մերի Ռ. Դարհեմ
Փակման աղոթք․ Երեց Ադրիան Օչոա
Երաժշտությունը՝ Թաբերնաքլի երգչա-
խումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան 
Մըրֆի, երգեհոնահար՝ Քլեյ Քրիսչենսեն․ 
“Press Forward, Saints,” Hymns, no. 81; 
“Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, 
no. 83; “I Know That My Savior Loves Me,” 
Creamer, arr. Murphy, pub. by Jackman; “We 
Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, 
no. 19; “Precious Savior, Dear Redeemer,” 
Hymns, no. 103, arr. Manookin, pub. by 
Jackman; “Come, Come, Ye Saints,” Hymns, 
no. 30, arr. Wilberg, pub. by Oxford.

Շաբաթ կեսօր, 3 հոկտեմբերի, 2015, 
գերագույն նիստ
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Բացման աղոթք․ Երեց Տերենս Մ. Վինսոն
Փակման աղոթք․ Երեց Կազուհիկո 
Յամաշիտա
Երաժշտությունը՝ Երեխաների Միության 

երգչախումբ Ռիվերտոնից, Յուտա, 
խմբավար՝ Էմիլի Վեդլի, երգեհոնահար-
ներ՝ Լինդա Մարգեթս և Բոննի Գուդլիֆ․ 
“Beautiful Savior,” Children’s Songbook, 62, 
arr. Kasen, pub. by Jackman; medley, arr. 
DeFord, unpublished: “Search, Ponder, and 
Pray,” Children’s Songbook, 109, and “I Think 
When I Read That Sweet Story,” Children’s 
Songbook, 56; “Come, Follow Me,” Hymns, 
no. 116; “I Feel My Savior’s Love,” Children’s 
Songbook, 74, arr. Cardon, pub. by Jackman.

Շաբաթ երեկո, 3 հոկտեմբերի, 2015, 
քահանայության նիստ
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Բացման աղոթք․ Երեց Լարի Ս. Քաչեր
Փակման աղոթք․ Ստեֆեն Վ. Օուեն
Երաժշտությունը՝ հայրերի և որդիների 
երգչախումբ Օրեմից, Յուտա, խմբավար՝ 
Քորի Մենդենհոլ, երգեհոնահարներ՝ 
Էնդրյու Անսվորթ և Քլեյ Քրիսչենսեն․ “Let 
Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41, 
arr. McDavitt, pub. by McDavitt; “Jesus, the 
Very Thought of Thee,” Hymns, no. 141, 
arr. McDavitt, pub. by McDavitt; “Praise to the 
Lord, the Almighty,” Hymns, no. 72; “Lord, 
I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220; 
“We’ll Bring the World His Truth,” Children’s 
Songbook, 172, arr. McDavitt, pub. by 
McDavitt.

Կիրակի առավոտ, 4 հոկտեմբերի, 
2015, գերագույն նիստ
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Բացման աղոթք․ Երեց Չի Հոնգ (Սեմ) 
Վոնգ
Փակման աղոթք․ Շերիլ Ա. Էսփլին
Երաժշտությունը՝ Թաբերնաքլի երգչա-
խումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ, երգե-
հոնահարներ՝ Ռիչարդ Էլիոթ և Էնդրյու 
Անսվորթ․ “Arise, O God, and Shine,” Hymns, 
no. 265; “Redeemer of Israel,” Hymns, no. 6, 
arr. Wilberg, pub. by Hinshaw; “If the Savior 
Stood Beside Me,” DeFord, arr. Cardon/Elliott, 
unpublished; “How Firm a Foundation,” 
Hymns, no. 85; “There Is Sunshine in My 
Soul Today,” Hymns, 227, arr. Wilberg, 
unpublished; “The Spirit of God,” Hymns, 
no. 2, arr. Wilberg, pub. by Jackman.

Կիրակի կեսօր, 4 հոկտեմբերի, 2015, 
գերագույն նիստ
Նախագահող․ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոն
Վարող․ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Բացման աղոթք․ Երեց Ջորջ Քլեբինգաթ
Փակման աղոթք․ Երեց Սքոթ Դ. Վայթինգ
Երաժշտությունը՝ Թաբերնաքլի երգչա-
խումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայան 
Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Բոննի Գուդլիֆ 
և Լինդա Մարջեթս. “Praise the Lord with 
Heart and Voice,” Hymns, no. 73, arr. Murphy, 
unpublished; “Our God Is a God of Love,” 
Cundick, pub. by Jackman; “Rejoice, the Lord 
Is King,” Hymns, no. 66; “Put Your Shoulder 
to the Wheel,” Hymns, no. 252, arr. Wilberg, 
unpublished; “Love One Another,” Hymns, 
no. 308, arr. Wilberg, unpublished.

Տնային և այցելող ուսուցիչների 
ուղերձներ
Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձ-
ների համար խնդրում ենք ընտրեք այն 
ելույթը, որը լավագույնս է համապատաս-
խանում նրանց կարիքներին, ում այցելում 
եք:

Կազմի վրա
Դիմացի կազմ. Լուսանկարը Վելդեն Ս. Անդերսենի
Ետին կազմ․ Լուսանկարը՝ Քրիստինա Սմիթի

Համաժողովի լուսանկարները
Գերագույն համաժողովի տեսարանները լուսանկարել 
են Սոլթ Լեյք Սիթիում՝ Վելդեն Ս Անդերսենի, Քարլի 
Բելլի, Քոդի Բելլի, Ջանե Բինգհեմի, Էյլ Բորգեսի, 
Ռենդի Քոլյերի, Մարկ Դեյվիսի, Նեյթ Էդվարդսի, Բրա-
յան Նիկոլսոնի, Լեսլի Նիլսոնի, Մեթ Ռեյերի, Բրեդլի 
Սլեյդի և Քրիստինա Սմիթի; Քավալկանթեների ընտա-
նիքը, տրամադրել է Առոլդո Քավալկանթեն; Աթենքում, 
Ջորջիա, ԱՄՆ՝ Ուիթնի Գոսլինգի; Օրինջ Քաունթիում, 
Կալիֆորնիա, ԱՄՆ՝ Էրիկ Իսակսոնի; Օփենշոուների 
ընտանիքի անդամները, տրամադրել է Օփենշոուների 
ընտանիքը; Մումբայում, Հնդկաստան՝ Վենդի Գիբս 
Քիլերի; Դրամենում և Օսլոյում, Նորվեգիա՝ Էշլի 
Լարսենի; Կիևում, Ուկրաինա՝ Մարինա Լուկաչի; 
Սան Պեդրոյում, Բելիզ՝ Ջոշուա Պենայի; Արիկայում, 
Չիլի՝ Շելբի Ջին Ռանդալի; Բերմեջիլոյում, Դյուրանգո, 
Մեքսիկա՝ Անջելիկա Կաստանեդա Ռեյեսի; Քավիթ 
Սիթիում, Քավիթ, Ֆիլիպիններ՝ Դենի Սոլետայի։

185- րդ կիսամյա գերագույն 
համաժողով

Համաժողովի ելույթները մատչելի են
Գերագույն համաժողովի ելույթները տարբեր լեզուներով մատչելի են համացանցում՝  
conference. lds. org կայքում, որտեղ կարող եք ընտրել լեզուն: Ելույթները մատչելի են նաև  
Gospel Library mobile app- ում: 
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Խոսնակների ցուցիչ
Այրինգ, Հենրի Բ., 43, 80, 104
Անդերսեն, Նիլ Լ., 65
Աոյագի, Կոիչի, 126
Բալլարդ, Մ. Ռասսել, 24
Բեդնար, Դեյվիդ Ա., 128
Բենեթ, Ռանդալ Կ., 69
Դյուրան, Դեյվիդ Գ․, 112
Լորենս, Լարի Ռ., 33
Կոստա, Կլաուդիո Ռ. Մ., 101
Հեյլս, Ռոբերտ Դ., 44
Հեյնի, Ալլեն Դ., 121
Հոլլանդ, Ջեֆրի Ռ., 47
Մակքոնկի, Քերոլ Ֆ., 12
Մարտինո, Ջեյմս Բ., 58
Մեյնզ, Ռիչարդ Ջ., 27
Մերիոթ, Նիլ Ֆ., 30
Մոնսոն, Թոմաս Ս., 83, 86
Մոնտոյա, Հյուգո, 53
Նելսոն, Ռասսել Մ., 95
Շվիցեր, Գրեգորի, 98
Ուխդորֆ, Դիտեր Ֆ., 15, 20, 76
Ռասբանդ, Ռոնալդ Ա., 89
Ռենլանդ, Դեյլ Գ., 93
Ռիվս, Լինդա Ս., 9
Սթենֆիլ, Վերն Փ., 55
Սթեֆենս, Քերոլ Մ., 118
Սթիվենսոն, Գարի Ի., 91
Վինաս, Ֆրանսիսկո Ջ., 36
Վիքսոմ, Ռոզմարի Մ., 6
Քիչ, Վոն Գ., 115
Քլարկ, Քիմ Բ., 124
Քուք, Քվենթին Լ., 39
Քրիստոֆերսոն, Դ. Թոդ, 108
Օուքս, Դալլին Հ., 61
Ֆոսթեր, Բրեդլի Դ., 50

Թեմաների ցուցիչ
Ակտիվացում, 80
Ահարոնյան Քահանայու-

թյուն, 76, 80
Աղոթք, 30, 58
Ամուսնություն, 44, 95
Աշակերտություն, 20, 33, 

86, 98
Ապաշխարություն, 9, 12, 36, 

69, 83, 121
Առաքյալներ, 24, 65, 128
Աստծո Թագավորություն, 108
Աստվածային էություն, 6, 12, 

20, 50, 93
Արդարակեցություն, 39, 65, 

83, 95
Արժանավորություն, 39, 44
Բարոյականություն, 9, 86
Բժշկում, 30, 61
Գայթակղություն, 39, 53
Դարձ, 27, 30, 50, 58, 80, 

95, 115
Եկեղեցու անդամություն, 20
Եկեղեցու ժողովներ, 108
Եկեղեցու կազմակերպու-

թյուն, 108, 128
Եկեղեցու ղեկավարները, 

24, 128
Երեխաներ, 9, 50
Երկնային Հայր, 80, 118
Երջանկություն, 39, 83
Ընտանիք, 12, 24, 47, 89, 91
Ընտրություն, 39, 83
Ժամադրություն, 44
Ինքնատիրապետում, 39
Լույս, 55, 86
Խաղաղություն, 83
Ծառայություն, 6, 12, 53, 

80, 93
Ծառայություն Եկեղեցում, 

105, 107, 93
Ծնողներ, 50
Ծոմապահություն, 58
Կանայք, 95
Կրթություն, 6, 44
Հակում, 61, 83
Հաղորդության ժողով, 24
Հաղորդություն, 30, 69, 101, 

104, 118
Հայտնություն, 58, 101, 104

Հանգստության օր, 24, 36, 
39, 69, 101

Հավատք, 15, 55, 58, 65, 69, 
76, 86, 91, 126

Հիսուս Քրիստոս, 24, 27, 30, 
39, 47, 55, 61, 69, 83, 86, 
89, 91, 93, 98, 101, 115, 118, 
121, 124

Հնազանդություն, 58, 65, 83, 
115, 118, 124

Ձախորդություն, 9, 15, 27, 
30, 36, 44, 53, 58, 124, 126

Ճշմարտություն, 20, 24,  
76, 104

Մահ, 24, 30, 104
Մայրություն, 47
Մարգարեներ, 24, 36, 65, 

118, 124, 128
Մորմոնի Գիրք, 27, 58, 65, 98
Շնորհ, 20
Ոգեշնչում, 80
Ուխտեր, 9, 12, 24
Ուրախություն, 15, 27, 39
Պատվիրաններ, 24, 83, 

115, 118
Ջոզեֆ Սմիթ, 24, 36, 65, 108
Սեր, 6, 15, 47, 89, 118
Սուրբ Հոգի, 15, 33, 36, 39, 

65, 104, 118, 124
Սուրբ գրություններ, 58, 

86, 112
Սուրբ գրությունների ուսում-

նասիրություն, 112
Վերականգնում, 65
Վկայություն, 24, 105, 110, 93
Վստահություն, 118, 121
Տաճարային աշխատանք, 53
Տոկունություն, 126
Փրկության ծրագիր, 9, 12, 

20, 24, 30, 118, 121, 126
Քահանայություն, 65, 80, 

83, 108
Քաջություն, 76, 80, 83, 98
Քավություն, 24, 33, 36, 53, 

61, 69, 83, 121
Օրինակ, 80, 86
Օրհնություններ, 83, 118
սատանա, 9, 83
ֆինանսներ, 44, 112
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Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու պաշտոնական 
միջազգային ամսագիր

Առաջին Նախագահություն. Թոմաս Ս. Մոնսոն,  
Հենրի Բ. Այրինգ, Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Տասներկու Առաքյալների Քվորում. Ռասսել Մ. Նելսոն,  
Դալլին Հ. Օուքս, Մ. Ռասսել Բալլարդ, Ռոբերտ Դ. Հեյլս, Ջեֆրի Ռ Հոլլանդ, 
Դեյվիդ Ա. Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն,  
Նիլ Լ. Անդերսեն, Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ, Գարի Է. Սթիվենսոն, Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Խմբագիր․ Ջոզեֆ Վ. Սիտատի
Խմբագրի օգնականներ․ Ջեյմս Բ. Մարտինո, Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի
Խորհրդատուներ․ Բրայան Ք․ Էշթոն, Ռանդալ Կ. Բենեթ,  
Քրեյգ Ա. Քարդոն, Չերիլ Ա. Էսփլին, Քրիստոֆել Գոլդեն,  
Դուգլաս Դ․ Հոլմս, Լարի Ռ. Լորենս, Քերոլ Մ. Սթեֆենս

Գլխավոր տնօրեն. Դեյվիդ Տ. Ուորներ
Ընտանիքների և անդամների աջակցման տնօրեն.  
Վինսենթ Ա. Վոգն
Եկեղեցու Ամսագրերի տնօրեն. Ալան Ռ. Լոյբորգ
Գործարար ղեկավար. Գարֆ Քենոն

Գլխավոր խմբագիր. Ռ. Վալ Ջոնսոն
Գլխավոր խմբագրի օգնական. Ռայան Քար
Հրապարակման օգնական. Մեգան Վերհոֆ
Գրողներ և խմբագրողներ. Բրիթանի Բիթլ, Դեյվիդ Դիքսոն,  
Դեյվիդ Ա. Էդվարդս, Մեթյու Դ. Ֆլիթոն, Լորի Ֆուլեր, Գարեթ Հ. Գարֆ, 
Լառեն Փորթեր Գանթ, Ջիլ Հեքինգ, Շառլոտ Լարկաբալ, Մինդի Էն Լիվիթ, 
Մայքլ Ռ. Մորիս, Սալի Ջոնսոն Օդեքրիկ, Ջոշուա Ջ. Փերկի, Յան Փինբորո, 
Ռիչարդ Մ. Ռոմնի, Պոլ Վանդենբերգ, Մարիսա Վիդիսոն

Արվեստի գծով գործադիր տնօրեն. Ջ. Սքոթ Նադսեն
Արվեստի տնօրեն. Թեդ Ռ. Փեթերսոն
Ձևավորում. Ջանեթ Էնդրյուս, Ֆեյ Պ. Անդրուս, Մենդի Մ. Բենթլի, 
Ս. Քիմբալ Բոթ, Թոմաս Չայլդ, Նեյթ Ջինս, Քոլլին Հինքլի, Էրից Պ. Ջոնսեն, 
Սյուզան Լոֆգրեն, Սքոթ Մ. Մույ, Մարք Վ. Ռոբիսոն, Բրեդ Թիըր,  
Կ. Նիկոլ Վոլկենհորստ
Մտավոր սեփականության համակարգող.  
Քոլեթ Նեբեքեր Օն
Հրատարակչության տնօրեն. Ջեյն Էնն Փիթերս
Հրատարակում. Քոննի Բոթորփ Բրիջ, Ջուլի Բըրդեթ,  
Քեթի Դանքըն, Բրայըն Վ. Գիջի, Դենիզ Քըրբի, Գիննի Ջ. Նիլսոն,  
Գեյլ Թեյթ Ռաֆերթի
Նախատպագրություն. Ջեֆ Լ. Մարթին

Տպագրության տնօրեն. Քրեյգ Կ. Սեջվիկ
Բաշխման տնօրեն. Սթեֆեն Ռ. Քրիսչենսեն

Միացյալ Նահանգներից և Կանադայից դուրս բաժանորդագրման և 
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Հոլլանդի ելույթները բացատ-
րում են կանանց կենսական 
դերը։ Նախագահ Նելսոնը նշել է. 
«Աստծո արքայությունը չի կարող 
լիարժեք լինել առանց կանանց, 
ովքեր սուրբ ուխտեր են կապում 
և ապա պահում, կանայք, ովքեր 
կարողանում են խոսել Աստծո 
զորությամբ և իշխանությամբ»  
(էջ 96): 

•  Երեց Դալլին Հ. Օուքսը՝ Տասներ-
կու Առաքյալների Քվորումից 
վերահաստատում է, որ մեր Փր-
կիչը տարել է մահկանացու բոլոր 
դժվարությունները և տառապել 
դրանց համար։ «. . . Եվ սրա 
շնորհիվ Փրկիչի Քավությունը 
արտոնում է Նրան սատարել մեզ՝ 
ուժ տալով տանելու այդ ամենը» 
(էջեր 61– 62):

«Դ
ուք մեր Երկնային Հոր որդին 
կամ դուստրն եք», -  ասաց 
Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը 

Եկեղեցու գերագույն համաժողովի 
կիրակի առավոտյան նիստին: 
«Դուք եկել եք Նրա ներկայությունից՝ 
ապրելու այս երկրի վրա որոշ ժա-
մանակ, արտացոլելու Փրկչի սերը 
և ուսմունքները, և քաջաբար թույլ 
տալու ձեր լույսը շողա, որ բոլորը 
տեսնեն: Երբ այդ ժամանակը երկրի 
վրա ավարտվի, եթե դուք անեք ձեր 
մասը, ձերը կլինի վերադառնալու 
Նրա հետ ընդմիշտ ապրելու փառա-
հեղ օրհնությունը» (էջ 88):

Այս գերագույն համաժողովին 
հիշատակվեցին վերջերս կյան-
քից հեռացած Նախագահ Բոյդ Կ 
Փաքերը և Երեցներ Լ Թոմ Փերին 
և Ռիչարդ Գ Սքոթը՝ Տասներկու 

Առաքյալների Քվորումից։ Եկեղեցու 
անդամները հաստատեցին քվո-
րումի երեք նոր անդամների․ Երեց-
ներ Ռոնալդ Ա Ռասբենդին, Գարի Է 
Սթիվենսոնին և Դեյլ Գ Ռենլանդին։

Այլ ուշագրավ մանրամասներ․
•  Տասներկու Առաքյալների Քվո-

րումից Երեցներ Մ Ռասսել Բա-
լլարդի, Դեյվիդ Ա Բեդնարի և Դ 
Թոդ Քրիստոֆերսոնի ելույթները 
բացատրում են, թե ինչու Տերը 
հիմնեց Իր Եկեղեցին՝ մարգարե-
ներով և առաքյալներով որպես 
հիմք, կատարելու համար Իր աշ-
խատանքը և հնարավորություն 
մեզ տալու վերադառնալ Իր մոտ 
(տես էջեր 24, 128, և 108)։

•  Տասներկու Առաքյալների Քվո-
րումից Երեց Նախագահ Ռասսել 
Մ Նելսոնի և Երեց Ջեֆրի Ռ. 

Ուշագրավ մանրամասներ Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու 185- րդ կիսամյա գերագույն 
համաժողովից
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Մենք գիտենք, թե ինչու
Էլեն Քենոնը, ով նախկինում 

ծառայել է որպես Երիտասարդ Կա-
նանց գերագույն նախագահ, ասել 
է․ «Կնոջ կյանքում կա երկու կարևոր 
օր․ օրը, երբ նա ծնվում է և օրը, երբ 
նա բացահայտում է, թե ինչու»։ 4

Մենք գիտենք, թե ինչու։ Մենք 
եկել ենք այս աշխարհ՝ օգնելու 
կառուցել Նրա թագավորությունը և 
նախապատրաստվելու Նրա Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուս-
տին։ Ամեն վայրկյան մենք փորձում 
ենք հետևել Նրան։ Մեզանից յուրա-
քանչյուրի մեջ գտնվող աստվածա-
յին բնույթը ավելի է զարգանում և 
կատարելագործվում այն ջանքերի 
շնորհիվ, որոնք մենք գործադրում 
ենք մեր Հորը և Նրա Որդուն ավելի 
մոտենալու համար։

Մեր աստվածային բնույթը ոչ մի 
կապ չունի մեր անձնական ձեռքբե-
րումների, մեր հասած դիրքի, մեր 
վազած մարաթոնների քանակի կամ 
հանրաճանաչության և ինքնագնա-
հատականի հետ։ Մեր աստվածա-
յին բնույթը գալիս է Աստծուց։ Այն 
հաստատվել է մեր ծնունդից առաջ 
և կշարունակվի հավերժության մեջ։

Մենք սիրված ենք
Մենք ներկայանում ենք մեր 

աստվածային բնույթով, երբ կիսվում 
և զգում ենք մեր Երկնային Հոր սերը։ 
Մեր ազատ կամքով մենք կարող 
ենք սնուցել այն, թույլ տալ, որ զար-
գանա և օգնենք, որ այն աճ ունենա։ 

սկսում են գործել և երեխան սկսում 
է շնչել։ Երբ պորտալարը կտրում են, 
մոր և մանկան միջև եղած կենսա-
պահովման կապն ընդմիշտ խզվում 
է, և սկսվում է մանկան կյանքը 
երկրի վրա։

Հոբն ասել է․ «Աստուծոյ հոգին 
է ստեղծել ինձ, եւ ամենակարողի 
շունչը՝ ինձ կեանք տուել»։ 1

Մենք այս աշխարհ ենք գալիս 
«փառքի ամպերի միջով 2 «Ընտա-
նիք՝ հայտարարություն աշխարհին» 
ուղերձը ուսուցանում է, որ մեզանից 
յուրաքանչյուրը «երկնային ծնող-
ների կողմից սիրված հոգևոր որդին 
կամ դուստրն է» և «յուրաքանչյուր 
ոք ունի աստվածային բնույթ և 
ճակատագիր»։ 3 Երկնային Հայրը 
մեծահոգաբար տալիս է մեզ Իր 
աստվածայնությունից։ Այդ աստվա-
ծային բնույթը Նրա կողմից որպես 
պարգև տրվում է մեզ սիրով, որը 
միայն ծնողը կարող է զգալ։

Մենք գալիս ենք այս աշխարհ՝ 
սնուցելու և բացահայտելու աստվա-
ծային էության սերմերը, որոնք մեր 
մեջ են։

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ
Երեխաների Միության գերագույն նախագահ

Քույրեր, մենք սիրում ենք ձեզ։  
Ես վկայում եմ, որ կյանքը 
պարգև է։ Աստված ծրագիր 

ունի մեզանից յուրաքանչյուրի հա-
մար, և մեր անհատական նպատակ-
ները սկիզբ են առել մեր այս աշխարհ 
գալուց շատ ժամանակ առաջ։

Վերջերս ես սկսել եմ ընկալել 
մահկանացու կյանքում երեխա-
ների հրաշք ծնունդը որպես Տիրոջ 
ծրագրի մի մաս։ Մեզանից յուրա-
քանչյուրը ֆիզիկապես զարգացել 
է մեր մոր արգանդում, մինչ ամիս-
ներ շարունակ հուսացել է, որ նրա 
մարմինը կաջակցի մեր մարմնին։ 
Ի վերջո, այնուամենայնիվ, ծննդյան 
գործընթացը, որը մեծ իրադարձու-
թյուն է թե մոր և թե երեխայի հա-
մար, բաժանում է մեզ։

Երբ երեխան լույս աշխարհ է 
գալիս, ջերմաստիճանի փոփոխու-
թյունը, լույսը և կրծքավանդակի 
ճնշվածության հանկարծակի 
թուլացումը մղում են երեխային 
ներս քաշել իր առաջին շունչը։ Նրա 
փոքրիկ թոքերը հանկարծ լցվում են 
օդով առաջին անգամ, օրգանները 

Կանանց ընդհանուր ՆԻՍՏ | 26 սեպտեմբերի, 2015թ.

Բացահայտել 
աստվածայնությունը 
մեր մեջ
Մենք գալիս ենք այս աշխարհ՝ սնուցելու և բացահայտելու 
աստվածային էության սերմերը, որոնք մեր մեջ են։

Քավիթ Սիթի, Քավիթ, Ֆիլիպիններ
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Պետրոսն ասաց, որ մեզ տրվել են 
«պատուական խոստմունքներ», որ 
մենք «հաղորդակից լինինք աստուա-
ծային բնութեանը»: 5 Երբ մենք հաս-
կանում ենք, թե ով ենք մենք՝ Աստծո 
դուստրերս, մենք սկսում ենք զգալ 
այդ պատվական խոստումները։

Երբ մենք ուշադրություն ենք 
դարձնում ոչ միայն մեր վրա, այլ 
ուրիշների, ապա կարողանում ենք 
տեսնել մեզ որպես Նրա դուստրեր։ 
Մենք ակամայից դիմում ենք Նրան 
աղոթքով, և մենք եռանդուն կերպով 
կարդում ենք Նրա խոսքերը և անում 
ենք Նրա կամքը։ Մենք կարողանում 
ենք մեր ինքնագնահատականը տալ 
Նրա չափանիշներով, ով վերևում 
է, և ոչ թե ըստ մեզ շրջապատող 
աշխարհի, հետևելով օրինակ 
Facebook- ին կամ Instagram- ին։

Եթե դուք ձեր սրտում եր-
բևէ կասկածի տակ առնեք ձեր 
մեջ եղած աստվածայնությունը, 
ծնկի իջեք աղոթքով և հարցրեք 
Երկնային Հորը․ «Արդյո՞ք ես Քո 
դուստրն եմ , Դու սիրո՞ւմ ես ինձ»։ 

Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդն ասել 
է․«Ամենաքաղցր ուղերձներից մեկը, 
որ Հոգին կբերի, այն է, թե ինչ է Տերը 
զգում ձեր հանդեպ»։ 6

Մենք Նրանն ենք։ Պողոսն ասել 
է․ «Նոյն ինքն Հոգին վկայութիւն է 
տալիս մեր հոգուն հետ, որ մենք Աս-
տուծոյ որդիք ենք»։ 7 Հաճախ Երեխա-
ների Միությունում սովորած առաջին 
երգը լինում է «Աստծո զավակն եմ»։ 8 
Այժմ ժամանակն է վերցնելու այդ 
սիրելի արտահայտությունը՝ «Աստծո 
զավակն եմ,-  և ավելացնելու,-  
«Ուստի, ի՞նչ պետք է անեմ» բառերը։ 
Նույնիսկ մենք կարող ենք տալ նմա-
նատիպ հարցեր․ «Ի՞նչ կանեմ ես, 
որ ապրեմ իմ կյանքը որպես Աստծո 
զավակ»։ «Ինչպե՞ս ես կարող եմ 
զարգացնել աստվածային էությունը, 
որն իմ մեջ է»։

Նախագահ Դիտեր Ֆ․ Ուխդորֆն 
ասել է․ «Աստված ձեզ այստեղ է 
ուղարկել նախապատրաստվելու 
ապագայի համար, որն ավելի մեծ 
է, քան որևէ այլ բան, որ դուք կարող 
եք պատկերացնել»։ 9 Այդ ապագան 

օրըստօրե իրական է դառնում, 
երբ դուք անում եք ավելին, քան 
պարզապես գոյություն ունենալը․ 
այն իրական է դառնում, երբ դուք 
ապրում եք ձեր կյանքը՝ իրակա-
նացնելու ձեր արարման նպատակը։ 
Սա հրավիրում է Տիրոջը ձեր կյանք 
և դուք սկսում եք թույլ տալ, որ Նրա 
կամքը դառնա ձերը։

Մենք սովորում ենք մեր  
աստվածային բնույթի շնորհիվ

Աստվածային բնույթը ցանկու-
թյուն է ներշնչում մեզ՝ անձամբ 
իմանալու այս հավերժական 
ճշմարտությունները։

Էմի անունով մի երիտասարդ կին 
սովորեցրեց ինձ այս դասը, գրելով 
հետևյալը․ «Այս օրերում դժվար է 
դեռահաս լինելը։ Արահետը գնալով 
նեղանում է։ Սատանան իսկապես 
մեծ ջանքեր է գործադրում։ Կան 
ճիշտ կամ սխալ բաներ․ չկա այլ 
տարբերակ»։

Նա շարունակել է․ «Երբեմն շատ 
դժվար է լավ ընկերներ գտնելը։ 
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Նույնիսկ երբ դուք կարծում եք, թե 
ունեք լավագույն ընկերները, ովքեր 
երբեք չեն հեռանա, սակայն որևէ 
պատճառով իրավիճակը կարող 
է փոխվել։ Դա է պատճառը, որ ես 
շատ ուրախ եմ, որ ունեմ ընտանիք, 
Երկնային Հայր, Հիսուս Քրիստոսը և 
Սուրբ Հոգին ինձ հետ են, և նրանք 
բոլորը կարող են լինել իմ կողքին, 
երբ ընկերները լքեն ինձ»։

Ապա Էմին շարունակելով ասում 
է․ «Մի երեկո ես շատ անհանգիստ 
էի։ Ես ասացի քրոջս, որ չգիտեմ, թե 
ինչ անեմ»։

Ավելի ուշ այդ երեկո նրա քույրը 
մի հաղորդագրություն ուղարկեց, 
որտեղ մեջբերում էր Երեց Ջեֆրի Ռ․ 
Հոլլանդի հետևյալ խոսքերը․ «Մի 
հուսահատվեք։ . . . Կանգ մի առեք։ 
Շարունակեք առաջ գնալ։ Շարունա-
կեք փորձել։ Առջևում ձեզ սպասվում 
է օգնություն և երջանկություն։ . . . 
Վերջում ամեն բան լավ է լինելու։ 
Վստահեք Աստծուն և հավատացեք, 
որ լավագույնն առջևում է»։ 10

Էմին գրել է․ «Ես հիշում եմ, որ 
կարդացի այն և պարզապես սկսեցի 
աղոթել, որ զգայի Աստծո սերը, եթե 
Նա իրոք լսում էր ինձ»։

Նա ասում է․ «Հենց որ ես խնդրեցի 
և հավատացի, որ Նա այնտեղ էր, ես 
զգացի ամենահիանալի, երջանիկ, 
ջերմ զգացողությունը։ Բառերով 
հնարավոր չէ նկարագրել դա։ Ես 
գիտեի, որ Նա այնտեղ էր և որ Նա 
սիրում էր ինձ»։

Քանի որ դուք Նրա զավակն եք, 
Նա գիտի, թե ինչպիսին դուք կարող 
եք դառնալ։ Նա գիտի ձեր մտավա-
խությունները և ձեր երազանքները։ 
Նա գնահատում է ձեր ներուժը։ Նա 
սպասում է, որ դուք աղոթքով դիմեք 
Իրեն։ Քանի որ դուք Նրա զավակն եք, 
ոչ միայն դուք ունեք Նրա կարիքը, այլ 
նաև Նա ունի ձեր կարիքը։ Նրանք, 
ովքեր այս ժողովին հենց հիմա 
նստած են ձեր կողքին, ունեն ձեր 
կարիքը։ Աշխարհն ունի ձեր կարիքը, 
և ձեր աստվածային բնույթը ձեզ 
թույլ է տալիս լինելու Նրա վստահելի 
աշակերտը, ինչպես Նրա բոլոր զա-
վակները կարող են լինել։ Հենց մենք 
սկսում ենք տեսնել աստվածայնու-
թյուն մեր անձերում, մենք կարողա-
նում ենք տեսնել այն ուրիշների մեջ։

Մենք ծառայում ենք մեր աստվածային 
բնույթի շնորհիվ

Աստվածային բնույթը մեզ 
ներշնչում է ուրիշներին ծառայելու 
ցանկություն։

Վերջերս Շերոն Ուբանկը՝ Մար-
դասիրական Ծառայությունների և 
ՎՕՍ Բարեգործությունների տնօ-
րենը, պատմեց մի փորձառության 
մասին, որով կիսվել էր Երեց Լ. 
Փեյսը։ 1980- ականների կեսերին 
Եթովպիայում լայնատարած երաշտ 
էր և ծայրահեղ սով։ Օգնություն 
տրամադրելու նպատակով ստեղծ-
վել էին կերակրման կայաններ, որ-
տեղ ջուր և սնունդ էր տրվում նրանց, 
ովքեր հասնում էին այնտեղ։ Մի 
ծեր մարդ, ով ուտելու ոչինչ չուներ, 
երկար ճանապարհ էր կտրում ոտ-
քով, որպեսզի հասներ կերակրման 
կայան։ Նա անցնում էր մի գյուղի մո-
տով, երբ լսեց երեխայի լացի ձայն։ 
Նա փնտրեց այնքան, մինչև գտավ 
երեխային, ով նստած էր գետնին՝ իր 
մահացած մոր մոտ։ Գրկելով երե-
խային՝ մարդը շարունակեց քայլել 
ևս 25 մղոն (40 կմ) կերակրման կա-
յան հասնելու համար։ Երբ նա տեղ 
հասավ, նրա առաջին բառերը չեղան 
«ես սոված եմ» կամ «օգնեք ինձ»։ Այլ 
նա ասաց․ «Ի՞նչ կարող եք անել այս 
երեխայի համար»։ 11

Մեր աստվածային բնույթը մեծ 
ցանկություն է առաջացնում մեր մեջ 
օգնելու ուրիշներին և գործելու հու-
շումներ է տալիս։ Երկնային Հայրը և 
Հիսուս Քրիստոսը կարող են օգնել 
մեզ ուժ գտնել մեր մեջ անելու դա։ 
Միգուցե Տերը հարցնում է մեզ՝ «Ի՞նչ 
է հնարավոր անել այս դստեր, այս 
եղբոր, այս հոր կամ այս ընկերոջ 
համար»։

Հոգու շշունջների շնորհիվ է, 
որ կասկածամիտի աստվածային 
բնույթը որոշ ժամանակ տատան-
վելուց հետո կրկին վերագտնում է 
իրեն։

Երբ մարգարեն խոսում է, նրա 
խոսքերն իրենց արձագանքն են 
գտնում մեր աստվածային բնույթի 
մեջ և մեզ ուժ են տալիս հետևելու 
դրանց։

Ամեն շաբաթ հաղորդություն ըն-
դունելը հույս է ներշնչում մեր աստ-
վածայնությանը և մենք հիշում ենք 
մեր Փրկիչին՝ Հիսուս Քրիստոսին։

Ես խոստանում եմ, որ եթե դուք 
ձգտեք բացահայտել ձեր մեջ եղած 
աստվածային բնույթի խորությունը, 
դուք կսկսեք ավելի շատ զարգաց-
նել ձեր թանկագին պարգևը։ Թող 
որ այն առաջնորդի ձեզ դառնալու 
Նրա դուստրը, ով քայլում է Նրա 
մոտ վերադառնալու արահետով, 
որտեղ մենք պիտի «վերականգն-
վենք այն Աստծո մոտ, որը [մեզ] 
շունչ է տվել»։ 12 Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼
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Դրանք անձնական տաճարներ են: 
Երբ մենք դրանք մաքուր ենք պա-
հում, մենք կարող է արժանի լինենք՝ 
օգնելու մեր Երկնային Հորը ստեղ-
ծել մարմիններ Իր սիրելի հոգևոր 
զավակների համար:

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի 
վերջին գերագույն համաժողովի 
ելույթը, որը գուցե հիշեք որպես 
«մի թխվածքաբլիթ և համբույր», նա 
վկայել է, որ «բազմանալու և երկիրը 
լցնելու պատվիրանը . . . կարևոր 
է, և . . . մարդկային երջանկության 
աղբյուրն է: Այս [ստեղծարար] զորու-
թյան արդար գործածման միջոցով, 
մենք կարող ենք մոտենալ մեր 
Երկնային Հորը և զգալ ուրախության 
լիություն, նույնիսկ աստվածայնու-
թյուն: Ծննդաստեղծ զորությունը 
պատահական մաս չէ երջանկու-
թյան ծրագրում, դա է ծրագիրը»:

Նա շարունակեց.
«Ճշմարիտ սերը պահանջում է 

զսպվածություն՝ մինչև որ ամուս-
նությունից հետո կիսվեք այն 
քնքշանքով, որը բացում է այդ 
սրբազան ուժերը . . . խուսափելով 
իրավիճակներից, որտեղ ֆիզիկա-
կան ցանկությունը կարող է վերցնել 
վերահսկողությունը: . . .

. . . Մեր երջանկությունը մահկա-
նացու կյանքում, [և մեր] վեհացումը 
կախված են նրանից, թե ինչպես 
ենք արձագանքում այս մշտա-
կան, պարտադրող ֆիզիկական 
ցանկություններին»: 1

Իմ սիրելի քույրեր, ինչպես երի-
տասարդ այնպես էլ ոչ այնքան երի-
տասարդ, ես մեծ անհանգստություն 

Լինդա Ս. Ռիվս
Սփոփող Միության Գերագույն Նախագահության  
Երկրորդ Խորհրդական

Հավանո՞ւմ եք այս քրոջը: Մենք 
գիտենք, որ ձեզանից շատերը, 
ովքեր հնարավորություն չեք 

ունեցել ձեր սեփական երեխաներն 
ունենալ, անցկացրել եք ձեր կյանքը՝ 
սիրելով, ուսուցանելով և օրհնելով 
երեխաներին: Եվ, օ՜, որքան մեր 
Երկնային Հայրը և մենք՝ ձեր քույ-
րերը, սիրում ենք ձեզ դրա համար:

Արդյոք մենք բոլորս, ներառյալ 
դուք՝ սիրելի երիտասարդ քույրեր 
երեխաների միությունից և Երի-
տասարդ Կանանց խմբից, ունեցե՞լ 
ենք հնարավորություն գրկելու մի 
փոքրիկ նորածին մանկիկի մեր ձեռ-
քերում և ստիպել նրան նայել մեր 
աչքերի մեջ: Զգացե՞լ ենք արդյոք 
երկնային այդ հոգուն պարուրող 
այն մաքուր և սուրբ զգացումը, ով 
վերջերս է ուղարկվել մեր Երկնա-
յին Հոր կողմից ստեղծված, իր նոր 
մաքուր փոքրիկ մարմինը: Ես հազ-
վադեպ եմ զգացել այդքան քաղցր, 
այդքան նուրբ և այդքան հոգևոր 
զգացումներ:

Մեր մարմինները սրբազան պար-
գևներ են մեր Երկնային Հոր կողմից: 

Արժանի՝ մեզ 
խոստացված 
օրհնություններին
Մեր Հոր խոստացված աներևակայելի օրհնությունների մտապատկերն 
ամեն օր պետք է լինի կենտրոնական կիզակետը մեր աչքերի առջևում:



10 ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

եմ զգացել, երբ պատրաստում էի 
այս ելույթը: Ինչպես Ալմա կրտսերն է 
արտահայտել. «Ես ցանկանում եմ իմ 
սրտի ամենախորքից, . . . որ դուք . . . 
կանչեք նրա սուրբ անունը, և ար-
թուն կենաք ու շարունակ աղոթեք, 
որպեսզի դուք չլինի թե փորձվեք 
ավելի, քան դուք կարող եք դիմա-
նալ, . . . որպեսզի դուք կարողանաք 
բարձրացվել վերջին օրը»: 2

Հետագայում Մորմոնը նույնպես 
վկայեց, որ Ալմայի օրերում Կորի-
հորը, հակա- Քրիստոսը, « քարոզում 
էր . . . , մոլորեցնելով . . . շատ կա-
նանց սրտերը »: 3

Քույրեր, սատանան մեծ հաջողու-
թւյամբ բարձրացրել է Կորիհորան-
ման մի դրոշ մեր օրերում: Որո՞նք 
են նրա մի քանի միջոցները: Գրավիչ 
սիրավեպերը, հեռուստասերիալ-
ները, պոռնոգրաֆիան, ամուսնա-
ցած կանայք և վաղեմի տղամարդ 
ընկերներ, ովքեր միանում են 
սոցիալական ցանցերում և պոռ-
նոգրաֆիա: Մենք պետք է այնքան 
զգույշ լինենք սիրելի քույրեր: Մենք 
չենք կարող խաղալ սատանայի 
կրակոտ նետերի հետ և չվառվել: 
Ես չգիտեմ որևէ բան, որն այնքան 
արժանավոր կդարձներ մեզ Սուրբ 
Հոգու ընկերակցությանը, որքան 
առաքինությունը:

Շատերն այսօրվա աշխարհում 
որոնում են վայրկենական գոհա-
ցում՝ նույնիսկ վայրկենական գիտե-
լիք համացանցում: Ի հակադրություն 
սրա, մենք չափազանց կօրհնվենք, 
եթե մենք գործադրենք հավատք և 
համբերություն և գնանք Երկնային 
Հոր՝ բոլոր ճշմարտության աղբյուրի 
մոտ: Այնքան շատ պատասխաններ 
և հավաստիացումներ կարող են 
գալ ամենօրյա հետազոտության 
և սուրբ գրություններն ուսումնա-
սիրելու և անկեղծ ու աղերսալի 
աղոթքի միջոցով, բայց համացանցը 
այդպիսի խոստումներ չի տալիս: 
Մարգարե Հակոբը վկայում է.«Քանզի 
Հոգին խոսում է ճշմարտությունը և չի 
ստում: Ուստի այն խոսում է բաների 
մասին, ինչպես դրանք իրականում 
կան, բաների մասին ինչպես դրանք 
իրականում լինելու են:» 4

Երբ մենք ներգրավված ենք որևէ 
բան դիտելու, կարդալու կամ զգալու 

մեջ, որը ցածր է մեր Երկնային Հոր 
չափանիշներից, այն թուլացնում է 
մեզ: Անկախ մեր տարիքից, եթե այն, 
ինչ մենք դիտում ենք, կարդում, կամ 
ընտրում անել, չի համապատասխա-
նում Երիտասարդներին զորացնելու 
համար գրքույկում տրված Տիրոջ 
չափանիշներին, ապա անջատեք 
այն, պատռեք դա, մի կողմ գցեք, 
շրխկացրեք դուռը:

Մեզանից ոչ ոք կատարյալ չէ, 
բայց երբ մենք մեղանչել ենք, Նա-
խագահ Փաքերը հիշեցրել է մեզ.

«Սա է խոստումը. «Ահա, ով որ 
ապաշխարել է իր մեղքերից, նա 
ներվում է, և ես Տերս, այլևս չեմ հի-
շում դրանք» (ՎևՈւ 58.42): . . .

. . . Քավությունը, . . . չի կրում ոչ 
մի սպիներ: Դա նշանակում է, որ 
անկախ նրանից, թե ինչ ենք մենք 
արել կամ որտեղ ենք մենք եղել կամ 
ինչպես է ինչ որ բան պատահել, եթե 
մենք իսկապես ապաշխարում ենք, 
Նա խոստացել է, որ Ինքը կքավի: 
Եվ երբ Նա քավեց, դա կարգավոր-
վեց: Այնքան շատերն են մեզանից, 
ովքեր . . . մտրակվում են հանցանքի 

զգացումներից, չիմանալով թե ինչ-
պես ազատվեն: Դուք ազատվում եք՝ 
ընդունելով Քրիստոսի Քավությունը 
և այն բոլորը, ինչ սրտնեղություն էր, 
կարող է դառնալ գեղեցկություն և 
սեր ու հավերժություն»: 5

Բացի ապաշխարությունից, 
ինչպիսի միջոցներ կամ օժանդա-
կություն է մեզ տրված ՝ օգնելու 
մեզ մաքուր և առաքինի մնալու 
համար: Երեխաների Միությունը և 
երիտասարդ կանայք բոլորը գիտեն 
և երգում են «Սուրբ գրքերի ուժը»: 6 
Կարո՞ղ ենք ներառել ընգրկելով՝ 
«Աղոթքի ուժը», «Տաճարի ուժը», 
«Ուխտերի ուժը», «Կիրակին սուրբ 
պահելու ուժը», «Մարգարեի ուժը» 
և «Առաքինության ուժը»:

Կան նաև մեծ օրհնություններ 
և պաշտպանության խոստում-
ներ՝ կապված մեր տաճարային 
ներքնազգեստները պատշաճորեն 
կրելու հետ: Ես սկսել եմ զգալ, որ 
ես խորհրդանշաբար հագնում եմ 
թագավորական թիկնոցներ, որոնք 
տրվել են ինձ Իմ Երկնային Հոր 
կողմից: Երբ մենք ձգտում ենք կրել 
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ներքնազգեստը պատշաճորեն, ես 
վկայում եմ, որ մեր Հայրն ընդունում 
է դա որպես Իր հանդեպ մեր սիրո և 
նվիրվածության մեծ նշան: Դա նշան 
է մեր ուխտերի, որ մենք արել ենք 
Նրա հետ և Նա խոստացել է.«Ես՝ 
Տերս, կապված եմ, երբ դուք անում 
եք այն, ինչ ես ասում եմ, բայց երբ 
դուք չեք անում այն, ինչ ես ասում  
եմ, դուք խոստում չունեք:» 7

Վերջերս ես խոսեցի իմ մի 
վաղեմի ընկերուհու հետ, ով ան-
ցել է երկու ամուսնալուծություն իր 
ամուսնինների հակվածությունների 
և անհավատարմության պատճա-
ռով: Նա և իր երեք երեխաները 
մեծ տառապանքներ են կրել: Նա 
աղերսում էր.«Ես փորձել եմ այնքան 
ջանասիրաբար արդար ապրել: 
Ինչո՞ւ եմ ես այդքան փորձություն-
ներ ունեցել: Ի՞նչն եմ սխալ արել: 
Ի՞նչ է կամենում Երկնային Հայրը, որ 
ես անեմ: Ես աղոթում եմ և կարդում 
սուրբ գրությունները, օգնում եմ իմ 
երեխաներին, հաճախ տաճար եմ 
գնում:»

Երբ ես լսում էի այդ քրոջը, ես 
այնպիսի զգացողություն ունեցա, որ 
կարծես ուզում էի աղաղակել. «Դու 
անում ես դա: Դու անում ես այն բո-
լորը, ինչ Երկնային Հայրը կամենում 
է և հույս ունի, որ դու կանես:»

Հասկանալիորեն, շատերն են 
արտահայտվել, որ Հոր խոստացված 
օրհնությունները ուղղակի «շատ 
հեռու են», հատկապես, երբ մեր 
կյանքերը գերհորդում են մարտահ-
րավերներով: Բայց Ալման ուսուցա-
նել է իր որդուն, որ՝ «Այս կյանքն է 
ժամանակը . . . նախապատարստ-
վելու հադիպելու Աստծուն»: 8 Դա մեր 
բոլոր օրհնությունները ստանալը 
չէ: Նախագահ Փաքերը բացատրել 
է որ. «և հետո նրանք բոլորը երջա-
նիկ ապրեցին հավիտյան», երբեք 
չի գրվել երկրորդ գործողության 
համար: Այդ տողը պատկանում է 
երրորդ գործողությանը, երբ անհաս-
կանալի բաները լուծվում են և ամեն 
ինչ ճիշտ է դարձվում»: 9 Սակայն մեր 
Հոր մեզ խոստացված աներևակա-
յելի օրհնությունների մտապատկերը 
պետք է լինի կենտրոնական կիզա-
կետը մեր աչքերի առջև ամեն օր, 
ինչպես նաև մի լավատեղյակություն 

«նրա բազում գորովագութ ողորմու-
թյունների»,10 որոնք մենք զգում ենք 
ամենօրյա կյանքում:

Ես չգիտեմ, թե ինչու ենք մենք 
ունենում այդքան շատ փորձու-
թյուններ, որ մենք ունենք, բայց իմ 
անձնական զգացումն է, քույրեր, 
որ պարգևն այնքան մեծ է, այնքան 
հավերժական և մշտնջենական, 
այնքան ուրախալի և վեր մեր 
հասկացողությունից, որ այդ օրը 
պարգևի, մենք գուցե ուզենանք ասել 
մեր ողորմած, սիրառատ Հորը.«Միթե 
դա այն ամենն էր, ինչ պահանջ-
վում էր»: Ես հավատում եմ, որ եթե 
մենք կարողանանք ամեն օր հիշել 
և ճանաչել սիրո այն խորությունը, 
որ Երկնային Հայրը և մեր Փրկիչն 
ունեն մեր հանդեպ, մենք հոժարա-
կամ կլինենք անելու ամեն բան, որ 
Նրանք կխնդրեն՝ Նրանց ներկայու-
թյուն կրկին վերադառնալու համար, 
հավերժորեն շրջապատված լինելով 
Նրանց սիրով: Մի՞թե դա նշանակու-
թյուն կունենա, սիրելի քույրեր, թե 
ինչ տարանք մենք այստեղ, եթե վեր-
ջում, այդ փորձությունները հենց այն 
բաներն են, որոնք կորակավորեն 
մեզ՝ Աստծո թագավորությունում՝ 

Նրանց հետ հավերժական կյանքի  
և վեհացման համար մեր Հոր և 
Փրկչի հետ:

Ես վկայում եմ, որ մեր մարմին-
ները Երկնային Հորից սրբազան 
պարգևներ են, և որ երբ մենք 
անարատ և մաքուր ենք պահում 
մեր կյանքը, մեր Փրկչի քավող 
զոհաբերության միջոցով և մեր 
Հոր խոստացված պարգևների 
մտապատկերն ամեն օր պահում 
մեր առջևում, մենք մի օր կստանանք 
«այն ամենը, ինչ [մեր] Հայրն ունի»: 11 
Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անու-
նով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Բոյդ Ք.Փաքեր, «Երջանկության Ծրա-

գիրը», Լիահոնա, մայիս 2015, 26–27:
 2. Ալմա 13.27–29
 3. Ալմա 30.18
 4. Հակոբ 4.13
 5. Բոյդ Ք. Փաքեր, Լիահոնա,  

մայիս 2015, 28:
 6. Clive Romney, “Scripture Power,” lds. org/ 

callings/ primary/ sharing - time - music.
 7. Վարդապետություն և Ուխտեր 82.10, 

շեշտադրումն ավելացված է:
 8. Ալմա 34.32
 9. Boyd K. Packer, “The Play and the Plan” 

(Church Educational System fireside for 
young adults, May 7, 1995), 2, si. lds. org

 10. Եթեր 6.12
 11. Վարդապետություն ևՈւխտեր 84.38



12 ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

գնահատված ենք: Մեր բոլորիս 
կարիքը զգացվում է:

Արդար գործը, որին մենք ծա-
ռայում ենք Քրիստոսի գործն է: Դա 
փրկության գործն է: 4 Տերն ուսուցա-
նել է.«Սա է իմ գործը և իմ փառքը՝ 
իրականացնել մարդու անմահու-
թյունն ու հավերժական կյանքը»: 5 
Մենք ենք այն գործը, որի համար 
Հիսուս Քրիստոսը տառապեց, 
արնահոսեց յուրաքանչյուր ծակո-
տիից և կատարյալ սիրով տվեց Իր 
կյանքը: Նրա գործը լավ լուրն է՝ 
«ավետիքը, . . . որ նա եկավ աշխարհ, 
այսինքն Հիսուսը, աշխարհի համար 
խաչվելու, և աշխարհի մեղքերը 
կրելու, և աշխարհը սրբագործելու, 
և այն անիրավությունից մաքրելու 
համար, որ Նրա միջոցով բոլորը 
կարողանան փրկվել»: 6 Մեր Փրկիչը 
«ցույց տվեց ճամփան և առաջնոր-
դեց ուղին» 7 Ես վկայում եմ, որ երբ 
մենք հետևում ենք Նրա օրինակին, 
սիրում ենք Աստծուն և ծառայում մի-
մյանց բարությամբ և կարեկցանքով, 
մենք կարող ենք կանգնել մաքրու-
թյամբ, «անարատ Աստծո առաջ»: 8 
Մենք ընտրում ենք ծառայել Տիրոջը 
Նրա արդար գործին, որպեսզի մենք 
կարողանանք դառնալ մեկ՝ Հոր հետ 
և Որդու հետ: 9

Մարգարե Մորմոնը համար-
ձակորեն հայտարարել է. «Քանզի 
մենք գործ ունենք կատարելու, 
մինչ այս կավե տաղավարում ենք, 
որպեսզի կարողանանք հաղթել 
ամեն արդարության թշնամուն, 
և մեր հոգիները հանգչեն Աստծո 
արքայությունում»: 10 Վաղ օրերի 
Եկեղեցու առաջնորդները և ան-
ցյալի պիոներները առաջ շարժ-
վեցին հերոսական քաջությամբ 
և վճռական հավատարմությամբ՝ 
հաստատելու վերականգված ավե-
տարանը և կառուցելու տաճարներ, 
որտեղ վեհացման արարողություն-
ներ կարող են կատարվել: Ներկա 
օրերի պիոներները, այսինքն 
դուք և ես, ևս առաջ ենք շարժվում 
հավատքով, «որպեսզի աշխատենք 
Տիրոջ այգում՝ մարդկանց հոգիների 
փրկության համար»: 11 Եվ ինչպես 
Նախագահ Գորդոն Բ. Հինքլին է 
ուսուցանել.«Որքա՜ն սքանչելի կլինի 
ապագան, երբ Ամենազորն առաջ 

անձնական և հավերժական ար-
ժեքը՝ մեր աստվածային նպատակի 
համաձայն գործելով մահկանացու 
կյանքում: Այս երեկո այս գեղեցիկ 
և նշանավոր երգչախումբը երգեց 
խոսքեր, որոնք ուսուցանում են մեր 
նպատակը: Ստուգման և փորձու-
թյան միջոցով, նույնիսկ վախի և 
հուսահատության մեջ, մենք քաջարի 
սրտեր ունենք: Մենք վճռական ենք 
անելու մեր մասը: Մենք այստեղ 
ենք՝ ծառայելու արդար գործի: 3 
Քույրեր, այս գործում մենք բոլորս 

Քերոլ Ֆ.ՄակՔոնկի
Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Նախագահության  
Առաջին Խորհրդական

Ես երախտապարտ եմ, որ մենք 
կարող ենք հավաքվել միա-
սին հավատարիմ կանանցով, 

ինչպես օրինակ Լիզան՝ տեսաֆիլմի 
քույրը, ովքեր սրտով մաքուր են, 
ովքեր սիրում են Տիրոջը և ծառայում 
Նրան, նույնիսկ, իրենց սեփական 
փորձությունների ընթացքում: 
Լիզայի պատմությունը հիշեցնում 
է ինձ, որ մենք պետք է սիրենք 
միմյանց և տեսնենք միմյանց մեջ 
հոգու գեղեցկությունը: Փրկիչն ուսու-
ցանել է. «Հիշեք, հոգիների արժեքը 
մեծ է Աստծո աչքում» 1 Լինենք մենք 
8 տարեկան թե 108 տարեկան, 
մեզանից յուրաքանչյուրը «թանկ է 
[Նրա] աչքում»: 2 Նա սիրում է մեզ: 
Մենք Աստծո դուստրերն ենք: Մենք 
քույրեր ենք Սիոնում: Մենք աստվա-
ծային էություն ունենք և մեզանից 
յուրաքանչյուրը փառահեղ աշխա-
տանք ունի անելու:

Ամառվա ընթացքում ես այցելեցի 
դուստրեր ունեցող մի բարետես 
երիտասարդ մոր: Նա կիսվեց ինձ 
հետ իր զգացումներով, որ մեր 
երիտասարդ կանայք կարիք ունեն 
գործի, մի բանի, որը կօգնի նրանց 
գնահատված զգալ: Նա գիտեր, որ 
մենք կարող ենք հայտնաբերել մեր 

Այստեղ՝ արդար գործի 
ծառայելու համար
Թող որ մենք ընտրենք ծառայել արդար գործի, որպես  
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քաջարի պատվիրակներ:
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կտանի Իր փառահեղ աշխատանքը 
. . . նրանց անձնազոհ [ծառայու-
թյան] միջոցով, որոնց սրտերը 
լցված են սիրով աշխարհի Քավիչի 
հանդեպ »: 12 Մենք միանում ենք 
անցյալի, ներկայի և աճող սերնդի 
հավատարիմ քույրերին, երբ մենք 
միանում ենք միմյանց փրկության 
աշխատանքում:

Նախքան մեր ծնվելը մենք ընդու-
նել ենք մեր Երկնային Հոր ծրագիրը. 
«ըստ որի [մենք] կարող էինք ձեռք 
բերել ֆիզիկական մարմին և աշ-
խարհիկ փորձ կուտակեինք՝ դեպի 
կատարելություն առաջ ընթանալու 
և որպես հավերժական կյանքի 
ժառանգներ [մեր] աստվածային 
ճակատագիրն ի վերջո իրականաց-
նելու համար»: 13 Այս նախամահկա-
նացու ուխտի մասին Երեց Ջոն Ա. 
Ուիդսոուն բացատրել է. «Մենք հա-
մաձայնվեցինք հենց այդ ժամանակ 
և այնտեղ՝ լինելու ոչ միան ինքներս 
մեր փրկիչները, այլ . . . փրկիչ-
ներ ողջ մարդկության ընտանիքի 
համար: Մենք ընկերակցության 
մեջ մտանք Տիրոջ հետ: Ծրագրի 
մշակումը դարձավ ոչ միայն Հոր 
աշխատանքը և Փրկչի գործը, այլ 
նաև մեր աշխատանքը: Մեզանից 
փոքրագույնը, համեստագույնը Ամե-
նազորի հետ ընկերակցության մեջ է՝ 
հասնելու փրկության հավերժական 
ծրագրի նպատակին»: 14

Այստեղ՝ մահկանացու վիճակում 
մենք կրկին ուխտել ենք ծառայել 
Փրկչին փրկության գործում: Մաս-
նակցելով քահանայության սրբա-
զան արարողություններին, մենք 
երդվում ենք, որ մենք ձեռնամուխ 
կլինենք Աստծո ծառայությանը 
սրտով, զորությամբ, մտքով և 
ուժով 15: Մենք ստանում ենք Սուրբ 
Հոգին և որոնում Նրա հուշումները՝ 
առաջնորդվելու համար մեր ջան-
քերում: Արդարակեցությունը դուրս 
է ճառագայթում դեպի աշխարհ, 
երբ մենք հասկանում ենք, թե ինչ 
է Աստված կամենում մեզանից, որ 
մենք անենք, իսկ հետո մենք անում 
ենք դա:

Ես ճանաչում եմ Երեխաների 
միության մի երեխայի, որն ասել էր 
իր ընկերոջը, երբ կանգնած է եղել 
ավտոբուսի կանգառում. «Հեյ, դու 

պարտավոր ես ինձ հետ եկեղեցի 
գալ և սովորել Հիսուսի մասին»:

Ես տեսել եմ աղջիկների Երիտա-
սարդ Կանանց դասարանում թև թևի 
տված միմյանց հետ՝ միմյանց ծա-
ռայելու պարտավորություն ստանձ-
նելիս, իսկ հետո պլանավորելիս 
համապատասխան ուղի՝ օգնելու մի 
երիտասարդ կնոջ, ով մաքառում էր 
հակվածության դեմ:

Ես տեսել եմ երիտասարդ մայ-
րերի իրենց ամեն ինչը՝ իրենց 
ժամանակը, իրենց տաղանդներն 
ու իրենց էներգիան նվիրաբերելիս՝ 
ավետարանի սկզբունքներն ուսու-
ցանելու և օրինակ հանդիսանալու 
համար, որպեսզի իրենց երեխա-
ները, Հելամանի որդիների նման, 
կարողանան քաջաբար և հավա-
տարմորեն դիմանալ փորձության, 
գայթակղության և ձախորդության 
ժամանակ:

Բայց հավանաբար ամենախո-
նարհեցնող պահերից էր ինձ համար 
անբիծ վկայության կրակով չամուս-
նացած չափահաս քրոջ հայտարա-
րությունը լսելը, որ ամենակարևոր 
աշխատանքը, որ մենք կարող ենք 
անել՝ ամուսնության և ընտանիքի 
համար պատրաստվելն է: Չնայած 
դա նրա փորձառությունը չէր, նա 
գիտի, որ ընտանիքը փրկության 
աշխատանքի հենց սիրտն է հանդի-
սանում: «Երջանկության աստվածա-
յին ծրագիրը հնարավոր է դարձնում 
ընտանեկան փոխհարաբերություն-
ները շարունակել գերեզմանից այն 
կողմ»: 16 Մենք հարգում ենք Հոր 

ծրագիրը և փառավորում Աստծուն, 
երբ մենք ամրացնում ենք և ազնվաց-
նում այդ փոխհարաբերությունները 
ամուսնության նոր և հավերժական 
ուխտով: Մենք ընտրում ենք ապ-
րել մաքուր և առաքինի կյանքով, 
այնպես որ, երբ հնարավորություն 
ընձեռնվի, մենք պատրաստ լինենք 
կապելու այդ սրբազան ուխտը Տիրոջ 
տանը և պահելու այն ընդմիշտ:

Մենք բոլորս տանում ենք ժա-
մանակներ և եղանակներ մեր 
կյանքում: Բայց լինի դա համալսա-
րանում, աշխատանքի վայրում, հա-
սարակության մեջ, կամ հատկապես 
տանը, մենք Տիրոջ գործակալներն 
ենք և մենք Նրա հանձնարարության 
տակ ենք:

Փրկության աշխատանքում չկա 
տեղ համեմատության, քննադա-
տության կամ դատապարտության 
համար: Դա կապված չէ տարիքի, 
փորձառության կամ հասարակա-
կան ճանաչման հետ: Այս սրբազան 

Քույր Էլլա Հոփքինսը իր ծխից երկու  
երիտասարդ կանանց հետ։
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աշխատանքը կապված է կոտրված 
սիրտ, փշրված հոգի և հոժարա-
կամություն զարգացնելու հետ՝ 
օգտագործելու մեր աստվածային 
պարգևները և անզուգական տա-
ղանդները Տիրոջ աշխատանքը՝ 
Իր ձևով կատարելու համար: Դա 
համեստություն ունենալն է՝ ընկնե-
լու մեր ծնկների վրա և ասելու.«Իմ 
Հայր, . . . ոչ թե ինչպէս ես եմ կամե-
նում, այլ ինչպէս դու»: 17

Տիրոջ զորությամբ մենք «կարող 
ենք անել բոլոր բաները»: 18 Մենք 
անընդհատ փնտրում ենք Նրա 
առաջնորդությունը աղոթքով, սուրբ 
գրքերում և սուրբ Հոգու շշունջնե-
րում: Մի քույր, ով մի անհաղթա-
հարելի հանձնարարության էր 
առճակատել, գրել է. «Երբեմն ես 
զարմանում եմ, թե Եկեղեցու վա-
ղեմի պատմության քույրերը արդյոք 
գիշերը չէին դնում իրենց գլուխները, 
մեզ նման, բարձին և աղոթում.«Ինչ 
որ վաղը կբերի կօգնե՞ս ինձ անցնել 
դրա միջով»: Այնուհետև նա գրել 
է. «Օրհնություններից մեկն այն է 
[որ] մենք ունենք միմյանց և մենք 
միասին ենք անցնում այս ամենով»: 19 
Ինչպիսին էլ լինեն մեր հանգա-
մանքները, որտեղ էլ որ լինենք ուղու 
վրա, որը տանում է դեպի փրկու-
թյուն, մենք միավորված ենք որպես 
մեկ՝ Փրկչի հանդեպ մեր նվիրվա-
ծությամբ: Մենք սատարում ենք 
միմյանցՆրա ծառայության մեջ:

Վերջերս երևի կարդացել եք Քույր 
Էլլա Հոսկինսի մասին, ով 100 տա-
րեկանում կանչվեց օգնելու երիտա-
սարդ կանանց իր ծխում Անձնական 
Զարգացման ծրագրում: 20 Մոտ երկու 

տարի անց 102 տարեկանում քույր 
Հոսկինսը վաստակեց իր Երիտա-
սարդ Կանանց Ճանաչում մրցա-
նակը: Երիտասարդ կանայք, ծխի և 
ցցի երիտասարդ կանայք Սփոփող 
Միության նախագահությունները և 
ընտանիքի անդամները հավաքվել 
էին միասին տոնելու նրա ձեռքբե-
րումները: Տարիքային, կազմակեր-
պչական, ամուսնական վիճակի 
սահմանները վերացան հավատա-
րիմ ծառայության մեջ: Երիտասարդ 
կանայք երախտագիտություն ար-
տահայտեցին Քույր Հոսկինսին, նրա 
ուսուցման համար և նրա արդար 
օրինակի համար: Նրանք ուզում 
են նրա նման լինել: Այնուհետև ես 
հարցրեցի Քույր Հոսկինսին. «Ինչ-
պե՞ս կարողացաք անել դա»:

Նա անմիջապես պատասխանեց. 
«Ես ապաշխարում եմ ամեն օր»:

Մի մեղմ տիկնոջ կողմից, ով 
այնքան էր լցված Տիրոջ Հոգով, 
որ փայլում էր մաքուր լույսով, ինձ 
հիշեցվեց, որ սրբության գեղեցկու-
թյամբ փայլելու, Փրկչի հետ կանգ-
նելու և ուրիշներին օրհնելու համար, 
մենք պետք է մաքուր լինենք: Մաք-
րությունը հնարավոր է Քրիստոսի 
շնորհի միջոցով, երբ մենք մերժում 
ենք անաստվածությունը և ընտրում 
սիրել Աստծուն զորությամբ, մտքով 
և ուժով: 21 Պողոս Առաքյալն ուսու-
ցանել է. «Երիտասարդական ցան-
կութիւններիցը փախիր . . . Հետեւիր 
արդարութեան, հավատքի, սէրի, 
խաղաղութեան Տիրոջ անունը սուրբ 
սրտանց . . . կանչողների հետ»: 22 Մե-
զանից ոչ մեկը կատարյալ չէ: Մենք 
բոլորս սխալներ ենք գործել: Բայց 

մենք ապաշխարում ենք, որպեսզի 
մենք կարողանանք ավելի լավը 
լինել «պահել [Քրիստոս] անունը 
միշտ գրված [մեր] սրտերում»: 23 Երբ 
մենք ծառայում ենք Տիրոջ անունով, 
սրտի մաքրությամբ, մենք արտա-
ցոլում ենք Փրկչի սերը և տալիս ենք 
ուրիշներին երկնքի մի ակնթարթ:

Թող որ մենք ընտրենք ծառայել 
արդար գործի, որպես մեր Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի քաջարի պատվիրակներ: 
Եկեք կանգնենք միասին և երգը մեր 
սրտերում առաջ շարժվենք, ապրելով 
ավետարանով, սիրելով Տիրոջը և 
կառուցելով [Նրա] արքայությունը»: 24 
Ես վկայում եմ, որ այս փառահեղ 
աշխատանքում, մենք կարող ենք 
ճանաչել Աստծո մաքուր սերը: Մենք 
կարող ենք ստանալ ճշմարիտ ուրա-
խություն և ձեռք բերել հավերժության 
բոլոր փառքերը: Հիսուս Քրիստոսի 
սրբազան անունով, ամեն: ◼
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Այսօր ես իմ ուղերձը կհղեմ և 
մտքերս ու զգացմունքներս կար-
տահայտեմ պատմության տեսքով։ 
Հրավիրում եմ ունկնդրել Հոգու 
միջոցով։ Սուրբ Հոգին կօգնի ձեզ 
գտնելու ձեզ անհրաժեշտ ուղերձն 
այս առակի մեջ։

Մեծ մորաքույր Ռոզը
Պատմությունը Եվա անունով մի 

աղջկա մասին է։ Երկու կարևոր 
բան կա, որ պետք է իմանաք Եվայի 
մասին։ Առաջինն այն է, որ այս 
պատմության մեջ նա 11 տարեկան 
է։ Իսկ երկրորդն այն է, որ նա բա-
ցարձակապես չէր ցանկանում գնալ 
և ապրել իր մեծ մորաքրոջ՝ Ռոզի 
հետ։ Ոչ մի դեպքում։

Սակայն Եվայի մայրիկը պետք 
է վիրահատվեր, որից հետո կպա-
հանջվեր երկար վերականգնում։ 
Այնպես, որ Եվայի ծնողները ցան-
կանում էին, որ նա ամառն անցկաց-
ներ իր մեծ մորաքրոջ հետ։

Եվան բազմաթիվ պատճառներ 
ուներ, թե ինչու էր դա վատ գաղա-
փար։ Առաջինն այն էր, որ նա հեռու 
կլիներ իր մայրիկից։ Դա նաև կնշա-
նակեր հեռանալ իր ընտանիքից ու 
ընկերներից։ Եվ բացի այդ, նա նույ-
նիսկ չէր ճանաչում մեծ մորաքրոջը; 
Այնպես որ շատ շնորհակալություն, 
բայց նա իրեն այդպես լավ էր զգում։

Սակայն բազմաթիվ վիճաբանու-
թյունները և անհամաձայնությունը 
չփոխեցին իրավիճակը։ Այսպիսով 
Եվան կապեց իր ճամպրուկը և իր 
հայրիկի հետ երկար ճանապարհ 
գնաց դեպի իր մեծ մորաքրոջ՝ 
Ռոզի տուն։

Տուն ոտք դնելու պահից ի վեր 
Եվան ատեց այն։

Ամեն ինչ շատ հին էր։ Յուրաքան-
չյուր ազատ տարածք լցված էր հին 
գրքերով, տարօրինակ գույնի շշերով 
և պլաստմասե սնդուկներով, որոնք 
լեփ- լեցուն էին ուլունքներով, ժապա-
վեններով և կոճակներով։

Մեծ մորաքույր Ռոզն ապրում 
էր այդտեղ միայնակ, նա երբեք 
չէր ամուսնացել։ Մյուս բնակիչը մի 
մոխրագույն կատու էր, ում դուր էր 
գալիս բարձրանալ սենյակների 
բարձրադիր անկյունը և թառել այն-
տեղ՝ որպես սոված վագր ուշադիր 

հավերժական սկզբունքներն իրենց 
առօրյա կյանքի հետ։ 1 Մեր սիրելի 
Նախագահ Մոնսոնը նույնպես իր 
անձնական փորձառությունների 
միջոցով ուսուցանելու վարպետ է, 
որոնք դիպչում են սրտերին։ 2

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական

Իմ սիրելի քույրեր և հարգելի 
ընկերներ։ Ուրախ եմ այսօր 
ձեզ հետ լինել և երախտա-

պարտ եմ մեր սիրելի Մարգարե՝ 
Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի ներ-
կայության համար։ Նախագահ, մենք 
սիրում ենք ձեզ։ Մենք վշտացած ենք 
մեր երեք թանկագին ընկերների և 
Տիրոջ ճշմարիտ առաքյալների կորս-
տով։ Մենք կարոտում ենք Նախա-
գահ Փաքերին, Երեց Փերիին և Երեց 
Սքոտին: Մենք աղոթում ենք նրանց 
ընտանիքների և ընկերների համար։

Միշտ անհամբերությամբ եմ 
սպասում համաժողովի այս նիստին՝ 
հրաշալի երաժշտությունը և ոգեշնչ-
ված քույրերի խորհուրդները մեծ 
առատությամբ են Հոգին հրավիրում։ 
Ձեր շրջապատում ես ավելի լավ 
մարդ եմ դառնում։

Խորհելով այսօրվա ելույթի 
մասին, ես մտածեցի Փրկչի մտքերի 
շուրջ։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես նա 
կարողացավ պարզ պատմություն-
ների միջոցով ուսուցանել ամենա-
վսեմ ճշմարտությունները։ Նրա 
առակների շնորհիվ Իր աշակերտ-
ները ճշմարտություններն ընդու-
նում էին ոչ միայն իրենց մտքում, 
այլ նաև իրենց սրտում և կապում 

Ամառը մեծ մորաքույր 
Ռոզի հետ
Երբ դուք քայլեք աշակերտ լինելու ձեր լուսավոր ճամփով, ես աղոթում 
եմ, որ հավատքն ամրացնի յուրաքանչյուր ձեր քայլը։
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հայացք գցելով իրենից ցած գտնվող 
ամեն ինչին։

Նույնիսկ տունն ինքնին միայնակ 
էր թվում։ Այն գտնվում էր ծայրամա-
սում, որից հեռու գտնվում էին այլ 
տներ։ Եվայի տարիքակից ոչ ոք կես 
մղոնից մոտ տարածության վրա չէր 
ապրում։ Այդ պատճառով նույնպես 
Եվան միայնակ էր զգում։

Սկզբում նա մեծ ուշադրություն 
չէր դարձնում մեծ մորաքույր Ռոզին։ 
Մեծ մասամբ նա մտածում էր իր 
մայրիկի մասին։ Երբեմն, գիշերներն 
արթուն մնալով նա իր ողջ հոգով 
աղոթում էր, որ մայրն առողջանա։ 
Թեև դա անմիջապես տեղի չունե-
ցավ, բայց Եվան սկսեց հասկանալ, 
որ Աստված հոգ է տանում իր մայ-
րիկի մասին։

Վերջապես լուր ստացավ, որ 
վիրահատությունը հաջող էր անցել և 
այժմ Եվայից սպասվում էր դիմանալ 
մինչև ամառվա վերջը։ Սակայն նա 
չէր դիմանում։

Հոգում հանգիստ լինելով իր 
մայրիկի համար, Եվան սկսեց ավելի 
շատ ուշադրություն դարձնել Մեծ 
մորաքույր Ռոզին։ Նա խոշորակազմ 
կին էր՝ նրա ամեն ինչը մեծ էր՝ նրա 
ձայնը, նրա ժպիտը, նրա անձը։ 
Հեշտ չէր նրա համար քայլել տնով, 
բայց նա աշխատելիս միշտ երգում 
ու ծիծաղում էր և նրա ծիծաղը 
լսվում էր տնով մեկ։ Յուրաքանչյուր 
երեկո նա նստում էր իր փափուկ 
բազմոցին, հանում իր սուրբ գրու-
թյունները և բարձրաձայն կարդում 
դրանք։ Եվ կարդալիս նա, երբեմն, 

մեկնաբանում էր․ «Օ՜, նա չպետք 
է դա աներ» կամ «Ամեն ինչ կտայի 
այնտեղ լինելու համար» կամ «Ար-
դյո՞ք դա ամենասքանչելի բանը չէ, 
որ երբևէ լսել եք»։ Եվ յուրաքանչյուր 
երեկո երկուսով ծնկի գալով Եվայի 
մահճակալի մոտ, մեծ մորաքույր 
Ռոզն ասում էր ամենագեղեցիկ 
աղոթքները՝ շնորհակալություն 
հայտնելով Երկնային Հորը սոխակ-
ների և եղևնիների, մայրամուտների 
և աստղերի և «կենդանի լինելու 
հրաշքի» համար։ Եվային թվում էր, 
թե Ռոզը ճանաչում էր Աստծուն և որ 
Նա իր ընկերն էր։

Ժամանակի ընթացքում Եվան 
զարմանալի բացահայտում արեց․ 
միանգամայն հնարավոր էր, որ մեծ 
մորաքույր Ռոզը իր ճանաչած ամե-
նաերջանիկ մարդն էր։

Սակայն, ինչպե՞ս է դա 
հնարավոր։

Երջանիկ լինելու համար, ի՞նչ 
ունի նա։

Նա երբեք չէր ամուսնացել, նա 
երեխաներ չուներ, նա չունի մեկը, 
որի հետ կարող է շփվել, բացի այդ 
սողացող կատվից և նա դժվա-
րանում էր հասարակ գործողու-
թյուններ անելուց, ինչպես օրինակ՝ 
կապել կոշիկները և բարձրանալ 
աստիճաններով։

Երբ քաղաք էր գնում, նա կրում էր 
չափազանց մեծ գունավոր գլխարկ-
ներ։ Բայց մարդիկ չէին ծիծաղում 
նրա վրա։ Փոխարենը՝ հավաքվում 
էին նրա շուրջը և ցանկանում խոսել 
հետը։ Ռոզը դպրոցում ուսուցիչ է 
եղել և արտասովոր չէր, որ նախկին 
աշակերտները՝ այժմ արդեն հասակ 
առած մարդիկ, որոնք իրենք ունեն 
երեխաներ, կանգնեցնում և զրու-
ցում էին։ Նրանք շնորհակալություն 
էին հայտնում իրենց կյանքում լավ 
օրինակ ծառայելու համար։ Հաճախ 
նրանք ծիծաղում, իսկ երբեմն նույ-
նիսկ արտասվում էին։

Մինչ ամառն առաջ էր շարժվում, 
Եվան ավելի շատ ժամանակ էր 
անցկացնում Ռոզի հետ։ Նրանք 
երկար զբոսանքի էին գնում և 
Եվան իմանում էր ճնճղուկների և 
սերինոսների տարբերությունը։ Նա 
հավաքում էր կարմիր հաղարջ և ջեմ 
պատրաստում նարինջներից։ Նա 
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իմացավ իր նախատատի մասին, ով 
հեռացել էր իր հայրենիքից, անցել 
օվկիանոսը և տափաստանների 
միջով քայլելով միացել Սրբերին։

Շուտով Եվան ևս մեկ ապշեցուցիչ 
բացահայտում է անում․ ոչ միայն 
մեծ մորաքույր Ռոզն իր ճանաչած 
ամենաերջանիկ մարդն էր, այլ՝ 
Եվան նույնպես երջանիկ էր, երբ 
նրա կողքին էր գտնվում։

Ամռան օրերն այժմ ավելի արագ 
էին անցնում։ Նախքան Եվան կգի-
տակցեր դա, մեծ մորաքույր Ռոզն 
ասաց, որ շուտով Եվան պետք է 
տուն վերադառնա։ Թեև Եվան այդ 
պահին անհամբերությամբ սպասում 
էր իր ժամանման պահից սկսած, 
այժմ նա այնքան էլ վստահ չէր, թե 
ինչ է զգում։ Նա հասկացավ, որ իրա-
կանում նա կկարոտի այս տարօրի-
նակ հին տունը, որսորդ կատվին և 
սիրելի մեծ մորաքույր Ռոզին։

Նախքան հայրը կգար նրան տուն 
տանելու, Եվան մի հարց տվեց, որի 
մասին շաբաթներ շարունակ մտա-
ծում էր․ «Մորաքույր Ռոզ, ինչո՞ւ ես 
դու երջանիկ»։

Մորաքույր Ռոզը ուշադիր նայեց 
նրան, իսկ հետո ուղեկցեց նրան 
մի նկարի մոտ, որը փակցված էր 
նախասրահում։ Դա նվեր էր տա-
ղանդավոր մի ընկերոջից։

«Ի՞նչ ես տեսնում այնտեղ»,-   
հարցրեց նա։

Եվան նախկինում նկատել էր 
նկարը, բայց իրականում մոտի-
կից չէր նայել այն։ Ռահվիրաների 
հագուստով մի աղջիկ ցատկոտելով 

ցած էր իջնում վառ կապույտ 
ճանապարհով։ Խոտերն ու ծառերը 
մուգ կանաչ էին։ Եվան ասաց․ «Դա 
մի աղջկա նկար է։ Կարծես թե նա 
ցատկոտում է»։

«Այո, դա մի ռահվիրան աղջիկ է, 
ով երջանիկ ցատկոտում է»,-  ասաց 
մորաքույր Ռոզը։ «Պատկերացնում 
եմ, թե որքան մութ ու մռայլ օրեր 
են ունեցել ռահվիրաները։ Նրանց 
կյանքն այնքան դժվար է եղել, որ 
մենք չենք կարող նույնիսկ պատկե-
րացնել։ Սակայն այս նկարում ամեն 
ինչ պայծառ և հուսադրող է։ Այս աղ-
ջիկը ուրախ ետ ու առաջ է անում»։

Եվան լուռ էր, իսկ Մեծ մորաքույր 
Ռոզը շարունակեց․ «Մեր կյանքում 
կան բաներ, որոնք այնպես չեն 

գնում, ինչպես մենք ենք ցանկա-
նում և այսպիսով՝ բոլորը կարող են 
ընկնել հոռետեսության և մելամաղ-
ձության գիրկը։ Սակայն ես ճանա-
չում եմ մարդկանց, ովքեր նույնիսկ 
այն ժամանակ, երբ գործերը լավ չեն 
գնում, կենտրոնանում են կյանքի 
հրաշալիքների և հրաշքների վրա։ 
Նրանք իմ ճանաչած ամենաերջա-
նիկ մարդիկ են»։

«Բայց»,-  ասաց Եվան,-  «մարդը 
չի կարող հանկարծակի որոշել և 
տխրությունից անցում կատարել 
ուրախության»։

«Ոչ, հավանաբար ոչ»,-  մեղմորեն 
ժպտաց մորաքույր Ռոզը, «սակայն 
Աստված մեզ չի ստեղծել տխուր 
լինելու համար։ Նա մեզ ստեղծել է, 
որպեսզի ուրախություն ունենանք»։ 3 
Այսպիսով, եթե մենք վստահում 
ենք Նրան, նա մեզ կօգնի՝ նկա-
տելու կյանքի բարի, պայծառ և 
հուսադրող բաները։ Եվ, անշուշտ, 
աշխարհն ավելի լավը կդառնա։ Ոչ, 
դա անմիջապես տեղի չի ունենում, 
բայց անկեղծ ասած, ո՞ր լավ բանն 
է անմիջապես տեղի ունենում։ Իմ 
կարծիքով ամենալավ բաներն, 
ինչպես տանը պատրաստած հացը 
կամ նարինջի ջեմը համբերություն և 
աշխատանք են պահանջում»։

Եվան մի պահ մտածեց դրա շուրջ 
և ասաց․ «Միգուցե դա այդքան հեշտ 
չէ այն մարդկանց համար, որոնց 
կյանքում ամեն ինչ կատարյալ չէ»։
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«Սիրելի Եվա, դու իսկապե՞ս կար-
ծում ես, որ իմ կյանքը կատարյալ է»։ 
Մորաքույր Ռոզը Եվայի հետ նստեց 
փափուկ բազմոցին։ «Կյանքում մի 
պահ է եղել, որ ես շատ հուսալքված 
եմ եղել և չեմ ցանկացել ապրել»։

«Դո՞ւք»,-  հարցրեց Եվան։
Մորաքույր Ռոզը գլխով արեց․ 

«Իմ կյանքում այնքան շատ բաներ 
եմ երազել»։ Նրա խոսքի մեջ Եվան 
տխրություն նկատեց, որը նա երբեք 
նախկինում չէր լսել։ «Դրանցից 
շատերը չեն իրականացել։ Հիասթա-
փություն հիասթափության հետևից։ 
Մի օր ես հասկացա, որ երբեք 
չեմ ունենա այն, ինչ երազել եմ։ 
Դա ծանր օր էր։ Ես պատրաստ էի 
հանձնվել և թշվառ լինել»։

«Ապա, ի՞նչ արեցիք դուք»։
«Որոշ ժամանակ ոչինչ չարեցի։ 

Ես պարզապես բարկացած էի։ 
Շրջապատի մարդկանց համար 
հաճելի չէր շփումն ինձ հետ»։ Ապա, 
նա մի փոքր ծիծաղեց, սակայն դա 
նման չէր նրա սովորական բարձր, 
սենյակը թնդացնող ծիծաղին։ 
«Անընդհատ իմ մտքում կրկնում էի, 
որ դա արդար չէ։ Սակայն ի վերջո 
մի բան բացահայտեցի, որն ամբող-
ջովին փոխեց իմ կյանքը»։

«Ի՞նչ»։
«Հավատք»,-  ժպտաց մորաքույր 

Ռոզը։ «Ես բացահայտեցի հավատքը։ 

Իսկ հավատքը բերեց հույս։ Եվ հա-
վատքն ու հույսը ինձ վստահություն 
ներշնչեցին, որ Փրկչի շնորհիվ մի օր 
ամեն ինչ իր տեղը կընկնի և ամեն 
սխալ բան կփոխվի և կդառնա ճիշտ։ 
Դրանից հետո ես սկսեցի նշմարել 
պայծառ կապույտը, մուգ կանաչը և 
ալ կարմիրը ու մտածեցի, որ ընտ-
րություն ունեմ՝ ես կարող էի կախել 
գլուխս և ինքս իմ հանդեպ խղճա-
հարությունից լցված քստքստացնել 
ոտքերս փոշոտ ճանապարհով կամ 
ունենալ մի փոքր հավատք, հագնել 
պայծառ զգեստ, հագնել կոշիկներս 
և ցատկոտել կյանքի ուղով ու երգել»։ 
Այժմ նրա ձայնը համահունչ էր 
նկարի մեջ ցատկող աղջկա տեսքին։

Մորաքույր Ռոզը հասավ սեղանի 
եզրին և իր մաշված սուրբ գրություն-
ները դրեց ծնկներին։ «Չեմ կարծում, 
որ տառապում էի ընկճախտով, 
քանի որ իմ մտածելակերպը փոխվել 
էր։ Բայց ես ինձ համոզում էի, որ 
ես թշվառ եմ։ Այո, ես վատ օրեր եմ 
ունեցել, սակայն իմ տխրությունն ու 
մտահոգությունը չէին փոխի դա, այլ՝ 
ավելի էին խորացնում ցավը։ Փրկչի 
հանդեպ հավատքն ինձ հույս տվեց, 
որ անկախ անցյալից իմ պատմու-
թյունը կարող է երջանիկ ավարտ 
ունենալ»։

«Ինչպե՞ս կարող ես համոզված 
լինել»,-  հարցրեց Եվան։

Մորաքույր Ռոզը բացեց իր Աստ-
վածաշունչը և ասաց․ «Դրա մասին 
խոսվում է այստեղ․

«Աստված . . . կ’բնակուէ նորանց 
հետ, եւ նորանք կ’լինին նորան ժո-
ղովուրդ, եւ ինքն Աստուած նորանց 
հետ կ’լինի նորանց Աստուած։

Եւ կ’ջնջէ Աստուած բոլոր ար-
տասուքը նորանց աչքերիցը. եւ 
մահն այլեւս չի լինիլ, ոչ սուգ, եւ ոչ 
աղաղակ. Եւ ոչ ցաւ այլեւս չի լինիլ, 
որովհետեւ առաջիններն անցան»։ 4

Մեծ մորաքույր Ռոզը նայեց Եվա-
յին։ Նա լայն ժպտաց և փոքր- ինչ 
դողդոջուն ձայնով շշնջաց․ «Արդյո՞ք 
դա ամենագեղեցիկ բանը չէ, որ դու 
երբևէ լսել ես»։

Եվայի կարծիքով դա իսկապես 
գեղեցիկ էր։

Մորաքույր Ռոզը շրջեց մի քանի 
էջ և ցույց տվեց մի հատված Եվային, 
որ նա կարդա․ «Ինչ որ աչք չ’տեսաւ 
եւ ականջ չ’լսեց եւ մարդի սիրտ 
չ’ընկաւ, այն պատրաստեց Աստուած 
իրան սիրողների համար»։ 5

Եթե դուք, ինչպես նկարի վրա պատկերված 
պիոներ աղջիկը, քայլեք աշակերտության ձեր 
սեփական պայծառ ուղիով, ես աղոթում եմ, 
որ հավատքը ամրացնի ձեր յուրաքանչյուր 
քայլը այդ ուղու վրա։
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Մորաքույր Ռոզն ասաց․ «Այդ-
պիսի փառահեղ ապագայով, ինչո՞ւ 
ընկղմվել անցյալի կամ ներկայի 
մեջ, որոնք այդքան էլ մեր ծրագրած 
ձևով չեն առաջ շարժվում»։

Եվան զարմացավ․ «Բայց 
սպասիր»,- ասաց նա։ «Արդյո՞ք դու 
նկատի ունես, որ երջանիկ լինելու 
համար միայն պետք է նայել առաջ՝ 
ապագայի երջանկությանը։ Արդյո՞ք 
մեր ամբողջ երջանկությունը հավեր-
ժության մեջ է։ Չի՞ կարող դրա մի 
մասն այժմ պատահել»։

«Անշուշտ կարող է», բացականչեց 
մորաքույր Ռոզը։ «Սիրելի զավակ, 
ներկան հավերժության մի մասն է։ 
Պարտադիր չէ, որ այն մեր մահից 
հետո սկսվի։ Հավատքը և հույսը 
ցույց կտան քեզ այն երջանկու-
թյունը, որը դրված է քո առաջ։

«Ես գիտեմ մի բանաստեղծու-
թյուն, որի մեջ ասվում է․ «Հավերժու-
թյունը բաղկացած է ներկաներից»։ 6 
Ես չէի ցանկանում, որ իմ հավեր-
ժությունը բաղկացած լինի մռայլ և 
սարսափելի «ներկաներից»։ Ես չէի 
ցանկանում առանձնանալ հասարա-
կությունից, կրճտացնել ատամներս, 
փակել աչքերս և նեղացած դիմանալ 
մինչև դառը ավարտը։ Հավատքն ինձ 
անհրաժեշտ հույս ներշնչեց, որ այժմ 
ապրեմ ուրախությամբ»։

«Ապա, ինչ արեցիք հետո»,-  հարց-
րեց Եվան։

«Ես գործադրեցի հավատք Աստծո 
խոստումների հանդեպ՝ լցնելով իմ 
կյանքն իմաստալից բաներով։ Ես 
ընդունվեցի համալսարան։ Կրթու-
թյուն ստացա։ Որի շնորհիվ ձեռք 
բերեցի իմ սիրած աշխատանքը»։

Եվան մի պահ մտածեց դրա շուրջ 
և ասաց․ «Սակայն զբաղվածությունը 
իրականում քեզ երջանիկ չի դարձ-
նում։ Կան շատ զբաղված մարդիկ, 
ովքեր երջանիկ չեն»։

Մորաքույր Ռոզը պատասխանեց․ 
«Դու շատ խելացի ես քո տարիքի 
համար։ Դու շատ ճիշտ ես։ Եվ այդ 
զբաղված ու տխուր մարդկանցից 
շատերը մոռացել են աշխարհի ամե-
նակարևոր բանը՝ Հիսուսի խոսքերը, 
որոնք Նրա ավետարանի ամենա-
կարևոր մասն են»։

«Որո՞նք են դրանք»,-  հարցրեց 
Եվան։

«Դա սերն է՝ Քրիստոսի մաքուր 
սերը»,-  ասաց Ռոզը։ «Ավետարանում 
մնացած ամեն ինչը՝ բոլոր պետք 
է, պարտավոր ես և պիտի բառերը 
հանգեցնում են սիրուն։ Երբ մենք սի-
րում ենք Աստծուն, մենք ցանկանում 
ենք ծառայել Նրան։ Մենք ցանկա-
նում ենք նմանվել Նրան։ Երբ մենք 
սիրում ենք մեր մերձավորին, մենք 
դադարում ենք այդքան մտածել մեր 
անձնական խնդիրների մասին և օգ-
նում ենք մյուսներին լուծելու իրենց 
խնդիրները»։ 7

«Եվ դա՞ է մեզ երջանիկ 
դարձնում»,-  հարցրեց Եվան։

Մեծ մորաքույր Ռոզը գլխով 
հաստատեց և ժպտաց, նրա աչքերը 
լցվեցին արցունքներով։ «Այո սիրե-
լիս։ Դա է մեզ երջանիկ դարձնում»։

Միշտ տարբեր
Հաջորդ օրը Եվան գրկեց իր մեծ 

մորաքույր Ռոզին և շնորհակալու-
թյուն հայտնեց այն ամենի համար, 
ինչ նա արել էր։ Նա վերադարձավ 
դեպի իր ընտանիքը, իր տունը, իր 
ընկերները և հարևանները։

Սակայն նա այլևս նույնը չէր։
Հասունանալիս Եվան հաճախ էր 

մտածում իր մեծ մորաքրոջ խոսքերի 
մասին։ Ի վերջո Եվան ամուսնացավ, 
մեծացրեց երեխաներին և ապրեց 
երկար ու հրաշալի կյանքով։

Եվ մի օր, երբ իր տանը կանգ-
նած հիանում էր ռահվիրան աղջկա 
նկարով, որը ցատկոտում էր ցած 
վառ կապույտ ճանապարհով, 

նա հասկացավ, որ հասել էր մեծ 
մորաքույր Ռոզի տարիքին, երբ 
այդ հիշարժան ամռանը հանդիպեց 
նրան։

Երբ նա գիտակցեց դա, նրա 
սիրտը լցվեց մի հատուկ աղոթքով։ 
Եվ Եվան երախտագիտության 
զգացում ապրեց՝ իր կյանքի, իր 
ընտանիքի, Հիսուս Քրիստոսի վերա-
կանգնված ավետարանի և այդքան 
վաղուց տեղի ունեցած ամռան 
համար, երբ մեծ մորաքույր Ռոզը 8 
ուսուցանեց նրան հավատքի, հույսի 
և սիրո մասին։ 9

Օրհնությունը
Քրիստոսով ապրող իմ սիրելի 

քույրեր, իմ սիրելի ընկերներ ես 
աղոթում եմ և հույս ունեմ, որ այս 
պատմության մեջ մի ինչ- որ բան 
դիպավ ձեր սրտին և ոգեշնչեց ձեր 
հոգին։ Ես գիտեմ, որ Աստված ապ-
րում է և սիրում է յուրաքանչյուրիդ։

Երբ դուք քայլեք աշակերտ 
լինելու ձեր լուսավոր ճամփով, ես 
աղոթում եմ, որ հավատքն ամրացնի 
ձեր յուրաքանչյուր քայլը, որ հույսը 
ցույց տա ձեզ այն փառքը, որը 
Երկնային Հայրը պատրաստել է ձեզ 
համար և որ Աստծո ու Նրա բոլոր 
զավակների հանդեպ սերը լցնի ձեր 
սրտերը։ Որպես Տիրոջ առաքյալ 
ես այս ամենի մասին վկայում եմ և 
իմ օրհնությունն եմ թողնում Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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Արդյո՞ք ավետարանն օգնում է ձեզ՝ 
ձեր կյանքում։

Ոչ շատ վաղուց ես մի մեջբերում 
կարդացի, որն ինձ ստիպեց կանգ 
առնել և մտածել: Հետևյալն էր աս-
վում. «Մարդուն ասեք, որ տիեզեր-
քում կան տրիլիոնից ավել աստղեր 
և նա կհավատա ձեզ։ Ասեք նրան, 
որ պատը նոր է ներկված ու թաց է, 
և նա համոզվելու համար կդիպչի 
դրան»։

Արդյո՞ք մենք մի փոքր այդ-
պիսին չենք։ Վերջերս բժկական 
հետազոտություն անցնելուց հետո 
իմ հմուտ բժիշկներն ասացին ինձ 
բուժվելու համար անհրաժեշտ 
քայլերը։ Սակայն սկզբում ես պետք 
է մի բան սովորեի իմ մասին, որը 
ես վաղուց պետք է իմացած լինեի՝ 
որպես հիվանդ ես այդքան էլ համ-
բերատար չեմ։

Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի 
արագացնել բուժման գործընթացը՝ 
ձեռնարկելով համացանցի որոնում-
ներ։ Կարծում եմ, որ ակնկալում էի 
բացահայտել այն ճշմարտությունը, 
որից իմ բժիշկներն անտեղյակ էին 
կամ փորձում էին թաքցնել ինձանից։

Ինձանից մի որոշ ժամանակ 
պահանջվեց, մինչև կհասկանայի 
իմ արարքի զավեշտալի լինելը։ 
Անշուշտ, ինքնուրույն ուսումնա-
սիրություններ անելը վատ գաղա-
փար չէ։ Սակայն ես անտեսում էի 
այն ճշմարտությունը, որին կա-
րող էի ապավինել և փոխարենը 
հետաքրքրվում էի համացանցի 
ապատեղեկատվությամբ։

Երբեմն, ճշմարտությունը կարող 
է շատ ուղիղ, շատ ակներև և պարզ 
թվալ, որպեսզի մենք լիովին գնա-
հատենք նրա մեծ արժեքը։ Այսպի-
սով, մենք մի կողմ ենք դնում մեր 
զգացումներն ու իրականությունը 
և հետամուտ լինում ավելի խորհր-
դավոր և բարդ տեղեկատվությանը։ 
Հուսով եմ, որ մենք կհասկանանք, 
որ երբ ստվերների հետևից ենք 
ընկնում, մենք հետամուտ ենք լինում 
այն ամենին, ինչը քիչ իրական և 
արժեքավոր է։

Երբ հարցը վերաբերում է հոգևոր 
ճշմարտությանը, ինչպե՞ս մենք 
կարող ենք իմանալ, որ ճիշտ ուղու 
վրա ենք։

Այս համաժողովի ընթացքում 
մենք հնարավորություն կունենանք 
հաստատելու երեք հոգու, ովքեր Տի-
րոջ կողմից կանչվել են զբաղեցնելու 
նրանց տեղը Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումում։

Նրանց օգտի համար հնչեցրած 
մեր աղոթքները կամրապնդեն 
նրանց՝ առաքյալի սրբազան թիկ-
նոցը կրելիս։

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին նախագահության Երկրորդ Խորհրդական

Իմ սիրելի քույրեր և եղբայրներ, 
իմ սիրելի ընկերներ, ուրախ 
եմ այսօր ձեզ հետ լինել։ 

Մենք վշտացած ենք այս բեմի վրա 
գտնվող երեք դատարկ տեղերից։ 
Մենք կարոտում ենք Նախագահ 
Փաքերին, Երեց Փերիին և Երեց 
Սքոտին։ Մենք սիրում ենք նրանց և 
աղոթում ենք նրանց ընտանիքների 
բարեկեցության համար։

Ավետարանը 
հրաշալիորեն գործում է
Ես աղոթում եմ, որ մենք կենտրոնանանք այն «միամտութիւնիցը՝ որ 
Քրիստոսումն է» և թույլ տանք, որ Նրա շնորհը բարձրացնի և առաջ 
տանի մեզ։

Շաբաթ առավոտյան նիստ | 3 հոկտեմբերի, 2015թ.
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Եղանակներից մեկը ճիշտ հար-
ցադրումներ անելն է՝ այնպիսիք, 
որոնք կօգնեն մեզ մտածել մեր 
առաջընթացի մասին և գնահատել, 
թե ինչպես են գործերն առաջ գնում։ 
Այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են՝

«Արդյո՞ք իմ կյանքն իմաստ ունի»։
«Հավատո՞ւմ եմ արդյոք Աստծուն»։
«Հավատո՞ւմ եմ արդյոք, որ Աստ-

ված ճանաչում և սիրում է ինձ»։
«Հավատո՞ւմ եմ արդյոք, որ Աստ-

ված լսում և պատասխանում է իմ 
աղոթքներին»։

«Իսկապե՞ս ես երջանիկ եմ»։
«Արդյո՞ք իմ ջանքերը հանգեցնում 

են կյանքի ամենաբարձր հոգևոր 
նպատակներին և արժեքներին»։

Կյանքի նպատակին վերաբերող 
այդպիսի լուրջ հարցերը աշխարհի 
բազմաթիվ անհատների և ընտա-
նիքների առաջնորդել են դեպի 
ճշմարտության որոնումները։ Հա-
ճախ այդ որոնումներն առաջնորդել 
են նրանց դեպի Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին և 
վերականգնված ավետարանը։

Հետաքրքիր է, որ որպես Եկե-
ղեցու անդամներ մեզ նույնպես 
օգտակար կլինի ժամանակ առ ժա-
մանակ նման հարցադրումներ անել. 
«Արդյո՞ք Եկեղեցու անդամությունն 

օգնում է ինձ իմ կյանքում։ Արդյո՞ք 
այն ինձ ավելի է մոտեցնում Քրիս-
տոսին։ Արդյո՞ք այն ինձ և իմ ընտա-
նիքին օրհնում է խաղաղությամբ և 
ուրախությամբ, ինչպես խոստացված 
է ավետարանում»։

Ալման նմանատիպ մի հարցադ-
րում է անում Զարահեմլայի Եկեղե-
ցու անդամներին, երբ հարցնում է. 
«Զգացե՞լ եք դուք այս հզոր փոփո-
խությունը ձեր սրտերում։ . . . [Եվ] 
այժմ [դուք] ունե՞ք [այդպիսի] զգա-
ցում»։  1 Այդպիսի մտածելակերպը 
կարող է օգնել՝ մեր ամենօրյա 
ջանքերը վերակենտրոնացնել կամ 
վերահավասարեցնել փրկության 
սուրբ ծրագրի հետ։

Շատ անդամներ մեծ ջերմու-
թյամբ կարող են պատասխանել, որ 
Եկեղեցու անդամ լինելը մեծապես 
օգնում է իրենց կյանքում։ Նրանք 
կվկայեն, որ չքավորության կամ 
բարեկեցության ժամանակ, հաճելի, 
թե ցավոտ իրավիճակներում նրանք 
մեծ իմաստ, խաղաղություն և ուրա-
խություն են գտնում Տիրոջ հանդեպ 
իրենց նվիրվածության և Եկեղեցում 
իրենց նվիրված ծառայության շնոր-
հիվ։ Ամեն օր ես հանդիպում եմ Եկե-
ղեցու անդամներին, ովքեր լցված 
են պայծառ ուրախությամբ և ովքեր 

խոսքով ու գործով ապացուցում 
են, որ իրենց կյանքն անհամեմատ 
հարստացել է Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի շնորհիվ։

Սակայն ես նաև նկատում եմ, որ 
ոմանք ունեն ոչ լիակատար փորձա-
ռություն, ովքեր կարծում են, որ Եկե-
ղեցու իրենց անդամությունը այդքան 
էլ այն չէ, ինչ նրանք ակնկալում էին։

Դա տխրեցնում է ինձ, քանի որ ես 
անձամբ գիտեմ, թե ինչպես կարող 
է ավետարանը զորացնել և վերա-
կանգնել մարդու հոգին՝ ինչպես 
այն կարող է մեր սրտերը հույսով 
լցնել, իսկ մեր մտքերը՝ լույսով։ Ես 
անձամբ գիտեմ, թե ինչպես կարող 
են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
պտուղները վերափոխել կյանքերը՝ 
սովորական ու մռայլ վիճակից դեպի 
արտասովոր ու վսեմ։

Սակայն, ինչո՞ւ է ոմանց համար 
այն ավելի լավ գործում՝ քան մյուս-
ների։ Ո՞րն է տարբերությունը այն 
մարդկանց, ում գտնվելը Եկեղեցում 
լցնում է նրանց սրտերը քավիչ սիրո 
երգով  2 և մարդկանց, ովքեր զգում 
են, որ ինչոր բան պակաս է։

Այդ հարցերի շուրջ մտածելիս 
բազմաթիվ մտքեր ծագեցին իմ 
գլխում։ Այսօր, ես կցանկանայի 
կիսվել դրանցից երկուսով։
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Պարզեցրու
Առաջինը. արդյո՞ք մենք բար-

դացնում ենք աշակերտ լինելու մեր 
կոչումը։

Այս հրաշալի ավետարանն այն-
քան պարզ է, որ երեխան կարող է 
հասկանալ այն, միևնույն ժամանակ 
այնքան խորն ու բարդ է, որ անհ-
րաժեշտ կլինի մի ամբողջ կյանք՝ 
նույնիսկ հավերժություն տևող ու-
սումնասիրություն և բացահայտում, 
որպեսզի լիովին հասկանալի լինի։

Սակայն, երբեմն, մենք Աստծո 
ճշմարտությունից վերցնում ենք 
մի գեղեցիկ շուշան ու շերտ- շերտ 
ծածկում մարդկանց ստեղծած 
գաղափարներով, ծրագրերով և 
ակնկալիքներով։ Ամեն մեկն իր 
հերթին կարող է օգտակար և ճիշտ 
լինել տվյալ ժամանակի և հան-
գամանքների դեպքում, բայց երբ 
դրանք դրվում են իրար վրա, դրանք 
կարող են մի մեծ նստվածք առա-
ջացնել, որն այնքան հաստ ու ծանր 
կդառնա, որ մենք կկանգնենք եր-
բեմնի այդքան սիրված թանկագին 
ծաղկի կորստի վտանգի առաջ։

Հետևաբար, որպես ղեկավարներ 
մենք պետք է խստորեն պաշտպա-
նենք Եկեղեցին և ավետարանը իր 
մաքրության և պարզության մեջ և ոչ 
անհրաժեշտ բեռ չդնենք մեր ան-
դամների ուսերին։

Եվ որպես Եկեղեցու անդամներ 
մենք բոլորս պետք է բարեխիղճ 
ջանքեր գործադրենք և մեր ողջ ուժն 
ու ժամանակը նվիրենք նրան, ինչն 
իսկապես կարևոր է՝ բարձրացնե-
լով մեր ընկերներին և կառուցելով 
Աստծո արքայությունը։

Մի քույր, ով Սփոփող Միու-
թյան ուսուցիչ էր, հրաշալի դասեր 
էր պատրաստում։ Մի անգամ նա 
որոշեց մի գեղեցիկ վերմակ կարել, 
որը պետք է հրաշալի հետնապատ-
կեր հանդիսանար իր դասի թեմայի 
համար։ Բայց կյանքը միջամտեց՝ 
պետք է երեխաներին դպրոցից 
վերցներ, պետք է օգներ հարևանին 
տեղափոխվել, ամուսինը ջերմություն 
ուներ, իսկ ընկերուհին՝ միայնակ 
էր։ Դասի օրը մոտենում էր, իսկ 
վերմակը պատրաստ չէր։ Ի վերջո, 
դասին նախորդող ողջ գիշեր նա 
չքնեց և պատրաստեց վերմակը։

Հաջորդ օրը նա հոգնած էր և 
հազիվ էր կարողանում ի մի բերել 
մտքերը, բայց նա քաջաբար դիմա-
ցավ և ուսուցանեց դասը։

Վերմակը շշմեցնող էր՝ ասեղնա-
գործությունը կատարյալ էր, գույները 
պայծառ էին, և նախշերը՝ խճճված։ 
Այդ ամենի կենտրոնում մի բառ էր, 
որը հաղթական կերպով համահունչ 
էր նրա դասի թեմային՝ «Պարզեցրու»։

Եղբայրներ և քույրեր ավետարա-
նով ապրելը չպետք է բարդ լինի։

Այն իսկապես պարզ է։ Այն կա-
րելի է այսպես նկարագրել.

•  Անկեղծ միտումով Աստծո խոսքին 
ականջ դնելով մենք սկսում ենք 
հավատալ Աստծուն և վստահել 
Նրա խոստումներին։  3

•  Որքան ավելի ենք վստահում 
Աստծուն, այնքան ավելի է մեր 
սիրտը լցվում Նրա և իրար հան-
դեպ սիրով։

•  Աստծո հանդեպ մեր սիրուց 
դրդված մենք ցանկանում ենք 
հետևել Նրան և մեր արարք-
ները համահունչ դարձնել Նրա 
խոսքին։

• Քանի որ մենք սիրում ենք 
Աստծուն, մենք ցանկանում ենք 
ծառայել Նրան։ Մենք ցան-
կանում ենք օրհնել մյուսների 
կյանքը և օգնել չքավորներին 
ու կարիքավորներին։

• Որքան ավելի շատ ենք քայլում 
աշակերտության այս ուղով, 

այնքան ավելի շատ ենք ցանկա-
նում սովորել Աստծո խոսքը։

Այդպիսով, յուրաքանչյուր քայլը 
տանում է դեպի հաջորդը և լցնում 
մեզ անընդհատ աճող հավատքով, 
հույսով և գթությամբ։

Այն հրաշալիորեն պարզ է և հրա-
շալի կերպով է գործում։

Եղբայրներ և քույրեր, եթե երբևէ 
մտածեք, որ ավետարանն այդքան 
էլ չի գործում ձեր կյանքում, ես 
հրավիրում եմ ձեզ մեկ քայլ ետ գնալ 
ու նայել ձեր կյանքին ավելի բարձր 
հարթակից և պարզեցնել աշակերտ 
լինելու ձեր մոտեցումը։ Կենտրո-
նացեք ավետարանի հիմնական 
վարդապետությունների, սկզբունք-
ների և ծրագրերի վրա։ Ես խոստա-
նում եմ, որ Աստված կառաջնորդի, 
կօրհնի ձեր ուղին ու կբարելավի ձեր 
կյանքը, իսկ ավետարանն, անպայ-
ման, ավելի օգտակար կլինի ձեզ 
համար։

Սկսեք ձեր կանգնած տեղից
Իմ երկրորդ առաջարկն է՝  

սկսեք ձեր կանգնած տեղից:
Երբեմն, մենք հուսահատվում 

ենք, որովհետև մենք «ավելին» չենք՝ 
ավելի հոգևոր, հարգված, խելացի, 
առողջ, հարուստ, ընկերասեր կամ 
ունակ։ Բնականաբար, կատարե-
լագործվել ցանկանալու մեջ սխալ 
բան չկա։ Աստված մեզ ստեղծել է, 
որպեսզի աճենք և զարգանանք։ 
Բայց հիշեք, որ մեր թուլությունները 
կարող են օգնել մեզ խոնարհ լինել 
և գալ դեպի Քրիստոսը, ով «թույլ 
կողմերը [կդարձնի] ուժեղ»։  4 Մյուս 
կողմից սատանան մեր թուլություն-
ներից օգտվելով հուսահատեցնում է 
մեզ, որպեսզի մենք այլևս չփորձենք 
փոխվել։

Իմ կյանքում ես հասկացել եմ, որ 
կարիք չկա, որ մենք լինենք «ավե-
լին», որպեսզի սկսենք դառնալ այն 
մարդը, որին ցանկանում է տեսնել 
Աստված։

Աստված կվերցնի ձեզ այնպես 
ինչպես կաք այս պահին և կսկի 
աշխատել ձեզ հետ։ Ձեզ միայն անհ-
րաժեշտ կլինի հոժար սիրտ, հավա-
տալու ցանկություն և Տիրոջ հանդեպ 
վստահություն։
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Գեդեոնը իրեն տեսնում էր որպես 
մի աղքատ այգեպան, ով ամե-
նակրտսերն էր իր հոր տանը։ Բայց 
Աստված նայեց նրան, որպես մի 
հզոր զորավոր մարդու։  5

Երբ Սամուելը Սավուղին ընտ-
րեց թագավոր, Սավուղը փորձեց 
նրան հետ պահել դրանից։ Սա-
վուղը Իսրայելի տան ամենափոքր 
ցեղերից էր։ Ինչպե՞ս նա կարող էր 
թագավոր լինել։  6 Բայց Աստված 
նայեց նրան, որպես «[ընտրյալ] 
տղամարդու»:  7

Նույնիսկ մեծ մարգարե Մովսեսն 
իր կյանքում այնքան ծանրաբեռն-
ված և հուսալքված զգաց, որ մի 
պահ ցանկացավ հանձնվել և մահա-
նալ։  8 Սակայն Աստված չհրաժար-
վեց Մովսեսից։

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 
եթե մենք ինքներս մեզ նայենք 
միայն մեր մահկանացու աչքերով, 
միգուցե մենք բավարար չափով 
մեզ լավը չհամարենք։ Սակայն մեր 
Երկնային Հայրը մեր մեջ տեսնում 
է, թե իրականում ովքեր ենք մենք 
և ովքեր կարող ենք դառնալ։ Նա 
մեզ նայում է որպես Իր որդիների 
և դուստրերի՝ որպես հավերժական 
լույսի, հավիտենական ներուժի տեր 
և աստվածային ճակատագիր ունե-
ցող էակների։  9

Փրկչի զոհաբերությունը փրկու-
թյան դռները բացեց բոլորի համար, 
որպեսզի վերադառնան Աստծո 
մոտ։ Նրա «շնորհը բավական է բոլոր 
մարդկանց համար, ովքեր իրենց 
խոնարհեցնում են [Աստծո] առջև»։  10 
Նրա շնորհի զորության միջոցով 
կարող ենք մուտք գործել փրկության 
Աստծո արքայություն։ Նրա շնորհի 
միջոցով բոլորս հարություն կառ-
նենք և կփրկվենք փառքի արքայու-
թյան մեջ։

Նույնիսկ փառքի ամենացածր 
աստիճանը, թելեստիալ արքայու-
թյունը, «ամեն հասկացողությունից 
վեր է»  11 և անհամար մարդիկ կժա-
ռանգեն այդ փրկությունը։  12

Սակայն Փրկչի շնորհը կարող 
է շատ ավելին անել մեզ համար։ 
Որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ 
մենք ձգտում ենք ինչ- որ աներևա-
կայելի մեծ բանի։ Դա սելեստիալ 

արքայության մեջ վեհացումն է։ 
Դա հավերժական կյանքն է մեր 
Երկնային Հոր ներկայության մեջ։ 
Դա Աստծո ամենամեծ պարգևն 
է։  13 Սելեստիալ արքայության մեջ 
մենք ստանում ենք «նրա լիությունից 
և նրա փառքից»։  14 Իսկապես, այն 
ամենն, ինչ Հայրն ունի, կտրվի մեզ։  15

Վեհացումը մեր նպա-
տակն է, աշակերտ լինելը՝ մեր 
ճամփորդությունը։

Եթե գործադրեք մի փոքր հա-
վատք և սկսեք քայլել որպես մեր 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաղաղ 
հետևորդ՝ ձեր սիրտը կփոխվի։  16 
Ձեր ողջ էությունը կլցվի լույսով։  17

Աստված կօգնի ձեզ, որ դառնաք 
ավելին, քան դուք երբևէ կարող էիք 
պատկերացնել։ Եվ դուք կհասկա-
նաք, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանն իսկապես օգնում է ձեզ՝ ձեր 
կյանքում։ Այն գործում է։

Այն գործում է:
Եղբայրներ և քույրեր, սիրելի 

ընկերներ ես աղոթում եմ, որ մենք 
կենտրոնանանք այն «միամտու-
թիւնիցը՝ որ Քրիստոսումն է»  18 և 
թույլ տանք, որ Նրա շնորհը մեր 
ճամփորդության ընթացքում բար-
ձրացնի և տանի մեզ՝ այնտեղից, 
ուր մենք հիմա ենք, դեպի մեր 

փառավոր ճակատագիրը՝ մեր Հոր 
ներկայությունը։

Երբ դա անենք և ինչ- որ մեկը 
հարցնի մեզ, թե «Ինչպե՞ս է Հիսուս 
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու անդամ լինելն օգնել ձեզ 
ձեր կյանքում», մենք կկարողանանք 
հպարտությամբ, ողջ խոնարհու-
թյամբ և մեծ ուրախությամբ պա-
տասխանել. «Այն հիանալի կերպով 
օգնում է ինձ իմ կյանքում։ Շնորհա-
կալություն, որ հարցրեցիք։ Կցան-
կանայի՞ք ավելին իմանալ»։

Դա է իմ հույսը, աղոթքը, վկա-
յությունը և օրհնությունը՝ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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Բարձրագույն իշխանավորների 
հետ մոտ 40 տարի շփվելով, ես 
անձամբ ականատես եմ եղել, թե 
հանդարտ ոգեշնչումը և լիակա-
տար հայտնությունն ինչպես են 
գործի դնում մարգարեներին և 
առաքյալներին, մյուս Բարձրագույն 
իշխանավորներին և օժանդակների 
ղեկավարներին։ Թեև նրանք ոչ 
կատարյալ, ոչ էլ անսխալական էին, 
այդ բարի տղամարդիկ և կանայք 
կատարելապես նվիրված էին առաջ-
նորդելու Տիրոջ աշխատանքն առաջ՝ 
ինչպես Նա ուղղորդել է:

Վստահ եղեք նրանում, որ Տերն 
Իր Եկեղեցին առաջնորդում է 
ապրող մարգարեների և առաքյալ-
ների միջոցով։ Այդպես է Նա միշտ 
կատարել Իր աշխատանքը։ Իսկա-
պես Փրկիչն ուսուցանել է. «Ճշմարիտ 
ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Ով որ 
ընդունէ նորան, որ ես կ’ուղարկեմ, 
ինձ է ընդունում»։  3 Մենք չենք կարող 
Քրիստոսին առանձնացնել Իր 
ծառաներից։ Առանց Նրա առաջին 
առաքյալների մենք չէինք ունենա 
Նրա ուսմունքների, Նրա ծառա-
յության, Գեթսեմանի այգում Նրա 
տառապանքների և խաչի վրա Նրա 
մահվան պատմություններն ակա-
նատեսի աչքերով։ Առանց նրանց 
վկայությունների մենք չէինք ունենա 
դատարկ գերեզմանի և Հարության 
առաքելական վկայությունները։

Նա այդ առաջին առաքյալներին 
պատվիրեց.

«Ուրեմն գնացէք բոլոր ազգերը 
աշակերտեցէք, նորանց մկրտե-
լով Հօր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու 
անունովը.

Նորանց սովորեցնելով, որ ամեն 
ինչ որ ձեզ պատուիրեցի՝ պահեն»։  4

Այդ պարտականությունը նորաց-
վեց մեր օրերում, երբ Տերը Ջոզեֆ 
Սմիթին կանչեց վերականգնելու 
Եկեղեցին կարգված Առաքյալների 
միջոցով, որպեսզի հռչակեն Իր 
ավետարանը վերջին անգամ, մինչև 
Նա կրկին գա։

Միշտ էլ աշխարհը դժվարացել է 
ընդունել ապրող մարգարեներին և 
առաքյալներին, բայց շատ կարևոր 
է ընդունել նրանց, որպեսզի լիովին 
հասկանանք Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությունը և ուսմունքները, և 

Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին 
մշտապես առաջնորդվել է կենդանի 
մարգարեների և առաքյալների 
կողմից։ Չնայած մահկանացու և ան-
կատար լինելուն, Տիրոջ ծառաները 
ոգեշնչված օգնում են մեզ խուսափել 
խոչընդոտներից, որոնք հոգևոր 
առումով վտանգավոր են, ինչպես 
նաև օգնում են մեզ ապահով անցնել 
մահկանացու կյանքի միջով՝ դեպի 
մեր վերջնական և հիմնական, աստ-
վածային նպատակակետը։

Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Վ
երջին հոկտեմբերյան գերա-
գույն համաժողովի ժամանակ 
ես լսողներին հրավիրեցի 

հետևել Բրիգամ Յանգի խորհրդին և 
մնալ «հնամյա Սիոն նավի» վրա, որը 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցին է, և բռնվել երկու 
ձեռքով:  1 Այդ օրվանից ես ուրախ 
եմ, որ իմ ընտանիքի անդամներից 
մի քանիսը և ուրիշ մարդիկ լսել 
էին և ինձ այս հարցը տվեցին. «Ի՞նչ 
կա հնամյա Սիոն նավի վրա, որից 
կարող ենք կառչել»։ Ես նրանց հի-
շեցրեցի Նախագահ Բրիգամ Յանգի 
խոսքերը. «Մենք հնամյա Սիոն նավի 
վրա ենք: . . . [Աստված] է ղեկի մոտ 
և կմնա այնտեղ: . . . Նա թելադրում 
է, առաջնորդում և ուղղորդում: Եթե 
մարդիկ ունենան անսասան վստա-
հություն իրենց Աստծո հանդեպ, 
երբեք չթողնեն իրենց ուխտերը, ոչ 
էլ իրենց Աստծուն, Նա մեզ ճիշտ 
կառաջնորդի»։  2

Ակնհայտ է, որ մեր Երկնային 
Հայրը և Տեր Հիսուս Քրիստոսը 
«հնամյա Սիոն նավը» կահավորել 
են մաքուր և պարզ հավերժա-
կան ճշմարտություններով, որոնք 
կօգնեն մեզ հունի մեջ մնալ մահ-
կանացու կյանքի պղտոր ջրերում։ 
Ահա այդ ճշմարտություններից մի 
քանիսը։

Աստված ղեկի մոտ է
Պատվիրանները և ուխտերն այն անգին ճշմարտություններն ու 
վարդապետություններն են, որոնք գտնվել են «հնամյա Սիոն նավի» 
վրա, որտեղ Աստված ղեկի մոտ է:
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ստանանք քահանայության օրհ-
նությունների լրիվությունը, որոնք 
տրված են նրանց, ում Նա կանչել է։

Բազմաթիվ մարդիկ կարծում 
են, որ Եկեղեցու ղեկավարներն ու 
անդամները պետք է կատարյալ կամ 
գրեթե կատարյալ լինեն։ Նրանք 
մոռանում են, որ Տիրոջ շնորհը բա-
վարար է Իր աշխատանքը մահկա-
նացուների միջոցով իրագործելու 
համար։ Մեր ղեկավարներն օժտ-
ված են լավագույն մտադրություն-
ներով, բայց երբեմն մենք սխալներ 
ենք գործում։ Դա եզակի չէ Եկեղեցու 
համար, քանի որ նույն բանը կարող 
է տեղի ունենալ մեր ընկերների, հա-
րևանների և գործընկերների շրջա-
պատում, և նույնիսկ ամուսինների 
և ընտանիքների մեջ։

Մարդկային թուլություններն 
ուրիշների մեջ փնտրելը շատ հեշտ է։ 
Սակայն, մենք մեծ սխալ ենք գործում, 
երբ միմյանց մեջ նկատում ենք միայն 
մարդկային բնույթը և չենք տեսնում, 
թե ինչպես է Աստծո աջը գործում 
նրանց միջոցով, ում Նա կանչել է։

Կենտրոնանալով նրա վրա, թե 
ինչպես է Տերը ոգեշնչում Իր ընտ-
րյալ ղեկավարներին և ինչպես է 
Նա մղում սրբերին, չնայած նրանց 
մարդկային բնույթին, ուշագրավ 
և արտառոց բաներ անել, կարող 
է հանդիսանալ մի եղանակ, թե 
ինչպես կարող ենք կառչել Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանից և ապա-
հով մնալ «հնամյա Սիոն նավի» 
տախտակամածին։

Երկրորդ ճշմարտությունը փրկու-
թյան ծրագրի վարդապետությունն 
է։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով 
Տերը Եկեղեցուն տվեց Մորմոնի 
Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխ-
տերը և բազմաթիվ այլ ուսմունքներ։ 
Սրանք ընդգրկում են փրկության 
ծրագրի գիտելիքը, որն իրենից 
ներկայացնում է մի քարտեզ, թե 
որտեղից ենք մենք գալիս, որն է 
երկրի վրա մեր նպատակը և ուր 
ենք գնումմահից հետո։ Ծրագրի 
շնորհիվ մենք նաև իմանում ենք մի 
եզակի, հավերժական հեռանկար, 
որ մենք Աստծո հոգևոր զավակներն 
ենք։ Եթե հասկանանք մեր Երկնա-
յին Հոր ինքնությունը և մեր կապը 
Նրա ու Նրա Սիրելի Որդի՝ Հիսուս 

Քրիստոսի հետ, մենք կընդունենք 
Նրանց պատվիրանները և ուխտեր 
կկապենք Նրանց հետ, որոնք կտա-
նեն մեզ հետ՝ դեպի Նրանց հավերժ 
ներկայությունը։

Ամեն անգամ գրկելով նորածին 
երեխայի, ես ինքս ինձ հարց եմ տա-
լիս. «Ո՞վ ես դու փոքրիկ։ Ի՞նչ մարդ 
կդառնաս Քրիստոսի Քավության 
շնորհիվ»։

Նմանապես խորհուն հարց ենք 
տալիս, երբ մեկը, ում սիրում ենք, 
մահանում է. «Որտե՞ղ են նրանք։ 
Ի՞նչ են նրանք տեսնում և զգում։ 
Արդյո՞ք կյանքը շարունակվում է։ 
Ինչպիսի՞ն կլինի մեր ամենաքն-
քուշ հարաբերությունների բնույթը 
մահացածների հոգիների մեծ 
աշխարհում»։

Այդ աշխարհում մեր ընտանիքն 
ունի երկու թոռնուհի՝ Սառան և 
Էմիլին և մեկ թոռ՝ Նաթանը։ Յուրա-
քանչյուր թոռան մահվան հետ, մենք 
ընտանիքով երկու ձեռքով կառչել 
ենք ավետարանի ճշմարտություն-
ներից։ Մեր հարցերի պատասխան-
ները գտել ենք Փրկչի Քավության 
սփոփանքի և հավաստիացման 

մեջ։ Թեև մենք կարոտում ենք մեր 
թոռներին, մենք գիտենք, որ նրանք 
կենդանի են և գիտենք, որ կրկին 
կտեսնենք նրանց։ Մենք անչափ 
շնորհակալ ենք այդ հոգևոր հաս-
կացողության համար՝ մեր անձնա-
կան և ընտանեկան նեղությունների 
ժամանակ։

Եկեղեցու մեկ այլ հիմնական 
ճշմարտությունն այն է, որ Երկնային 
Հայրը Ադամին և Եվային ստեղծեց 
վեհ նպատակի համար։ Նրանց և 
հետևաբար նրանց սերունդների 
պարտականությունն էր ստեղծել 
մահկանացու մարմիններ Աստծո հո-
գևոր զավակների համար, որպեսզի 
նրանք կարողանային ապրել մահ-
կանացու կյանքով։ Այդ գործընթացի 
շնորհիվ Երկնային Հայրն Իր հոգևոր 
զավակներին ուղարկում է երկիր՝ 
երկրային կյանքի փորձառություն-
ների միջոցով սովորելու և աճելու 
համար։ Քանի որ Նա սիրում է Իր 
զավակներին, Աստված երկնային 
սուրհանդակներ ու Առաքյալներ է ու-
ղարկում, որպեսզի նրանց ուսուցա-
նեն՝ որպես Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի 
կենտրոնական դերի մասին։
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Դարեր շարունակ մարգարեները 
կատարել են իրենց պարտականու-
թյունները և մարդկանց զգուշացրել 
սպասվող վտանգների մասին։ 
Տիրոջ Առաքյալները պարտավոր 
են հետևել, զգուշացնել և օգնության 
հասնել նրանց, ովքեր պատասխան-
ներ են փնտրում կյանքի հարցերին։

Քսան տարի առաջ Առաջին 
Նախագահությունը և Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումը հրապա-
րակեցին «Ընտանիք՝ հայտարարու-
թյուն աշխարհին» հռչակագիրը։ Այդ 
ոգեշնչված փաստաթուղթը մենք 
եզրափակում ենք հետևյալով.«Մենք 
զգուշացնում ենք, որ այն անհատ-
ները, ովքեր խախտում են ողջա-
խոհության ուխտերը, բռնություն են 
գործադրում իրենց կանանց, ամու-
սինների կամ երեխաների հանդեպ, 
կամ թերանում են ընտանեկան 
պարտականությունները կատարե-
լիս, մի օր հաշվետու կլինեն Աստծո 
առջև: Դեռ ավելին, մենք զգուշաց-
նում ենք, որ ընտանիքի քայքայումը 
անհատներին, համայնքներին և 
ազգերին կպատճառի այն դժբախ-
տությունները, որոնց մասին 
կանխագուշակել էին հին ու նոր 
մարգարեները»։  5

Որպես առաքյալներ մենք այսօր 
վերահաստատում ենք այդ հանդի-
սավոր նախազգուշացումը։ Հիշեք, 
որ պատվիրանները և ուխտերն 
այն անգին ճշմարտություններն ու 
վարդապետություններն են, որոնք 
գտնվել են «հնամյա Սիոն նավի» 
վրա, որտեղ Աստվածն է ղեկի մոտ։

Մեկ այլ կարևոր վարդապետու-
թյուն, որից պետք է կառչենք, դա 
կիրակի օրը սուրբ պահելն է։ Դա 
օգնում է անբիծ պահել մեզ աշխար-
հից, ապահովում է մեր ֆիզիկական 
հանգիստը և յուրաքանչյուրիս 
հնարավորություն է տալիս ամեն 
կիրակի նորովի երկրպագել Հորը 
և Որդուն։  6 Երբ մենք հրճվում ենք 
կիրակի օրը, մենք ցույց ենք տալիս 
մեր սերը Նրանց հանդեպ։  7

Որպեսզի կիրակի օրը բաղձանք 
դարձնենք, մենք խնդրել ենք Եկեղե-
ցու տեղական ղեկավարներին և ան-
դամներին հիշել, որ հաղորդության 
ժողովը Տիրոջն է և պետք է հիմնովին 
արմատավորվի Նրա ուսմունքների 
մեջ։ Հաղորդության արարողու-
թյան մատուցումն այն է, որ մենք 
թարմացնում ենք մեր ուխտերը և 
վերահաստատում մեր սերը Փրկչի 
հանդեպ և հիշում Նրա զոհաբերու-
թյունն ու Նրա Քավությունը։

Երկրպագության այդ նույն 
ոգին պետք է լցնի մեր ամենամսյա 
ծոմի և վկայության ժողովները։ 
Հաղորդության ժողովի ժամանակ 
անդամները համառոտ կերպով 
արտահայտում են իրենց երախ-
տագիտությունը, սերը և գնահա-
տանքը մեր Երկնային Հոր, Հիսուս 
Քրիստոսի և վերականգնված 
ավետարանի հանդեպ և այդ բա-
ների վերաբերյալ բերում են իրենց 
անձնական վկայությունը։ Ծոմի 
և վկայության ժողովների ժամա-
նակ պետք է համառոտ կերպով 
կիսվել ոգեշնչող մտքերով և բերել 

հանդիսավոր վկայություն։ Դա 
ելույթ ունենալու ժամ չէ։

Երեխաները պետք է փորձեն 
իրենց վկայություններով կիսվել 
Երեխաների Միության դասի և 
ընտանեկան երեկոների ժամա-
նակ իրենց ծնողների հետ, մինչև 
որ նրանք հասկանան վկայության 
կարևոր նշանակությունը։

Կիրակին բաղձանք դարձնելու 
վերջին շեշտը Տիրոջ կողմից ան-
միջական ոգեշնչման արդյունք է՝ 
տրված Եկեղեցու ղեկավարների 
միջոցով։ Ծխի խորհրդի անդամները 
պետք է մի քանի շաբաթ առաջ 
օգնեն եպիսկոպոսին ընտրել յուրա-
քանչյուր հաղորդության երաժշտու-
թյունը և թեմաները։

Բոլորս օրհնվում ենք, երբ կիրա-
կին լցված է Տիրոջ հանդեպ սիրով՝ 
մեր տներում և Եկեղեցում։ Երբ մեր 
երեխաները Տիրոջ ձևով են ուսու-
ցանվում, նրանք սկսում են ընկալել 
և արձագանքել Նրա Հոգուն։ Ամեն 
կիրակի բոլորս էլ կցանկանանք հա-
ճախել և ճաշակել հաղորդությունը, 
երբ զգում ենք Տիրոջ Հոգին։ Եվ 
բոլորը՝ ինչպես երիտասարդներն 
այնպես էլ ծերերը, ովքեր ծանր բեռ 
են կրում, հոգևոր բարձրացում և 
սփոփանք կզգան կիրակի օրը, եթե 
հավատարմորեն խորհեն մեր Երկ-
նային Հոր և Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
մասին։

Բարեբախտաբար, Քրիստոսը 
միշտ մոտ է, ով սպասում և ցանկա-
նում է օգնել մեզ, երբ մենք աղոթում 
ենք օգնության համար և հոժար ենք 
ապաշխարել ու գալ դեպի Նա։

Այժմ, «հնամյա Սիոն նավի» վրա 
առկա այս մի քանի ճշմարտություն-
ների շուրջ մտածելիս, եկեք մնանք 
տախտակամածին և հիշենք, որ ըստ 
նշանակության նավը փոխադրամի-
ջոց է, իսկ փոխադրամիջոցի նպա-
տակը մեզ դեպի նպատակակետը 
հասցնելն է։

Մեր նավի նպատակակետը ավե-
տարանի բոլոր օրհնություններն են՝ 
երկնքի արքայությունը, սելեստիալ 
փառքը և Աստծո ներկայությունը։

Աստծո ծրագիրը գործում է։ Նա 
ղեկի մոտ է և Նրա մեծ ու հզոր 
նավը լողում է փրկությանն ու 
վեհացմանն ընդառաջ։ Հիշեք, որ 
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Այոբան որպես դասավանդման գոր-
ծիք օգտագործեց իր արհեստը։ Նա 
կավե ամանեղեն էր պատրաստում։

Երեց Այոբան պատմում է, որ իր 
դասարանը շատ հետաքրքրվեց, 
երբ նրանք տեսան, թե ինչպես էր իր 
ձեռքերում կավը հրաշագործ ձևով 
փոխակերպվում ափսեների, գա-
վաթների և բաժակների։ Այդ ցու-
ցադրությունից հետո նա հարցրեց, 
թե արդյոք որևէ մեկը ցանկանո՞ւմ 
էր փորձել։ Նրանք բոլորը բարձրաց-
րեցին իրենց ձեռքերը։

Երեց Այոբան հորդորեց մի քանի 
երիտասարդների առաջ գալ և փոր-
ձել իրենց նոր հետաքրքրությունը։ 
Դիտելուց հետո նրանք ենթադրում 
էին, որ դա շատ հեշտ կլինի։ Սա-
կայն, նրանցից ոչ մեկը չկարողա-
ցավ նույնիսկ մի հասարակ գավաթ 
պատրաստել։ Նրանք բացական-
չեցին. «Չի ստացվում։ Ինչո՞ւ է դա 
այդքան բարդ։ Սա շատ դժվար է»։ 
Այդ մեկնաբանությունները հնչեցին, 
երբ կավն ամբողջ սենյակով մեկ 
տարածվեց։

Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ
Յոթանասունի նախագահություն

Աշխարհը, որտեղ մենք ապրում 
ենք, ամենուր մեծ ճնշում է գոր-
ծադրում լավ մարդկանց վրա, 

որպեսզի թուլացնեն կամ նույնիսկ 
հրաժարվեն արդարակյաց կյանքի 
իրենց չափանիշներից։ Սակայն, 
անկախ ամեն օր մեզ պատող չարից 
ու գայթակղություններից, մենք 
կարող ենք և կգտնենք իսկական 
ուրախություն, եթե այսօր ապրենք 
Քրիստոսակենտրոն կյանքով։

Կենտրոնացնելով մեր կյանքը 
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա ավետա-
րանի վրա, մենք կայունություն և 
երջանկություն կբերենք մեր կյանք՝ 
ինչպես ցույց են տալիս հետևյալ 
օրինակները։

Յոթանասունից Երեց Տաիչի 
Այոբային, ով ապրում է Ճապոնիայի 
մի գողտրիկ լեռնային գյուղում, 
հանձնարարվել էր երիտասարդների 
համաժողովի ժամանակ դաս ուսու-
ցանել։ «Կանգնեք սուրբ տեղերում» 
կոչն ընտրվել էր որպես համաժո-
ղովի թեմա։ Մտածելով թեմայի և 
դասավանդվող նյութի շուրջ, Երեց 

Քրիստոսակենտրոն 
կյանքով ապրելու 
ուրախությունը
Մեր կյանքը ճշգրտորեն պետք է կենտրոնացած լինի Քրիստոսի վրա, 
եթե մենք ցանկանում ենք իրական ուրախություն և խաղաղություն 
գտնել այս կյանքում։

մենք չենք կարող այնտեղ հաս-
նել, եթե ցած նետվենք նավից և 
փորձենք ինքնուրույն լողալ դեպի 
նպատակակետը։

Վեհացումն այս մահկանացու 
ճամփորդության նպատակն է և 
ոչ ոք չի հասնում այնտեղ առանց 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
միջոցների՝ Նրա Քավության, արա-
րողությունների և Եկեղեցում տեղ 
գտած առաջնորդող սկզբունքների 
և վարդապետությունների։

Սա այն Եկեղեցին է, որտեղ 
մենք սովորում ենք Աստծո գործերը 
և ընդունում Տեր Հիսուս Քրիս-
տոսի շնորհը, որը փրկագնում է 
մեզ։ Եկեղեցու ներսում է, որ մենք 
հավերժական ընտանիքների 
պարտավորվածություն և ուխտ 
ենք կապում, որը դառնում է մեր 
անցագիրը դեպի վեհացում։ Սա 
այն Եկեղեցին է, որն ունի քահա-
նայության զորությունը, որը մեզ 
առաջ կմղի մահկանացու կյանքի 
անկանխատեսելի ջրերի միջով։

Եկեք երախտապարտ լինենք 
մեր գեղեցիկ «հնամյա Սիոն 
նավին», քանզի առանց դրա մենք 
կհանձնվեինք հոսանքի քմահա-
ճույքին,, միայնակ և անզոր, այս ու 
այն կողմ կնետվեինք առանց ղեկի 
և թիավարման ու կպտտվեինք 
հակառակորդի քամու ու ալիքների 
ուժգին հոսանքներից։

Եղբայրներ և քույրեր, ամուր 
բռնեք և նավարկեք այս փառահեղ 
նավի՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու հետ, և 
մենք կհասնենք մեր հավերժական 
նպատակակետին։ Այս է իմ վկա-
յությունը և աղոթքը մեր բոլորիս 
համարնրա՝ ում անունով կոչվել 
է «հնամյա Սիոն նավը», նույնիսկ 
մեր Տեր և Փրկիչ՝ Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼
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Նա հարցրեց, թե ինչու էին երի-
տասարդները դժվարանում կավե 
ամաններ պատրաստելիս։ Նրանք 
տարբեր կերպ պատասխանեցին. 
«Ես փորձ չունեմ։ Ես չեմ սովորել 
դա» կամ «Ես տաղանդավոր չեմ»։ 
Արդյունքից ելնելով նրանց բոլոր 
պատասխանները ճշմարիտ էին։ 
Սակայն, նրանց ձախողման ամե-
նակարևոր պատճառն այն էր, որ 
կավը չէր տեղադրվել անվի կենտ-
րոնում։ Երիտասարդները կարծում 
էին, որ նրանք կավը տեղադրել էին 
կենտրոնում, բայց մասնագիտական 
տեսանկյունից ելնելով այն ճիշտ 
կենտրոնում չէր եղել։ Ապա նա 
ասաց նրանց. «Եկեք ևս մեկ անգամ 
փորձենք»։

Այս անգամ Երեց Այոբան կավը 
տեղադրեց անվի ճիշտ կենտրոնում 
և ապա սկսեց պտտել անիվը՝ անցք 
բացելով կավի մեջ։ Երիտասարդ-
ներից մի քանիսը նորից փորձեցին։ 

Այս անգամ բոլորը ծափ էին տալիս 
և ասում. «Այո՜, այն չի տատանվում։ 
Ինձ մոտ ստացվում է», կամ «Ինձ մոտ 
ստացվեց»։ Իհարկե, կաղապարը 
կատարյալ չէր, սակայն արդյունքը 
բոլորովին այլ էր, քան առաջին 
անգամ։ Իրենց հաջողության գրա-
վականն այն էր, որ կավը ճշգրիտ 
կերպով կենտրոնացված էր անվի 
վրա։

Աշխարհը, որտեղ մենք ապրում 
ենք, նման է կավը պտտող անվին, 
որտեղ անվի արագությունը գնա-
լով մեծանում է։ Բրուտի անվի վրա 
դրված կավի նման, մենք նույնպես 
պետք է կենտրոնացվենք։ Մեր կյան-
քում հիմնական կենտրոնը պետք է 
լինի Հիսուս Քրիստոսը և Նրա ավե-
տարանը։ Ապրել Քրիստոսակենտ-
րոն կյանքով նշանակում է, որ մենք 
պետք է սովորենք Հիսուս Քրիստոսի 
և Նրա ավետարանի մասին, ապա 
հետևենք Նրա օրինակին և ճշգրտո-
րեն պահենք Նրա պատվիրանները։

Հնադարյան մարգարե Եսայիան 
ասել է. «Եւ հիմա, ով Տէր, դու ես մեր 
հայրը. մենք կավն ենք, եւ դու՝ մեր 
բրուտը, եւ քո ձեռքի գործ ենք մենք 
ամենքս»։  1

Եթե մեր կյանքը կենտրոնացած 
է Հիսուս Քրիստոսի վրա, Նա մեզա-
նից հաջողությամբ կարող է կերտել 
այն մարդուն, որը մենք պետք է 
դառնանք, որպեսզի վերադառնանք 
սելեստիալ արքայություն՝ Նրա և 
Երկնային հոր ներկայություն։ Այս 
կյանքում ունեցած մեր ուրախու-
թյունն անմիջապես կապված կլինի 
նրանից, թե ինչպես է մեր կյանքը 
կենտրոնացած Հիսուս Քրիստոսի 
ուսմունքների, օրինակի և քավիչ 
զոհաբերության վրա։

Եղբայրներ և քույրեր, ես ծնվել 
եմ Վերջին Օրերի Սրբերի բազմա-
սերունդ ընտանիքում, այնպես որ 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 

օրհնություններն ու ուրախությունը 
մեր ընտանեկան մշակույթի հիմ-
նական մասն են եղել և կիրառվել 
են մեր ամենօրյա կյանքում։ Երի-
տասարդ տարիքում նախքան իմ 
լիաժամկետ միսիան, ես չգիտեի այն 
մեծ դրական ազդեցության մասին, 
որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 
լրիվությունը կարող էր ունենալ 
նրանց վրա, ովքեր իրենց կյանքում 
նախկինում երբևէ չէին զգացել դրա 
օրհնությունները։ Մատթեոսի այս 
հատվածն արտահայտում է այն 
զգացումը, որն ապրում էին Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանին դարձի 
եկած մարդիկ. «Դարձեալ նման է 
երկնքի արքայութիւնը մի արտի մէջ 
թագցրուած գանձի, որ նորան մի 
մարդ գտնելով թագցրեց, եւ ուրա-
խութիւնիցը գնում ամեն ինչ որ ունի 
ծախում է, եւ արտը առնում»։  2

Թույլ տվեք կիսվել ձեզ հետ 
Մորմոնի Գրքից մի օրինակով, որը 
ցույց է տալիս, թե ինչ էր պատրաստ 
վճարել նորադարձը, որպեսզի 
ստանար այն ուրախությունը, որը 
նման է գանձը գտնելուն, ինչի մասին 
Հիսուսը խոսել է՝ պատմելով արտի 
մեջ թաքցված գանձի առակը։

Հիշեք, թե Ալմայի գրքի 20- րդ 
գլխում, ինչպես էին Ամմոնն ու 
Լամոնին ճանապարհորդում դեպի 
Միդդոնի երկիրը, որպեսզի գտնեն 
և գերությունից ազատեն Ամմոնի 
եղբայր Ահարոնին։ Իրենց ճամ-
փորդության ընթացքում նրանք 
հանդիպեցին Լամոնիի հորը, ով 
լամանացիների թագավորն էր ողջ 
երկրով մեկ։

Թագավորը շատ զայրացած 
էր, որ իր որդին ճամփորդում էր 
Ամմոնիի հետ, ով մի նեփիացի 
միսիոներ էր, որին նա թշնամի էր 
համարում։ Նա մտածում էր, որ իր 
որդին պետք է մասնակցեր այն մեծ 
խնջույքին, որը նա կազմակերպել էր 
իր որդիների և ժողովրդի համար։ 
Լամանացիների թագավորն այն-
քան բարկացած էր, որ նա հրամա-
յեց իր որդուն՝ Լամոնին սպանել 
Ամմոնիին իր սրով։ Երբ Լամոնին 
չհնազանդվեց, թագավորը քաշեց իր 
սուրը, որպեսզի սպաներ իր որդուն 
անհնազանդության համար, սակայն 
Ամմոնը միջամտեց, որպեսզի փրկեր 

Ինչպես կավը Երեց Տաիչի Աոբայի կավե 
անվի վրա, մեր կյանքերը պետք է կենտրո‑
նանան ճշգրտությամբ Քրիստոսի վրա, եթե 
ցանկանում ենք գտնել իրական ուրախություն 
և խաղաղություն այս կյանքում։
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Լամոնիի կյանքը։ Նա, ի վերջո, 
հաղթեց թագավորին և կարող էր 
սպանել նրան։

Ահա, թե ինչ ասաց թագավորը 
Ամմոնին, երբ գտնվում էր կյանքի 
ու մահվան շեմին. «Եթե դու խնայես 
ինձ, ես կշնորհեմ քեզ, ինչ որ դու 
խնդրես, մինչև իսկ թագավորության 
կեսը»։  3

Այսպիսով, թագավորը ցանկա-
նում էր վճարել թագավորության 
կեսը, որպեսզի փրկեր իր կյանքը։ 
Թագավորը պիտի որ զարմացած լի-
ներ, երբ Ամմոնը պահանջեց միայն 
բանտից ազատ արձակել իր եղբայր 
Ահարոնին և նրա ընկերներին և որ 
թագավորի որդի Լամոնին պահպա-
ներ իր թագավորությունը։

Ավելի ուշ, այդ հանդիպման 
շնորհիվ Ամմոնի եղբայր Ահա-
րոնը ազատ արձակվեց Միդդոնիի 
բանտից։ Իր ազատ արձակվելուց 
հետո նա ոգեշնչվեց ճամփորդելու 
այնտեղ, ուր կառավարում էր լամա-
նացիների թագավորը։ Ահարոնին 
ներկայացրեցին թագավորին և նա 
հնարավորություն ունեցավ ուսուցա-
նելու նրան Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանի սկզբունքները՝ այդ թվում 
փրկության մեծ ծրագիրը։ Ահարոնի 
ուսմունքները թագավորին մեծապես 
ոգեշնչեցին։

Ահարոնի ներկայացրած ուս-
մունքների հանդեպ թագավորի 
արձագանքը գտնվում է Ալմա 22 
գլխի 15- րդ հատվածում. «Եվ եղավ 
այնպես, որ հետո, երբ Ահարոնը 
մեկնաբանեց այս բաները նրան, 
թագավորն ասաց. Ի՞նչ պիտի ես 
անեմ, որ կարողանամ ունենալ այդ 
հավերժական կյանքը, որի մա-
սին դու խոսեցիր։ Այո, ի՞նչ պիտի 
ես անեմ, որ կարողանամ ծնվել 
Աստծուց, այս ամբարիշտ հոգին 
արմատախիլ անելով իմ կրծքից, 
և ստանամ նրա Հոգին, որպեսզի 
կարողանամ լցվել ուրախությամբ, 
որպեսզի ես չվտարվեմ վերջին օրը։ 
Ահա, ասաց նա, ես կհրաժարվեմ 
բոլոր բաներից, ինչ ես ունեմ, այո՛, 
ես կթողնեմ իմ թագավորությունը, 
որպեսզի կարողանամ ստանալ այդ 
մեծ ուրախությունը»։

Զարմանալիորեն իր կյանքը 
փրկելու համար թագավորության 

կեսը տալու փոխարեն լամանացի-
ների թագավորն այժմ ցանկանում 
էր թողնել իր թագավորությունը, որ-
պեսզի ստանար այն ուրախությունը, 
որը բխում է Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանը հասկանալուց, ընդունելուց 
և դրանով ապրելուց։

Կինս, Նենսին, նույնպես նո-
րադարձ է Եկեղեցում։ Տարիների 
ընթացքում բազմաթիվ անգամներ 
նա ինձ հետ կիսվել է այն ուրա-
խությամբ, որը նա զգացել է Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը գտնելուց, 
ընդունելուց և դրանով ապրելուց 
հետո։ Հաջորդ պարբերությունում 
Քույր Մեյնզը կիսվում է իր մտքերով.

«Երիտասարդ ժամանակ, երբ նոր 
էի բոլորել 20 տարեկանը, իմ կյան-
քում եղավ մի պահ, երբ ես եկա այն 
որոշման, որ ավելի երջանիկ մարդ 
դառնալու համար ես պետք է փոխեմ 
ինչ- որ բան։ Ես զգում էի, թե ինչպես 
է իմ կյանքն առանց իրական նպա-
տակի և ուղղության անցնում, իսկ ես 
չգիտեի, թե որտեղ փնտրեմ այն։ Ես 
միշտ իմացել եմ, որ Երկնային Հայրը 
գոյություն ունի և, երբեմն, իմ կյանքի 
ընթացքում աղոթում էի և զգում, որ 
Նա լսում է։

Իմ որոնումների սկզբում ես հա-
ճախեցի մի քանի տարբեր եկեղեցի-
ներ, սակայն միշտ ընկնում էի նույն 

զգացմունքների և հուսահատության 
գիրկը։ Ես շատ օրհնված եմ, քանի 
որ նպատակ և ուղղություն գտնելու 
իմ աղոթքներն ի վերջո պատաս-
խանվեցին և Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի լրիվությունը բերվեց 
իմ կյանք։ Կյանքում առաջին անգամ 
ես զգացի, որ ունեմ նպատակ և 
երջանկության ծրագիրն իրական 
ուրախություն պարգևեց ինձ»։

Մորմոնի Գրքից մեկ այլ օրի-
նակ հստակորեն ցույց է տալիս, 
թե ինչպես կարող է Քրիստոսա-
կենտրոն կյանքը մեծ ուրախություն 
պարգևել մեզ, նույնիսկ երբ շրջա-
պատված ենք անհավանական 
դժվարություններով։

Երբ մարգարե Լեքին իր ընտա-
նիքի հետ հեռացավ Երուսաղեմից 
Ք.Ա 600 թվականին, նրանք մոտ ութ 
տարի թափառեցին անապատում, 
մինչև որ ժամանեցին մի վայր, որը 
նրանք կոչեցին Լիառատ, և այն մոտ 
էր ծովի ափին։ Նեփին անապա-
տում իրենց կրած չարչարանքները 
հետևյալ կերպ է նկարագրում. 
«. . . մենք տարել էինք շատ չար-
չարանքներ և շատ դժվարություն, 
այո, նույնիսկ այնքան շատ, որ չենք 
կարող դրանք բոլորը գրել»։  4

Լիառատ երկրում ապրե-
լու ընթացքում Տերը Նեփիին 
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լուռ ենթարկվում։ Ինչպե՞ս ենք 
մենք Տիրոջ ուղիները դարձնում մեր 
ուղիները։ Ես կարծում եմ, որ մենք 
սկսում ենք Նրա մասին սովորելով և 
աղոթելով հասկացողության համար։ 
Երբ Նրա հանդեպ մեր վստահու-
թյունը մեծանում է, մենք բացում ենք 
մեր սրտերը, ձգտում ենք կատարել 
Նրա կամքը և սպասում ենք պա-
տասխանների, որոնք կօգնեն մեզ 
հասկանալ։

Իմ սրտի փոփոխությունը սկսվեց, 
երբ 12 տարեկանում ես սկսեցի 
փնտրել Աստծուն։ Ես կարողանում 
էի լոկ կրկնել Տերունական աղոթքը  3, 
իսկ թե ինչպես աղոթել, իրականում 
ես չգիտեի։ Հիշում եմ, որ ծնկի էի 
իջնում, հուսալով, որ կկարողանայի 
զգալ Նրա սերը, և հարցնում էի․ 
«Որտե՞ղ ես Դու՝ Երկնային Հայր։ 
Ես գիտեմ, որ Դու այդտեղ՝ վերևում 
ես, սակայն որտե՞ղ»։ Պատանեկու-
թյան ողջ ընթացքում ես տվել եմ 
այդ հարցը։ Ես որոշ պատկերացում 
ունեի Հիսուս Քրիստոսի մասին, 
սակայն Երկնային Հայրն իր իմաս-
տությամբ թույլ տվեց, որ ես փնտրեմ 
և սպասեմ 10 տարի։

1970 թ․, երբ միսիոներներն 
ուսուցանեցին ինձ Հոր փրկության 

Նեյլ Ֆ. Մերիոթ
Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Նախագահության  
Երկրորդ Խորհրդական

Երեց Դալլին Հ. Օուքսը ապ-
րիլի գերագույն համաժողովի 
ժամանակ խոսել է «մեր անձնա-

կան կյանքը վերափոխելու»  1 անհրա-
ժեշտության մասին։ Իմ կարծիքով, 
անձերի վերափոխումը սկսում է 
սրտի փոփոխությունից՝ անկախ ձեր 
կյանքի փորձառություններից կամ 
ձեր ծննդյան վայրից։

Ես ծնվել եմ Միացյալ Նահանգ-
ների հեռավոր հարավում, և իմ 
պատանեկության տարիներին 
բողոքականների հին օրհներգերի 
բառերը սովորեցրել են ինձ ճշմա-
րիտ աշակերտի սրտի մասին՝ այն 
սրտի, որը փոխվել է։ Խորհեք այս 
տողերի շուրջ, որոնք այնքան թանկ 
են ինձ համար․

Թող Քո կամքը լինի, Տեր,
Թող Քո կամքը լինի,
Դու բրուտն ես,
Իսկ ես կավը,
Ձուլիր ինձ
և դարձրու Քեզ հաճելի,
Մինչ ես լուռ
Ենթարկվում եմ Քո կամքին։  2

Ինչպե՞ս ենք մենք՝ ժամանակա-
կից, զբաղված, մրցունակ մարդիկ, 

Ենթարկենք մեր 
սրտերը Աստծուն
Երբ մենք ենթարկում ենք մեզ Հոգուն, մենք սովորում ենք Աստծո 
ուղիները և զգում Նրա կամքը։

հանձնարարեց կառուցել մի նավ, 
որը ջրերի վրայով նրանց կհասցնի 
խոստացված երկիր։ Երբ նրանք 
ժամանեցին խոստացված երկիր 
մի մեծ հակամարտություն առաջա-
ցավ՝ այն մարդկանց, ովքեր իրենց 
կյանքը կենտրոնացրել էին Քրիս-
տոսի վրա և անհավատների միջև, 
ովքեր հետևում էին Լամանի ու 
Լեմուելի օրինակին։ Ի վերջո երկու 
խմբերի միջև բռնությունն այնքան 
մեծ էր, որ Նեփին և նրանք, ովքեր 
հետևել էին Տիրոջ ուսմունքներին, 
առանձնացան և ապահովության 
համար փախան անապատ։ 30 
տարի անց այն պահից, երբ Լեքին 
և իր ընտանիքը հեռացան Երու-
սաղեմից, Նեփին լավ փաստագր-
ված և ինչ- որ չափով զարմանալի 
հայտարարություն է անում, 
հատկապես այն բանից հետո, երբ 
նա սուրբ գրություններում գրում է 
մինչև այդ պահն իրենց վերապ-
րած բազմաթիվ նեղությունների 
և չարչարանքների մասին։ Ահա 
նրա խոսքերը. «Եվ եղավ այնպես, 
որ մենք ապրեցինք երջանիկ»։  5 
Չնայած իրենց դժվարություննե-
րին, նրանք կարողացան երջանիկ 
ապրել, քանի որ նրանք կենտ-
րոնացել էին Քրիստոսի և Նրա 
ավետարանի վրա։

Եղբայրներ և քույրեր, բրուտի 
անվի վրա տեղադրված կավի 
նման մեր կյանքը ճշգրտորեն 
պետք է կենտրոնացած լինի Քրիս-
տոսի վրա, եթե մենք ցանկանում 
ենք իրական ուրախություն և խա-
ղաղություն գտնել այս կյանքում։ 
Լամանացիների թագավորի, իմ 
կնոջ՝ Նենսիի և նեփիացի ժո-
ղովրդի օրինակները հաստատում 
են այս ճշմարիտ սկզբունքը։

Ես այսօր իմ վկայությունն եմ բե-
րում, որ մենք նույնպես կարող ենք 
գտնել այդ խաղաղությունը, երջան-
կությունը և իրական ուրախությունը, 
եթե մենք ապրենք Քրիստոսակենտ-
րոն կյանքով, ամեն։ ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Եսայիա 64.8
 2. Մատթեոս 13.44 (Վերանայված 

ստանդարտ հրատարակություն)
 3. Ալմա 20.23
 4. 1 Նեփի 17.6
 5. 2 Նեփի 5.27
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ծրագրի և Փրկիչի Քավության 
մասին, սպասելու իմ ժամանակն 
ավարտվեց։ Ես ընդունեցի այս 
ճշմարտությունները և մկրտվեցի։

Հիմնվելով Տիրոջ ողորմության և 
զորության վերաբերյալ գիտելիքի 
վրա՝ ես, ամուսինս և մեր երեխա-
ներն ընտրեցինք այս ընտանեկան 
նշանաբանը․ «Ամեն բան լավ կլինի»։ 
Սակայն, ինչպե՞ս մենք կարող ենք 
ասել միմյանց այդ բառերը, երբ 
հանդիպում ենք լուրջ խնդիրների, 
իսկ պատասխաններն անմիջապես 
չեն տրվում։

Երբ մեր սքանչելի, արժանավոր 
21- ամյա դուստրը՝ Ջորջիան, հե-
ծանվով վթարի ենթարկվելուց հետո 
ծանր վիճակով հիվանդանոց ընկավ, 
մեր ընտանիքն ասաց՝ «Ամեն բան 
լավ կլինի»։ Մինչ ես Բրազիլիայի 
մեր միսիայից անմիջապես մեկ-
նում էի Ինդիանապոլիս՝ Ինդիանա, 
ԱՄՆ, որպեսզի նրա հետ լինեի, ես 
կառչել էի մեր ընտանիքի նշանաբա-
նից։ Սակայն մեր սիրելի դուստրն 
անցավ վարագույրից այն կողմ իմ 
ինքնաթիռի վայրէջքից մի քանի ժամ 
առաջ։ Երբ վշտից ցնցված մեր ըն-
տանիքի անդամները հավաքվեցին 
միասին, ինչպե՞ս կարող էինք նայել 
միմյանց և կրկին ասել․ «Ամեն բան 
լավ կլինի»։

Ջորջիայի մահից հետո մենք մեծ 
ցավ էինք զգում, մենք պայքարում 
էինք և մինչ այսօր մենք ունենում 
ենք մեծ վշտի պահեր, սակայն 
մենք կառչում ենք այն մտքից, որ 
իրականում ոչ ոք երբեք չի մեռնում։ 
Չնայած մեր տառապանքին, երբ 
Ջորջիայի ֆիզիկական մարմինը 
դադարեց գործել, մենք հավատում 
էինք, որ նա գնաց ապրելու որպես 
ոգի, և մենք հավատում ենք, որ 
մենք կապրենք նրա հետ հավերժ, 
եթե հավատարիմ մնանք մեր 
տաճարային ուխտերին։ Հավատքն 
առ մեր Փրկիչը և Նրա Հարությունը, 
հավատքն առ Նրա քահանայու-
թյան զորությունը և հավատքն առ 
հավերժական կնքումները մեզ 
թույլ է տալիս վստահ ասել մեր 
նշանաբանը։

Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլին 
ասել է․ «Եթե դուք անեք ձեր լավա-
գույնը, ամեն բան լավ կլինի։ Դրեք 

ձեր վստահությունը Աստծո վրա։ . . . 
Տերը մեզ չի թողնի»։  4

Մեր ընտանեկան նշանաբանը 
չի ասում՝ «Ամեն բան լավ կլինի 
հիմա»։ Այնտեղ խոսվում է մեր 
հույսի մասին՝ առ հավերժական 
հետևանքները, ոչ թե ներկայում 
ունեցած արդյունքները։ Սուրբ 
գրության մեջ ասվում է․ «Փնտրեք 
ջանասիրաբար, աղոթեք անդա-
դար և եղեք հավատացող, և բոլոր 
բաները միաժամանակ կգործեն ձեր 
բարիքի համար»։  5 Սա չի նշանա-
կում, որ ամեն բան լավ է, սակայն 
հեզերի և հավատարիմների հա-
մար բոլոր բաները՝ թե դրական և 
թե բացասական, միաժամանակ 
կգործեն, իսկ ժամանակը որոշում 
է Տերը։ Մենք մեր հույսը դնում ենք 
Նրա վրա, երբեմն ինչպես Հոբը իր 
տառապանքների մեջ, իմանալով, 
որ Աստված «խոցում է, եւ փաթաթում 
էլ է․ նա զարկում է, եւ նորա ձեռքը 
բժշկում էլ է»։  6 Հեզ սիրտ ունեցողն 
ընդունում է փորձությունը և սպա-
սում է այն պահին, երբ կգա բուժումն 
ու ապաքինումը։

Երբ մենք ենթարկում ենք մեզ 
Հոգուն, մենք սովորում ենք Աստծո 

ուղիները և զգում Նրա կամքը։ 
Հաղորդության ժողովի ընթացքում, 
ինչը ես կոչում եմ Հանգստյան 
օրվա սիրտ, ես բացահայտել եմ, 
որ մեղքերի թողության համար 
աղոթելուց հետո ուսանելի է, երբ 
հարցնում եմ Երկնային Հորը․ «Հայր, 
ուրիշ ի՞նչ կարող եմ անել»։ Երբ մենք 
ենթարկվում ենք և խաղաղ ենք, մեր 
միտքը կարող է կենտրոնանալ ևս 
մի բանի վրա, որը միգուցե մենք 
պետք է փոխենք՝ մի բան, ինչը 
սահմանափակում է հոգևոր առաջ-
նորդություն կամ նույնիսկ առողջու-
թյուն և օգնություն ստանալու մեր 
հնարավորությունները։

Օրինակ, միգուցե իմ հոգու խոր-
քում ես վիրավորված եմ որևէ մեկից։ 
Երբ ես հարցնում եմ, թե կա ևս մի 
բան, ինչը պիտի խոստովանեմ, ես 
սկսում եմ պարզ հիշել այդ «գաղտ-
նիքը»։ Ըստ էության, Սուրբ Հոգին 
շշնջում է․ «Դու անկեղծ հարցրեցիր, 
թե կա ևս մի բան, և ահա այն։ 
Վիրավորված լինելը կասեցնում է քո 
առաջընթացը և խոչընդոտ է հանդի-
սանում առողջ հարաբերություններ 
ունենալու քո հնարավորության 
համար։ Դուք կարող ես թույլ տալ, 
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որ այն հեռանա քեզանից»։ Օ՜, դա 
դժվար գործ է․ մենք կարող ենք լիո-
վին արդարացնել մեր թշնամանքը, 
սակայն Տիրոջ ուղուն հետևելը միակ 
ուղին է, որը տանում է դեպի հավեր-
ժական երջանկություն։

Օրըստօրե և աստիճանաբար 
մենք ստանում ենք Նրա ողորմած 
ուժը և առաջնորդությունը, որն 
անշուշտ մեզ հաճախակի տանում է 
տաճար կամ օգնում է ավելի խո-
րությամբ ուսումնասիրել Փրկիչի 
Քավությունը, կամ խորհրդակցել՝ 
ընկերոջ, եպիսկոպոսի, մասնագետ 
խորհրդատուի կամ նույնիսկ բժշկի 
հետ։ Մեր սիրտը սկսում է բուժվել, 
երբ մենք ենթարկվում և երկրպա-
գում ենք Աստծուն։

Ճշմարիտ երկրպագությունը 
սկսվում է այն պահից, երբ մեր 
սրտերն ուղիղ են Հոր և Որդու առաջ։ 
Ի՞նչ վիճակում է մեր սիրտն այսօր։ 
Հակասական կարող է թվալ այն 
փաստը, որ բուժված և հավատարիմ 
սիրտ ունենալու համար մենք պետք 
է նախ թույլ տանք, որ այն կոտրված 
լինի Տիրոջ առաջ։ «Որպես զոհ դուք 
պիտի մատուցեք ինձ կոտրված սիրտ 
և փշրված հոգի»,7 հայտարարում է 
Տերը։ Մեր սիրտը կամ մեր կամքը Տի-
րոջը զոհաբերելու արդյունքում մենք 

ստանում ենք հոգևոր առաջնորդու-
թյուն, որի կարիքն ունենք։

Երբ Տիրոջ շնորհի և ողորմության 
վերաբերյալ մեր հասկացողու-
թյունը մեծանա, մենք կզգանք, որ 
մեր քմահաճ սրտերը սկսում են 
երախտագիտությունից ճեղքվել և 
կոտրվել։ Ապա մենք ձգտում ենք 
հետևել Նրան, փափագելով մեր 
վրա վերցնել Աստծո Միածին Որդու 
լուծը։ Երբ մեր կոտրված սրտերում 
կա հետևելու և լուծը մեր վրա վերց-
նելու ցանկություն, մենք նոր հույս 
և առաջնորդություն ենք ստանում 
Սուրբ Հոգու միջոցով։

Ես պայքարել եմ, որպեսզի հե-
ռացնեմ ինձանից բաներն իմ ձևով 
անելու մարդկային ցանկությունը, 
երբ ի վերջո գիտակցել եմ, որ իմ 
ճանապարհները շատ թերի են, 
սահմանափակ և զիջում են Հիսուս 
Քրիստոսի ուղուն։ «Նրա ուղին այն 
արահետն է, որը տանում է դեպի եր-
ջանկություն այս կյանքում և հավեր-
ժական կյանք գալիք աշխարհում»։  8 
Կարո՞ղ ենք մենք սիրել Հիսուս 
Քրիստոսին և Նրա ուղին ավելի, 
քան մենք սիրում ենք ինքներս մեզ և 
մեր իսկ ծրագրերը։

Ոմանք կարող են մտածել, որ 
շատ անգամներ են ընկել և անզոր 

են փոխելու մեղսալի արարքները 
կամ սրտի աշխարհիկ ցանկու-
թյունները։ Այնուամենայնիվ, որպես 
ուխտյալ Իսրայել, պարզապես մենք 
անընդհատ միայնակ չենք փորձում 
փոխվել։ Եթե մենք անկեղծորեն 
աղերսում ենք Աստծուն, Նա ընդու-
նում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին 
կանք և դարձնում է մեզ ավելին, 
քան մենք երբևէ կարող էինք 
պատկերացնել։ Հայտնի աստվա-
ծաբան Ռոբերտ Լ. Միլլեթը գրել 
է «բարելավելու առողջ ձգտումի» 
մասին, հավասարակշռված հոգևոր 
«հավաստիացմամբ, որ Հիսուս 
Քրիստոսի միջոցով և շնորհիվ մենք 
կկարողանանք հասնել դրան»։  9 
Նման հասկացողությամբ մենք 
կարող ենք անկեղծորեն ասել Երկ-
նային Հորը․

Հանձնված լիովին Քո սիրուն,
Դու, համակ քնքշանք ու սեր,
Կամքդ կկատարեմ ես իսկույն,
Կլինեմ, ինչ կուզես Դու, Տեր։  10

Երբ մենք Հիսուս Քրիստոսին ենք 
հանձնում մեր կոտրված սիրտը, 
Նա ընդունում է մեր զոհաբերու-
թյունը։ Նա մեզ ցույց է տալիս տուն 
վերադառնալու ուղին։ Անկախ այն 
բանից, թե ինչ կորուստներ, վերքեր 
և մերժումներ ենք մենք տարել, Նրա 
շնորհը և ապաքինումն ավելի զորեղ 
են, քան մնացած ամեն բան։ Իսկա-
պես մեր վրա վերցնելով Փրկիչի 
լուծը, մենք կարող ենք վստահաբար 
ասել․ «Ամեն բան լավ կլինի»։ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Դալլին Հ. Օուքս, «Սերմնացանի 

առակը», Լիահոնա, մայիս 2015, 32։
 2. “Have Thine Own Way, Lord,” The 

Cokesbury Worship Hymnal, no. 72.
 3. Տես Մատթեոս 6․9–13
 4. Gordon B. Hinckley, Jordan Utah 

South regional conference, priesthood 
session, Mar. 1, 1997; see also “Excerpts 
from Addresses of President Gordon B. 
Hinckley,” Ensign, Oct. 2000, 73.

 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 90․24
 6. Հոբ 5․18
 7. 3 Նեփի 9․20
 8. “The Living Christ: The Testimony of the 

Apostles,” Liahona, Apr. 2000, 3; emphasis 
added.

 9. Robert L. Millet, After All We Can Do: 
Grace Works (2003), 133.

 10. «Կգնամ, ու կուզես Դու, Տեր», Հիմներ 
և մանկական երգեր, էջ 46։



33ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

խրախուսում է մեզ լինել ավելի լավը 
և ավելի վեր բարձրանալ։ Սուրբ 
Հոգին ճամփորդության կատարյալ 
ուղեկից է։ Եթե մենք խոնարհ ենք և 
ուսուցանվող, Նա կբռնի մեր ձեռքից 
և կառաջնորդի տուն։

Այնուամենայնիվ, մենք պետք 
է ճանապարհին խնդրենք Տիրոջ 
առաջնորդությունը։ Մենք պետք է 
տանք որոշ դժվար հարցեր, ինչպես 
օրինակ՝ «Ի՞նչ պետք է ես փոխեմ»։ 
«Ինչպե՞ս ես կարող եմ զարգա-
նալ»։ «Ի՞նչ թուլություն ես պետք է 
հաղթահարեմ»։

Եկեք խորհենք Նոր Կտակարանի 
հարուստ երիտասարդ իշխանավորի 
մասին։ Նա արդար պատանի էր, ով 
արդեն իսկ պահում էր Տասը Պատ-
վիրանները, սակայն նա ցանկանում 
էր ավելի լավը դառնալ։ Նրա նպա-
տակը հավերժական կյանքն էր։

Երբ նա հանդիպեց Փրկիչին, 
նա հարցրեց․ «Էլ ի՞նչ բանով եմ 
պակաս»։  3

Հիսուսն անմիջապես պատաս-
խանեց՝ տալով մի խորհուրդ, որը 
հատկապես նախատեսված էր 
երիտասարդ պատանու համար։ «Յի-
սուսը նորան ասեց․ Եթե կամենում 
ես կատարեալ լինել, գնա ունեցած-
ներդ ծախիր եւ տուր աղքատներին, 
եւ . . . եկ հետեւիր ինձ»։  4

Պատանին ապշել էր․ նա երբեք 
չէր մտածել նման զոհաբերության 
մասին։ Նա բավականաչափ խո-
նարհ էր հարցնելու Տիրոջը, սակայն 

նպատակի մասին։ Մենք գալիս ենք 
սովորելու և զարգանալու՝ մինչև 
որ աստիճանաբար սրբագործ-
վենք կամ կատարելագործվենք 
Քրիստոսում։

Աշակերտության ճանապարհը 
հեշտ չէ։ Այն անվանվել է «մշտական 
բարելավման ուղի»։  2 Մինչ մենք 
ճամփորդում ենք այդ նեղ ու ան-
ձուկ արահետով, Հոգին մշտապես 

Երեց Լարի Ռ. Լորենս
Յոթանասունական

Երբ չափահաս ամուրի էի, ես 
սկսեցի հետաքրքրվել Եկեղե-
ցու մասին։ Սկզբում ես սկսեցի 

հետաքրքրվել ավետարանով իմ 
ընկերների շնորհիվ, ովքեր Վերջին 
Օրերի Սրբեր էին, սակայն ի վերջո 
ինձ գրավեց յուրահատուկ վարդա-
պետությունը։ Երբ ես իմացա, որ հա-
վատարիմ տղամարդիկ և կանայք 
կարող են շարունակ զարգանալ 
և ի վերջո դառնալ մեր երկնային 
ծնողների նման, ես, անկեղծ ասած, 
զարմացել էի։ Ինձ դուր եկավ այդ 
գաղափարը․ ես զգացի, որ այն 
ճշմարիտ է։

Իմ մկրտվելուց կարճ ժամանակ 
անց ես ուսումնասիրում էի Լեռան 
քարոզը, և ես նկատեցի, որ Հիսուսն 
Աստվածաշնչում ուսուցանել է հա-
վերժական զարգացման մասին այս 
նույն ճշմարտությունը։ Նա ասել է․ 
«Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս 
ձեր հայրը որ երկնքումն է, կատա-
րեալ է»։  1

Այժմ արդեն ավելի քան 40 
տարի է, որ ես Եկեղեցու անդամ 
եմ, և ամեն անգամ, երբ կարդում 
եմ սուրբ գրության այս հատվածը, 
այն հիշեցնում է ինձ երկրի վրա մեր 

Էլ ի՞նչ բանով  
եմ պակաս
Եթե մենք խոնարհ ենք և ուսուցանվող, Սուրբ Հոգին կհուշի մեզ 
բարելավել և կառաջնորդի մեզ տուն, սակայն ճանապարհին մենք 
պետք է առաջնորդություն խնդրենք Տիրոջից։
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բավականաչափ հավատարիմ չէր 
հետևելու աստվածային խորհրդին, 
որը տրվեց նրան։ Մենք պետք է 
հոժար լինենք գործելու, երբ պա-
տասխան ենք ստանում։

Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին ուսու-
ցանել է․ «Մեզանից յուրաքանչյուրը, 
եթե հասնենք կատարելության, պետք 
է մեկ անգամ տանք մեզ հետևյալ 
հարց․ «Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս»։  5

Ես ճանաչում էի մի հավատա-
րիմ մոր, ով խոնարհեցրեց իրեն 
և հարցրել․ «Ի՞նչն է կասեցնում իմ 
զարգացումը»։ Նրա դեպքում Հոգու 
պատասխանը եկավ անմիջապես․ 
«Մի դժգոհիր»։ Այս պատասխանն 
անակնկալի բերեց նրան․ նա երբեք 
չէր կարծել, որ ինքը դժգոհող էր։ 
Այնուամենայնիվ, Սուրբ Հոգու 
հուշումը շատ պարզ էր։ Հաջորդ մի 
քանի օրերի ընթացքում նա սկսեց 
ուշադրություն դարձնել դժգոհելու իր 
սովորության վրա։ Երախտապարտ 
լինելով զարգանալու ոգեշնչման 
համար՝ նա որոշեց հաշվել իր օրհ-
նությունները՝ իր դժվարությունները 
հաշվելու փոխարեն։ Մի քանի օրվա 
ընթացքում նա զգաց Հոգու ջերմ 
հավանությունը։

Մի խոնարհ երիտասարդ, ով 
կարծես չէր կարողանում գտնել 

համապատասխան երիտասարդ 
կնոջ , գնաց Տիրոջ մոտ օգնություն 
խնդրելու․«Ի՞նչն է ինձ խանգարում 
ճիշտ տղամարդ լինելու համար», 
հարցրեց նա։ Այս պատասխանը 
տրվեց նրան իր մտքում և սրտում․ 
«Մաքրիր քո խոսքը»։ Այդ պահին 
նա հասկացավ, որ մի քանի կոպիտ 
արտահայտություններ դարձել էին 
նրա բառապաշարի մի մասը, և նա 
պարտավորվեց փոխվել։

Մի միայնակ քույր խիզախորեն 
տվեց այս հարցը․ «Ի՞նչը ես պետք է 
փոխեմ», և Հոգին շշնջաց նրան․ «Մի 
ընդհատիր մարդկանց, երբ նրանք 
խոսում են»։ Սուրբ Հոգին իսկապես 
տալիս է անհատական խորհուրդ։ 
Նա լիովին անկեղծ ընկեր է և կասի 
մեզ բաներ, որ ուրիշ ոչ ոք չգիտի 
կամ խիզախություն չունի ասելու։

Մի վերադարձած միսիոների 
խիստ անհանգստացնում էր իր 
ծանրաբեռնված օրակարգը։ Նա 
փորձում էր ժամանակ գտնել աշ-
խատանքի, սովորելու, ընտանիքի և 
Եկեղեցու կոչման համար։ Նա խոր-
հուրդ հարցրեց Տիրոջից․ «Ինչպե՞ս 
կարող եմ խաղաղություն զգալ այն 
ամենի հետ մեկտեղ, որ ես պետք 
է անեմ»։ Պատասխանն անակն-
կալի բերեց նրան․ նա այնպիսի 

տպավորություն ստացավ, որ պետք 
է ավելի մեծ ուշադրություն դարձ-
ներ հանգստյան օրվա վրա և այն 
սուրբ պահեր։ Նա որոշեց կիրակին 
նվիրաբերել Աստծո ծառայությանը՝ 
մի կողմ դնել այդ օրվա համար 
նախատեսած համալսարանի 
դասընթացները և դրա փոխարեն 
ուսումնասիրել ավետարանը։ Այդ 
փոքրիկ շտկումը բերեց այն խաղա-
ղությունն ու հավասարակշռությունը, 
որը նա փնտրում էր։

Տարիներ առաջ Եկեղեցու թեր-
թում ես կարդացի հետևյալ պատմու-
թյունը մի աղջկա մասին, ով հեռու 
էր ապրում տանից և հաճախում էր 
քոլեջ։ Նա հետ էր մնում իր դասե-
րից, նրա աշխարհիկ կյանքն այնպի-
սին չէր, ինչպիսին նա հույս ուներև, 
ընդհանուր առմամբ, նա երջանիկ 
չէր։ Ի վերջո, մի օր նա ծնկի իջավ և 
լացակումած աղոթեց․ «Ի՞նչ կարող 
եմ անել իմ կյանքը բարելավելու 
համար»։ Սուրբ Հոգին շշնջաց․ «Վեր 
կաց և մաքրիր քո սենյակը»։ Այս հու-
շումը եկավ որպես մեծ անակնկալ, 
սակայն դա պարզապես սկիզբն էր 
այն ամենի, ինչի կարիքը նա ուներ։ 
Երբ ժամանակ տրամադրեց ամեն 
բան կարգի բերելու համար, նա 
զգաց, որ Հոգին լցրեց սենյակը և 
սիրտը խաղաղվեց։

Սուրբ Հոգին մեզ չի ասում, որ 
ամեն բան պետք է բարելավենք 
միանգամից։ Եթե նա այդպես վար-
վեր, մենք կհուսալքվեինք և կհանձն-
վեինք։ Հոգին աշխատում է մեր հետ՝ 
մեր ունակությունների համաձայն, 
քայլ առ քայլ, կամ ինչպես Տերն է ու-
սուցանել՝ «տող առ տող, ցուցում առ 
ցուցում, . . . քանզի նրան, ով ընդու-
նում է, ես կտամ ավելին»։  6 Օրինակ, 
եթե Սուրբ Հոգին ավելի հաճախակի 
է ձեզ հուշում ասել «շնորհակալու-
թյուն» և դուք արձագանքում եք այդ 
հուշմանը, ապա միգուցե Նա զգա, 
որ ժամանակն է, որ դուք առաջ 
շարժվեք և անեք ավելի դժվար 
մի բան, ինչպես օրինակ՝ սովորել 
արտաբերել «Ներողություն, դա իմ 
սխալն էր» արտահայտությունը։

«Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս» հարցը 
տալու կատարյալ ժամանակը 
հաղորդություն ընդունելու պահն է։ 
Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է, որ 
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մեզանից յուրաքանչյուրի համար 
դա է մեր անձերը քննելու ժամա-
նակը։  7 Այդ ակնածալից մթնոլոր-
տում, երբ մեր մտքերն ուղղված են 
երկինք, Տերը կարող է քնքշությամբ 
ասել մեզ, թե հաջորդն ինչի վրա 
պետք է աշխատենք։

Ձեր նման ես ել շատ հուշում-
ներ եմ ստացել Հոգուց տարիների 
ընթացքում, որոնք ցույց են տվել, թե 
ինչպես կարող եմ բարելավել։ Թույլ 
տվեք կիսվել հուշումների մի քանի 
անձնական օրինակներով, որոնք 
դիպչել են իմ սրտին։ Այդ հուշում-
ները ներառում են հետևյալը․

•  Մի բարձրացրեք ձեր ձայնը։
•  Կարգ ու կանոն հաստատեք 

ձեր կյանքում․ կազմեք գործերի 
ցանկ, որոնք ամեն օր պետք է 
կատարեք։

•  Ավելի լավ հոգ տարեք ձեր 
մարմնի համար՝ ուտելով ավելի 
շատ մրգեր և բանջարեղեններ։

•  Ավելի հաճախ տաճար այցելեք։
•  Աղոթելուց առաջ ժամանակ տրա-

մադրեք խորհրդածելու համար։
•  Խնդրեք ձեր կնոջը խորհուրդ  

տալ ձեզ։
•  Եվ համբերատար եղեք մեքենա 

վարելիս․ մի գերազանցեք նա-
խատեսված արագությունը։ (Ես 
դեռևս աշխատում եմ այս վեր-
ջինի վրա։)

Փրկիչի քավող զոհաբերությունը 
հնարավոր է դարձնում կատարելա-
գործումը կամ սրբագործումը։ Մենք 
երբեք չէինք կարողանա ինքնու-
րույն հասնել դրան, սակայն Աստծո 
շնորհը բավարար է մեզ օգնելու 
համար։ Ինչպես մի անգամ նկատել 
է Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը․ «Մե-
զանից շատերը պարզորոշ կերպով 
հասկանում են, որ Քավությունը 
մեղավորների համար է։ Ես այնքան 
էլ վստահ չեմ, այնուամենայնիվ, որ 
մենք գիտենք և հասկանում ենք, որ 
Քավությունը նաև սրբերի համար 
է՝ լավ տղամարդկանց և կանանց 
համար, ովքեր հնազանդ են, ար-
ժանի ու բարեխիղճ և ովքեր ձգտում 
են դառնալ ավելի լավը»։  8

Ես կցանկանայի խորհուրդ 
տալ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը 

մոտակա ժամանակներում կիրառեր 
այդ հոգևոր վարժությունը, միգուցե 
նույնիսկ այս երեկո՝ մինչ կասեք ձեր 
աղոթքները։ Տիրոջը խոնարհաբար 
տվեք այս հարցը․ «Ի՞նչն է կասեց-
նում իմ զարգացումը»։ Այլ կերպ 
ասած՝ «Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս»։ 
Ապա՝ լուռ սպասեք պատասխանին։ 
Եթե դուք անկեղծ եք, պատասխանը 
շուտով պարզ կդառնա։ Դա կլինի 
հայտնություն՝ նախատեսված միայն 
ձեզ համար։

Հավանաբար Հոգին կասի ձեզ, 
որ դուք պետք է ներեք ինչ- որ մեկին։ 
Կամ միգուցե դուք հուշում ստանաք 
լինելու ավելի զգույշ, երբ ընտրում 
եք, թե ինչ ֆիլմ դիտեք կամ ինչ 
երաժշտություն լսեք։ Միգուցե, դուք 
զգաք, որ պետք է ավելի ազնիվ լի-
նեք ձեր աշխատանքային գործարք-
ներում կամ ավելի առատաձեռն ձեր 
ծոմապահության նվիրատվություն-
ներում։ Հնարավոր տարբերակներն 
անվերջանալի են թվում։

Հոգին մեզ կարող է ցույց տալ 
մեր թուլությունները, սակայն Նա 
նաև մեզ կարող է ցույց տալ մեր 
ուժեղ կողմերը։ Երբեմն, մենք պետք 
է հարցնենք, թե ինչն ենք մենք ճիշտ 
անում, որպեսզի Տերը կարողանա 
բարձրացնել և քաջալերել մեզ։ Երբ 
մենք կարդում ենք մեր հայրապե-
տական օրհնությունները, մեզ հիշեց-
վում է, որ մեր Երկնային Հայրը գիտի 
մեր աստվածային ներուժը։ Նա 
ամեն անգամ ուրախանում է, երբ 
մենք մի քայլ առաջ ենք շարժվում։ 

Նրա համար շատ ավելի կարևոր 
է մեր շարժման ուղղությունը, քան 
արագությունը։

Եղբայրներ և քույրեր, եղեք հե-
տևողական, սակայն երբեք մի հու-
սահատվեք։ Մենք պետք է անցնենք 
վարագույրի մյուս կողմը, մինչև որ 
իրականում կհասնենք կատարելու-
թյան, սակայն այստեղ՝ մահկանա-
ցու կյանքում, մենք կարող ենք դնել 
հիմքը։ «Մեր պարտականությունն է՝ 
այսօր լինելու ավելի լավը, քան երեկ 
էինք, իսկ վաղը լինելու ավելի լավը, 
քան այսօր ենք»։  9

Եթե հոգևոր աճը մեր կյանքում 
առաջնահերթություն չէ, եթե մենք 
մշտական բարելավման ուղին չենք 
բռնել, մենք բաց կթողնենք կարևոր 
փորձառությունները, որոնք Աստված 
ցանկանում է մեզ ընձեռել։

Տարիներ առաջ ես կարդացի 
Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալի 
հետևյալ խոսքերը, որոնք տևական 
ազդեցություն ունեցան ինձ վրա։ Նա 
ասել է․ «Ես հասկացել եմ, որ որտեղ 
կա աղոթքով լի սիրտ, արդարության 
ծարավ, մեղքերի խոստովանություն 
և հնազանդություն Աստծո պատվի-
րաններին, Աստված ավելի ու ավելի 
շատ լույս է սփռում, մինչև ի վերջո 
զորություն է տրվում թափանցելու 
երկնային վարագույրի միջով։ . . . 
Նման արդար մարդն ունի անգին 
խոստում, որ մի օր կտեսնի Տիրոջ 
երեսը և կիմանա, որ Նա է»։  10

Իմ աղոթքն է, որ այս վերջին 
փորձառությունը մի օր բոլորս էլ 
ունենանք, մինչ թույլ կտանք Սուրբ 
Հոգուն առաջնորդել մեզ տուն։ Հի-
սուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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փորձնական վիճակին, երբեմն 
ստիպում են, որ ինքներս մեզ տանք 
նույն հարցը, որը տվեց մարգարե 
Ջոզեֆ Սմիթը. «Ով Աստված, որտե՞ղ 
ես դու» (ՎևՈւ 121.1):

Մեր կյանքի այդ դժվար պա-
հերին Աստծո հաճելի խոսքը, որը 
բուժում է խոցված հոգին, տալիս է 
մեր սրտին և մտքին մխիթարության 
հետևյալ ուղերձը.

«Խաղաղություն քո հոգուն. քո ձա-
խորդություններն ու քո չարչարանք-
ները կտևեն միայն մի փոքր պահ.

Եվ հետո, եթե դու լավ համբերես, 
Աստված քեզ վեր կբարձրացնի. դու 
կհաղթես քո բոլոր թշնամիներին» 
(ՎևՈւ 121.7–8):

Աստծո հաճելի խոսքը մեզ լցնում է 
հույսով, որովհետև մենք գիտենք, որ 
նրանք, ովքեր իրենց դժվարություն-
ների մեջ հավատարիմ են մնում, կու-
նենան ավելի մեծ վարձատրություն 
երկնային արքայությունում և որ «շատ 
նեղություններից հետո գալիս են օրհ-
նությունները» (տես ՎևՈւ 58.3–4):

Աստծո հաճելի խոսքը, որն 
ասվում է մարգարեների միջոցով, 
տալիս է մեզ վստահություն, որ մեր 
հավերժական կնքումը, ամրապնդ-
վելով աստվածային խոստումներին 
մեր հավատարմությամբ, որոնք 
տվել ենք ճշմարտության գործին 
նվիրված քաջարի ծառայության 
ընթացքում, կօրհնի մեզ և մեր սե-
րունդները (տես Orson F. Whitney, in 
Conference Report, Apr. 1929, 110):

Այս կյանքում սելեստիալ ամուս-
նություն կապելու և ընտանիք 
կազմելու հույսըկարող է ժամանակի 
հետ թուլանալ:

Բռնությունը նրանց կողմից, ովքեր 
պետք է սիրեն մեզ, կարող է խորը և 
ցավալի սպիեր թողնել մեր հոգում:

Ամուսնու կամ կնոջ անհավա-
տարմությունը կարող է կործանել 
հարաբերությունները, որոնք մենք 
հույս ունեինք, որ հավերժական էին:

Այս և շատ ուրիշ դժվարու-
թյուններ, որոնք հատուկ են այս 

Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս
Յոթանասունական

Մեզանից շատերը, ովքեր 
մասնակցում են այս համաժո-
ղովին, եկել են լսելու «Աստծո 

հաճելի խոսքը, այո, խոսքը, որն 
ամոքում է վիրավոր հոգին» (Հա-
կոբ 2.8): Այդ բառը կարելի է գտնել 
սուրբ գրություններում և մեր ղեկա-
վարների ուղերձներում, այն հույս 
և մխիթարություն է պարգևում մեզ 
նեղությունների խավարում:

Մեր կյանքի փորձից մենք 
սովորում ենք, որ ուրախությունը 
այս աշխարհում լիակատար չէ, այլ 
միայն Հիսուս Քրիստոսում է մեր 
ուրախությունը լիարժեք (տես ՎևՈւ 
101.36): Նա մեզ ուժ կտա, որպեսզի 
մենք չտանենք ոչ մի ձևի չարչա-
րանքներ, այլ, որ նրանք կուլ գնան 
Նրա ուրախության մեջ (տես Ալմա 
31.38):

Մեր սրտերը կարող են լցված 
լինել ցավով, երբ մենք տեսնում 
ենք մեր սիրելի մարդու տառա-
պանքը սաստիկ հիվանդության 
ցավերից:

Մեր հարազատի մահը կարող է 
դատարկ տեղ թողնել մեր հոգում:

Երբ մեր երեխաներից ոմանք շեղ-
վում են ավետարանի ուղուց, մենք 
կարող ենք ունենալ մեղքի և անորո-
շության զգացում նրանց հավերժա-
կան ճակատագրի հետ կապված:

Աստծո հաճելի խոսքը
Աստծո հաճելի խոսքը ցույց է տալիս մեզ շարունակական 
ապաշխարության կարիքը մեր կյանքում, որպեսզի մենք կարողանանք 
պահել Սուրբ Հոգու ազդեցությունը:
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Այն նաև տալիս է մեզ երաշխիք, 
որ հավատքով լի կյանք ապրելուց 
հետո մենք չենք կորցնի ոչ մի օրհ-
նություն, եթե չենք արել որոշ բաներ, 
որոնք անելու հնարավորություն 
մեզ չի տրվել: Եթե մենք հավատքով 
ապրենք մինչև մեր մահը, մենք 
«կունենանք բոլոր օրհնությունները, 
վեհացումը և փառքը, որ որևէ տղա-
մարդ կամ կին [ով ունեցել է այդ 
հնարավորությունը] երբևէ կունենա» 
(տես The Teachings of Lorenzo Snow, 
ed. Clyde J. Williams [1984], 138):

Այժմ, կարևոր է հասկանալ, որ 
տառապանքը և դժվարությունները 
նույնպես կարող են մտնել մեր 
կյանք, եթե մենք թերանանք անկեղծ 
ապաշխարել մեր մեղքերը: Նախա-
գահ Մերիոն Գ. Ռոմնին ուսուցանել 
է. «Այս երկրի վրա մարդկանց տա-
ռապանքների և դժվարությունների 
մեծ մասը չապաշխարած և թողու-
թյուն չստացած մեղքերի արդյունքն 
է: . . . Ինչպես տառապանքը և վիշտն 
են այցելում մեղքին, այնպես էլ 
երջանկությունը և ուրախությունը 
այցելում են մեղքերի թողությանը» 
(in Conference Report, Apr. 1959, 11):

Ինչո՞ւ է ապաշխարության պա-
կասը տառապանք և ցավ բերում:

Հնարավոր պատասխաններից 
մեկն այն է, որ «պատիժ [է] սահման-
ված, և մի արդար օրենք տրված, որը 
մարդկանց բերում էր խղճի խայթ» 
(Ալմա 42.18; տես նաև հատված 16): 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթն ուսուցանել 
է, որ մենք ինքներս ենք դատա-
պարտում մեզ, և որ մեր մտքում 
ունեցած հուսահատության ցավն է, 
որ դարձնում է այդ տառապանքը 
այնքան ուժգին, ինչպես կրակի և 
ծծմբի այրվող լիճը (տես Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith 
[2007], 224):

Եթե մենք փորձենք հանգստաց-
նել մեր խիղճը, աշխատելով «արդա-
րացնել [ինքներս մեզ] նվազագույն 
իսկ չափով, [մեր] մեղքերի համար» 
(Ալմա 42.30) կամ փորձելով թաքցնել 
դրանք, կհասնենք միայն Հոգուն վի-
րավորելուն (տես ՎևՈւ 121.37) և մեր 
ապաշխարությունը հետաձգելուն: 
Այս տեսակի հանգստությունը, բացի 
նրանից, որ ժամանակավոր կլինի, 
ի վերջո, կբերի ավելի մեծ ցավ և 

վիշտ մեր կյանք և կնվազեցնի մեր 
մեղքերի թողությունը ստանալու մեր 
հնարավորությունը:

Այս տեսակի տառապանքի հա-
մար Աստծո հաճելի խոսքը բերում է 
նաև սփոփանք և հույս, այն ասում 
է մեզ, որ կա ազատում ցավից, որի 
պատճառը մեղքն է: Այդ ազատումը 
գալիս է Հիսուս Քրիստոսի քավող 
զոհաբերության շնորհիվ և ազդեցու-
թյուն է գործում, եթե մենք հավատք 
ենք գործադրում առ Նա, ապաշ-
խարում ենք և հնազանդվում Նրա 
պատվիրաններին:

Կարևոր է, որ մենք հասկանանք, 
որ մեղքերի թողության նման, 
ապաշխարությունը գործընթաց է, և 
ոչ թե մի բան, որը տեղի է ունենում 
մի ակնթարթում: Այն պահանջում 
է հետևողականություն իր բոլոր 
քայլերում:

Օրինակ, երբ մենք ճաշակում 
ենք հաղորդությունը, մենք ցույց ենք 
տալիս Տիրոջը, որ պատրաստվում 
ենք միշտ հիշել Նրան և պահել Նրա 
պատվիրանները: Դա մեր անկեղծ 
մտադրության դրսևորումն է:

Այն պահից, երբ մենք սկսում ենք 
հիշել Նրան և պահել Նրա պատ-
վիրանները ամեն օր, և ոչ միայն 

Հանգստության օրը, սկսում է աս-
տիճանաբար գործել մեր մեղքերի 
թողությունը և Նրա Հոգին մեզ հետ 
ունենալու Նրա խոստումը սկսում է 
իրականանալ:

Առանց պատշաճ հնազանդու-
թյան, որը պետք է ուղեկցի մեր 
մտադրությունը, թողության ազդե-
ցությունը կարող է արագ մարել, 
իսկ Հոգու ընկերակցությունը՝ 
հեռանալ: Մենք կկանգնենք մեր 
շուրթերով Նրան պատվելու, սակայն 
մեր սրտերը Նրանից հեռացնելու 
վտանգի առաջ (տես 2 Նեփի 27.25):

Բացի սփոփանքից Աստծո 
հաճելի խոսքը նախազգուշացնում 
է մեզ, որ մեր մեղքերի թողությունը 
ստանալու այդ գործընթացը կարող 
է ընդհատվել, եթե մենք ներքաշվենք 
«աշխարհի ունայնությունների մեջ», 
և այն կարող է վերսկսվել հավատքի 
միջոցով, եթե մենք անկեղծ ապաշ-
խարենք և խոնարհեցնենք մեզ (տես 
ՎևՈւ 20.5–6):

Ի՞նչ ունայնություններ կարող են 
խանգարել մեր մեղքերի թողությունը 
ստանալու այդ գործընթացին, որոնք 
կապված են Հանգստության օրը 
սուրբ պահելու հետ:

Որպես օրինակ բերենք առանց 
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լուրջ պատճառի հաղորդության 
ժողովին ուշանալը, առանց իքներս 
մեզ նախապես քննելու ժամանելը, 
անարժանիորեն հացը և ջուրը 
ճաշակելը (տես Ա Կորնթացիս 
11.28); և մասնակցելն առանց մեր 
մեղքերը նախապես խոստովանելը 
և Աստծուց դրանց համար ներում 
խնդրելը:

Այլ օրինակներ. լինել ոչ ակնածա-
լից, փոխանակելով հաղորդագրու-
թյուններ էլեկտրոնային սարքերով, 
հեռանալ ժողովից հաղորդությունը 
ճաշակելուց անմիջապես հետո և 
մեր տներում այնպիսի միջոցառում-
ների մասնակցել, որոնք պատշաճ 
չեն այդ սուրբ օրվան:

Ի՞նչն է պատճառը, որմենք, 
իմանալով այդ ամենը, հաճախ չենք 
կարողանում սուրբ պահել Հանգս-
տության օրը:

Եսայիայի գրքում մենք կարող 
ենք գտնել մի պատասխան, որը, թեև 
վերաբերում է Հանգստյան օրվան, 
կիրառելի է նաև այլ պատվիրան-
ների դեպքում, որոնք մենք պետք է 
պահենք. «Ետ դարձնես շաբաթից քո 
ոտքը, որ բաղձանքդ չկատարես իմ 
սուրբ օրը» (Եսայիա 58.13):

Կարևոր բառերն են՝ «բաղձանքդ 
չկատարես», կամ, այլ կերպ ասված, 
Աստծո կամքը չանելը: Հաճախ մեր 
կամքը՝ որը ձևավորվում է բնա-
կան մարդու ցանկությունների, 

ախորժակների և կրքերի արդյուն-
քում, հակասում է Աստծո կամքին: 
Բրիգամ Յանգ մարգարեն ուսուցա-
նել է, որ երբ անձի կամքը, ցանկու-
թյունները և կրքերը կատարելապես 
ենթարկվում են Աստծուն և Նրա 
պահանջներին, այդ անձը մաքրա-
գործվում է, քանզի նրա կամքը կուլ է 
գնում Աստծո կամքին, ինչը տանում 
է դեպի ամենայն բարիք և պսակում 
մեզ անմահությամբ և հավերժական 
կյանքով (Deseret News, Sept. 7, 
1854, 1):

Աստծո հաճելի խոսքը հրավի-
րում է մեզ օգտագործել Քրիստոսի 
Քավության զորությունը, որպեսզի 
կիրառենք այդ խոսքը մեր կյանքում 
և հաշտվենք Նրա կամքի՝ ոչ թե դևի 
և մարմնի կամքի հետ, որպեսզի 
Նրա շնորհով մենք փրկվենք (տես 
2 Նեփի 10.24–25):

Աստծո հաճելի խոսքը, որով մենք 
կիսվում ենք այսօր, ցույց է տալիս 
մեզ շարունակական ապաշխա-
րության կարիքը մեր կյանքում, 
որպեսզի մենք կարողանանք պահել 
Սուրբ Հոգու ազդեցությունը որքան 
հնարավոր է երկար:

Ունենալով Հոգու ընկերակ-
ցությունը, մենք կլինենք ավելի 
լավ մարդիկ: Այն «կշշնջա խա-
ղաղություն և ուրախություն [մեր] 
հոգիներին, . . . այն կհանի նենգու-
թյունը, ատելությունը, նախանձը, 

վիճաբանությունը և ողջ չարիքը 
[մեր] սրտերից, և [մեր] ողջ ցանկու-
թյունը կլինի բարին գործելը, առաջ 
տանելը արդարությունը և Աստծո 
արքայությունը կառուցելը» (տես 
Teachings: Joseph Smith, 98):

Սուրբ Հոգու ազդեցության 
օգնությամբ մենք չենք վիրավորվի, 
ոչ էլ կվիրավորենք ուրիշներին, 
մենք մեզ ավելի երջանիկ կզգանք, 
և մեր մտքերը կլինեն ավելի մաքուր: 
Ուրիշների հանդեպ մեր սերը կաճի: 
Մենք ավելի մեծ պատրաստակա-
մությամբ կներենք և երջանկություն 
կսփռենք մեր շուրջը:

Մենք երախտապարտ կլինենք, 
տեսնելով, թե ինչպես են մյուսները 
առաջադիմում, և մենք բարին 
կփնտրենք մյուսների մեջ:

Իմ աղոթքն է, որ մենք զգանք 
այն ուրախությունը, որը գալիս 
է արդարակեցության մեջ ապ-
րելուց, և որ մենք պահենք մեր 
կյանքում Սուրբ Հոգու ընկերակցու-
թյունը անկեղծ և շարունակական 
ապաշխարության միջոցով: Մենք 
կդառնանք ավելի լավ մարդիկ, և 
մեր ընտանիքները կօրհնվեն: Այս 
սկզբունքների մասին ես վկայում 
եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անու-
նով, ամեն: ◼

Սան Պեդրո, Վելիզ‑
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ամենազբաղված նավահանգիստը: 
Այն ունեցել է շատ բարձր մակընթա-
ցության ամպլիտուդա՝ 13 մետր, որը 
բարձրությամբ երկրորդն է աշխար-
հում: Տեղատվության ժամանակ, երբ 
ջուրը ետ էր քաշվում, հին նավերի 
հատակը խփվում էր գետնին և նավը 
կողաշրջվում էր, և եթե նավերը լավ 
կառուցված չէին, դրանք վնասվում 
էին: Բացի այդ, բոլոր նավերը, 
որոնք զգուշորեն չէին դասավոր-
ված ու կապված չէին, շարժվում էին 
քաոսային ձևով և ավերվում կամ 
փչանում էին:  5 Երբ ես հասկացա 
արտահայտության իմաստը, պարզ 
դարձավ, որ այդ ղեկավարը մեզ՝ 
միսիոներներիս, ասում էր, որ մենք 
պիտի լինենք արդար, հետևենք 
կանոններին և պատրաստ լինենք 
դժվար իրավիճակներին:

Այս նույն մարտահրավերը կի-
րառելի է մեզանից յուրաքանչյուրի 
համար: Ես կնկարագրեի «կարգին և 
Բրիստոլի ձևով» արտահայտությունը 
որպես «տաճարին արժանավոր»՝ 
լավ և վատ ժամանակներում:

Մինչ Բրիստոլի Նեղուցի մակըն-
թացության տատանումները մասամբ 
կանխատեսելի են և դրանց կարելի 
է պատրաստվել, այս կյանքի փոթո-
րիկներն ու փորձությունները հաճախ 
անկանխատեսելի են: Բայց մենք 
գոնե գիտենք, որ նրանք գալու են: 
Որպեսզի հաղթահարենք այն դժվա-
րություններն ու փորձությունները, 
որոնց մեզանից յուրաքանչյուրն ան-
խուսափելիորեն բախվում է, մեզա-
նից պահանջվում է ունենալ արդար 
պատրաստվածություն և աստվա-
ծայնորեն ապահովված պաշտպա-
նություն: Մենք պիտի որոշենք լինել 
տաճարին արժանավոր, անկախ այն 
բանից, թե ինչ է պատահում մեզ հետ: 
Եթե մենք պատրաստված ենք, մենք 
չպիտի վախենանք:  6

Երջանկությունն այս կյանքում 
և երջանկությունը գալիք կյան-
քում փոխկապակցված են արդա-
րությամբ: Նույնիսկ մահվան ու 
Հարության միջև ընկած ժամանա-
կահատվածում «նրանց հոգիները, 
ովքեր արդար են, ընդունվում են 
երջանկության մի վիճակի մեջ, որը 
կոչվում է դրախտ՝ հանգստության մի 
վիճակ, խաղաղության մի վիճակ»:  7

խաղաղությամբ և ձեռք բերեն սելես-
տիալ փառքը հավերժություններում՝ 
Հայր Աստծո՝ Մեր Արարիչի և Նրա 
սիրելի որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի՝ մեր 
Փրկիչի հետ:  4

Երբ ես երիտասարդ միսիոներ 
էի Բրիտանիայի միսիայում, իմ 
ծառայության առաջին տարածքը մի 
վայրում էր, որը հետո կոչվեց Բրիս-
տոլ Դիստրիքթ: Տեղական Եկեղեցու 
ղեկավարներից մեկը շեշտում էր, որ 
այդ տարածքում ծառայող միսիո-
ներները պիտի լինեն «կարգին և 
Բրիստոլի ձևով»:

Սկզբում ես չէի հասկանում, 
թե նա ինչ նկատի ուներ: Շուտով 
իմացա «կարգին և Բրիստոլի ձևով» 
ծովային այդ արտահայտության 
պատմությունն ու իմաստը: Մի 
ժամանակ Բիստոլը եղել է Միա-
ցյալ Թագավորության երկրորդ 

Երեց Քվենթին Լ. Քուք
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Մարգարե Լեքին հայտարարել 
է. «Եթե չլինի արդարություն, չի 
լինի երջանկություն»։  1

Շատ մարդկանց մտքերում չար 
ուժերը հաջողությամբ մի հրաշալի 
առասպել են հյուսում: Նրանք և 
նրանց պատվիրակները հայտարա-
րում են, որ իրական ընտրությունը, 
որը մենք ունենք, երջանկության և 
հաճույքի միջև է այժմ՝ այս կյանքում, 
իսկ երջանկությունը գալիք կյանքի 
մեջ է (որը չար ուժերը պնդում են՝ 
թե գոյություն չունի): Այս առասպելը 
կեղծ ընտրություն է, բայց շատ հրա-
պուրիչ է:  2

Արդար հետևորդների և ուխտի 
ընտանիքների համար Աստծո 
երջանկության ծրագրի հիմնական 
վեհ նպատակն այն է, որ նրանք 
այս կյանքում  3 միավորված լինեն 
սիրով, ներդաշնակությամբ ու 

Կարգին և Բրիստոլի 
ձևով. լինել տաճարին 
արժանավոր՝ լավ և 
վատ ժամանակներում
Սուրբ ավետարանի սկզբունքներին հավատարիմ լինելը մեզ թույլ 
կտա լինել տաճարին արժանավոր, հնարավորություն կտա գտնել 
երջանկություն այս կյանքում և առաջնորդել մեզ ետ՝ դեպի մեր 
երկնային տունը:
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Իր երկրային ծառայության 
սկզբում՝ Իսրայելում, իսկ ավելի ուշ՝ 
Նեփիացիների մեջ, Փրկիչը խոսեց 
երջանկության թեմայի մասին՝ թե 
այս կյանքում, թե հավերժության 
մեջ: Նա կարևորեց արարողություն-
ները, բայց նաև մեծապես շեշ-
տադրեց բարոյական վարքագիծը: 
Օրինակ, հետևորդները օրհնված 
կլինեն, եթե նրանք արդարության 
քաղց ու ծարավ ունենան, լինեն 
գթասիրտ, սրտով մաքուր, խաղա-
րարար և հետևեն այլ հիմնարար 
բարոյական սկզբունքների: Որպես 
ակնհայտ հիմնարար վարդապե-
տական ուղերձ, մեր Տեր Հիսուս 
Քրիստոսը կարևորեց, թե արդար 
մոտեցումը, թե արդար վարքը 
առօրյա կյանքում: Նրա ուսմունք-
ները ոչ միայն փոխարինեցին և 
գերազանցեցին Մովսեսի օրենքի 
տարրերին,8 այլ նաև հանդիսացան 
մարդկանց կեղծ փիլիսոփայություն-
ների մերժումը:

Երկար դարերի ընթացքում Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը ոգեշնչել 
է շատ հավատքների և հաստատել 
է վարքի չափանիշներ այն բանի 
վերաբերյալ, թե ինչն է արդար, ցան-
կալի և բարոյական և հանգեցնում 

է երջանկության, օրհնության ու 
ուրախության: Սակայն Փրկիչի ուսու-
ցանած սկզբունքներն ու հիմնական 
բարոյախոսությունը լուրջ հարձակ-
ման են ենթարկվում ժամանակից 
աշխարհում: Քրիստոնեությունն է 
հարձակման տակ: Շատերը կար-
ծում են , որ այն, ինչ բարոյական է, 
փոխվել է հիմնավորապես:  9

Մենք ապրում ենք դժվար ժամա-
նակներում: Գոյություն ունի աճող 
միտում՝ «չարը բարի են կոչում 
և բարին՝ չար»:  10 Աշխարհը, որը 
կարևորում է ինքնամեծարումը և 
աշխարհիկը, մեծ մտահոգության 
տեղիք է տալիս: Մի հայտնի գրող, 
ոչ մեր հավատքից, գրի է դա առել 
հետևյալ ձևով. «Դժբախտաբար, ես 
շատ քիչ վկայություն եմ տեսնում, որ 
մարդիկ իրականում ավելի երջանիկ 
են զարգացող տնտեսության մեջ 
կամ, որ նրանց երեխաներն ավելի 
ունևոր են, կամ, որ սոցիալական 
արդարությունը ճիշտ նպատակին է 
ծառայում, կամ ամուսնության մա-
կարդակի նվազումը և բարակող ըն-
տանեկան տոհմածառերը . . . ոչինչ 
չեն խոստանում, բացի ավելի շատ 
մենակությունից՝ մեծամասնության 
համար և ընդհանուր լճացումից»:  11

Որպես Փրկիչի հետևորդներ, 
ակնկալվում է, որ մենք կծրագրավո-
րենք ու կպատրաստվենք: Երջան-
կության ծրագրում ազատ կամքը 
կենտրոնական կազմակերպչական 
սկզբունքն է, և մեր ընտրությունները 
էական են:  12 Փրկիչը շեշտեց սա Իր 
ծառայության ողջ ընթացքում, նե-
րառյալ՝ հիմար կույսերի և քանքար-
ների Իր առակներում:  13 Սրանցից 
յուրաքանչյուրում Տերը գովեց պատ-
րաստությունն ու գործողությունը 
և դատապարտեց հապաղումն ու 
անգործությունը:

Ես ընդունում եմ, որ, չնայած 
Աստծո աստվածային ծրագրում 
մարմնավորված մեծ երջանկու-
թյանը, այն երբեմն կարող է թվալ 
շատ հեռու և մեր ընթացիկ հան-
գամանքներից կտրված: Որպես 
պայքարող հետևորդներ, այն 
կարող է մեր հասանելիությունից 
վեր լինել: Մեր սահմանափակ 
հեռանկարից, ներկայիս գայթակ-
ղություններն ու զվարճությունները 
կարող են գրավիչ թվալ: Մյուս 
կողմից այդ գայթակղություննե-
րին դիմակայելու համար տրվող 
պարգևները կարող են թվալ հեռու 
և անհասանելի: Բայց Հոր ծրագրի 
ճշմարիտ ըմբռնումը ցույց է տալիս, 
որ արդարակեցության համար 
պարգևները մատչելի են հենց 
հիմա: Ամբարիշտությունը, ինչպես 
օրինակ անբարոյական վարքը, 
երբեք պատասխանի մի մասը չէ: 
Ալման այն հստակ ասել է իր որդի 
Կորիանթոնին. «Ահա, ես ասում 
եմ քեզ, ամբարշտությունը երբեք 
երջանկություն չի եղել»։  14

Մեր վարդապետությունը հստակ 
սահմանվել է Ամուղեկի կողմից 

Վերևում. Ինչպես Բրիսթոլ Հարբորի հին նավերը, կլինեն ժամանակներ, երբ ալիքները կբար‑
ձրանան և այն ամենը, ինչ պահում է մեզ ջրի վրա, կանհայտանա։ Այդ փորձությունների միջով 
անցնելիս տաճարին արժանի կյանքով ապրելը կպահպանի այն ամենը, ինչը կարևոր է։ Աջում․ 
Ինքնատիրապետում կիրառելը և արդարակյաց ապրելը ամրացնում են փորձությանը դիմակա‑
յելու մեր ունակությունը։
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Ալմա 34.32 - ում. «Քանզի ահա, 
մարդկանց համար այս կյանքն է 
ժամանակը նախապատրաստվելու՝ 
հանդիպելու Աստծուն. այո, ահա, 
մարդկանց համար այս կյանքի օրն 
է իրենց գործերը կատարելու օրը»:

Այդ դեպքում ինչպե՞ս պատրաստ-
վենք այսպիսի դժվար ժամանակում: 
Տաճարին արժանի լինելուց բացի, 
գոյություն ունեն շատ սկզբունքներ, 
որոնք նպաստում են արդարակեցու-
թյանը: Ես կկարևորեմ երեքը:

Առաջին. Արդար ինքնատիրապետում  
և վարք

Ես հավատում եմ, որ մեր սիրող 
Երկնային Հայրը մեզ երբեմն պիտի 
նայի զվարճանքով, որը մենք զգում 
ենք, երբ հետևում ենք մեր սեփա-
կան փոքրիկ երեխաներին, երբ 
նրանք սովորում ու մեծանում են: 
Մենք բոլորս սայթաքում և ընկնում 
ենք, երբ փորձ ենք ձեռք բերում:

Ես բարձր եմ գնահատեցի Նա-
խագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆի ելույթը, 
որը նա տվեց 2010 թվականին  15 այն 
հայտնի կոնֆետների փորձի մասին, 
որն անցկացվել էր 1960- ականներին 
Ստենֆորդի Համալսարանում: Դուք 
կհիշեք, որ չորսամյա երեխաներին 
տրվել էր մեկական կոնֆետ: Եթե 
նրանք կարողանային սպասել 15 
կամ 20 րոպե և չուտեին կոնֆետները, 
նրանք կստանային երկրորդ կո-
նֆետը: Տեսանյութեր թողարկվեցին, 
որոնք ցույց էին տալիս, թե ինչպես 
էին երեխաներից շատերը ծռմռվում, 
որպեսզի խուսափեն կոնֆետն ուտե-
լուց: Ոմանց չհաջողվեց  16:

Անցյալ տարի այդ պրոֆեսորը՝ 
դոկտոր Վալտեր Միշելը, ով անց-
կացրել էր բուն փորձը, գրեց մի 
գիրք, որում նա ասել է, որ ուսում-
նասիրությունը մասամբ սկսվել էր 
ինքնատիրապետման մասին իր 
մտահոգություններից և ծխելու սո-
վորությունից իր կախվածությունից 
ելնելով: Նա հատկապես մտա-
հոգված էր 1964 թվականի ԱՄՆ- ի 
Գլխավոր Վիրաբույժի զեկույցի 
կապակցությամբ, որը եզրակացնում 
էր, որ ծխելն առաջացնում է թոքերի 
քաղցկեղ:  17 Հիմնվելով տարիների 
ուումնասիրությունների վրա, նրա 
մասնագիտական գործընկերներից 

մեկը հայտարարել է, որ «ինքնատի-
րապետումը նման է մկանի՝ որքան 
շատ ես օգտագործում, այնքան 
ուժեղ է դառնում: Որևէ գայթակղիչ 
բանից մի անգամ խուսափելը կօգնի 
ձեզ զարգացնել դիմադրելու կարո-
ղությունը ապագայի այլ փորձու-
թյունների նկատմամբ»:  18

Հավերժական առաջընթացի 
սկզբունքն այն է, որ ինքնատի-
րապետման մարզումը և ապ-
րելակերպը ուժեղացնում են 
գայթակղություններին դիմակայելու 
մեր կարողությունը: Սա ճիշտ է՝ թե 
հոգևոր ոլորտում, թե աշխարհիկ 
հարցերում:

Մեր միսիսոներները գերազանց 
օրինակ են հանդիսանում: Նրանք 
զարգացնում են Քրիստոսանման 
հատկություններ և կարևորում են 
հնազանդությունն ու հոգևորությունը: 
Ակնկալվում է, որ նրանք հավատա-
րիմ են մնում ճշգրիտ գրաֆիկին և 
անցկացնում իրենց օրերը՝ ծառայե-
լով ուրիշներին: Նրանց արտաքինը 
համեստ է և պահպանողական՝ 
մեր օրերում գերիշխող անփույթ 
կամ անհամեստ հագնվելու ոճի 
փոխարեն: Նրանց վարքն ու արտա-
քինը բարոյական և լուրջ ուղերձ է 
հաղորդում:  18

Մենք ունենք մոտ 230000 երիտա-
սարդներ, ովքեր ներկայումս ծառա-
յում են որպես միսիսոներներ կամ 
վերադարձել են միսիսոներական 
ծառայությունից վերջին հինգ տարի-
ների ընթացքում: Նրանք զարգացրել 
են արտակարգ հոգևոր ուժ և ինքնա-
կառավարում, որոնք շարունակաբար 
մարզման կարիք ունեն, այլապես 
այդ հատկությունները կթուլանան 
ճիշտ այնպես, ինչպես այն մկան-
ները, որոնք չեն օգտագործվում: 
Մենք բոլորս պիտի զարգացնենք 
և ցուցադրենք այնպիսի վարք և 
արտաքին, որը հայտարարի, որ մենք 
Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ 
ենք: Նրանք, ովքեր հրաժարվում են 
կամ արդար վարքից կամ պատշաճ, 
համեստ արտաքինից, ենթարկվում 
են այն ապրելակերպի ազդեցու-
թյանը, որը ոչ ուրախություն է բերում, 
ոչ երջանկություն:

Վերականգնված ավետարանը 
մեզ տալիս է երջանկության ծրագրի 

նախագիծը և խթան, որպեսզի 
հասկանանք ու կիրառենք ինքնա-
տիրապետումը և խուսափենք գայ-
թակղությունից: Այն մեզ ուսուցանում 
է նաև, թե ինչպես ապաշխարենք, 
երբ զանցանքներ ենք թույլ տալիս:

Երկրորդ. Հանգստության օրվա սուրբ 
պահելը կմեծացնի արդարակեցությունը 
և պաշտպանություն կլինի ընտանիքի 
համար:

Վաղ Քրիստոնեական Եկեղեցին 
Հանգստության օրը տեղափոխեց 
շաբաթից դեպի կիրակի՝ ի հիշա-
տակ Տիրոջ Հարության: Հանգստու-
թյան օրվա մյուս հիմնական սուրբ 
նպատակները մնացին անփոփոխ: 
Հրեաների և Քրիստոնյաների հա-
մար Հանգստության օրը խորհրդան-
շում է Աստծո հզոր գործերը:  20

Ես, կինս և իմ երկու գործընկեր-
ներն իրենց կանանց հետ վերջերս 
մասնակցեցինք Հրեական Հանգս-
տության օրվան մի սիրելի ընկե-
րոջ՝ Ռոբերտ Աբրամի և նրա կնոջ՝ 
Դայանի հրավերով՝ իրենց Նյու 
Յորքի տանը:  21 Այն սկսվեց Հրեա-
կան Հանգստության օրվա սկզբում՝ 
ուրբաթ երեկոյան: Այն կենտրոնա-
ցած էր Աստծո՝ որպես Արարիչի 
մեծարման վրա: Այն սկսվեց ընտա-
նիքի օրհնումով և Հանգստության 
օրվա օրհներգով:  22 Մենք միացանք 
ձեռքերի լվացման ավանդական 
արարողությանը, հացի օրհնությանը, 
աղոթքներին, հրեական ճաշին, սուրբ 
գրությունների ընթերցանությանը և 
տոնական տրամադրությամբ երգե-
ցինք Հանգստության օրվա երգեր: 
Մենք լսեցինք Եբրայերեն բառեր 
անգլերեն թարգմանությամբ: Հին 
Կտակարանից ընթերցված ամենա-
հուզիչ սուրբ գրությունները, որոնք 
ես նույնպես սիրում եմ, հետևյալն 
էին. Եսայիայից,23 որը հայտարարում 
է, որ Հանգստության օրը բերկրանք է 
և Եզեկիելից, որն ասում է, որ Հանգս-
տության օրը «նշան կլինի իմ մէջ և 
ձէր մեջ, որ իմանաք թէ ես եմ Տէրը 
ձեր Աստվածը»:  24

Այն մեծ տպավորությունը, որ 
ստացանք այդ հրաշալի երեկոյից, 
ընտանեկան սերն էր, նվիրումը և 
պատասխանատվությունը Աստծո 
առաջ: Երբ ես մտածում էի այս 
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իրադարձության մասին, ես անդրա-
դառնում էի այն ծայրահեղ հալա-
ծանքներին, որ հրեաները կրել են 
դարերով: Որոշակիորեն, Հանգստու-
թյան օրվա պահելը եղել է «հավի-
տենական ուխտ», պահպանելով և 
օրհնելով հրեա ժողովրդին սուրբ 
գրության իրականացման մեջ:  25 Այն 
նաև աջակցել է հրաշալի ընտանե-
կան կյանքին և երջանկությանը, որն 
ակնհայտ է հրեաներից շատերի 
կյանքում:  26

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու անդամների 
համար Հանգստության օրվա սուրբ 
պահելը արդարակեցության մի ձև 
է, որը կօրհնի և կուժեղացնի ընտա-
նիքները, կկապի մեզ մեր Արարիչի 
հետ և կմեծացնի երջանկությունը: 
Հանգստության օրը կարող է օգնել 
մեզ բաժանվել այն ամենից, ինչն 
անլուրջ է, անհամապատասխան 
և անբարոյական: Այն մեզ թույլ է 
տալիս լինել աշխարհում, բայց ոչ 
այս աշխարհից:

Վերջին մի քանի ամիսների ըն-
թացքում Եկեղեցում տեղի է ունեցել 
մի շատ ուշագրավ փոփոխություն: 
Այն կատարվել է անդամների 
արձագանքի շնորհիվ, երբ Առաջին 
Նախագահությունը, Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումը և Նախա-
գահ Ռասսել Մ. Նելսոնը նորովի կա-
րևորեցին Հանգստության օրը և կոչ 
արեցին Հանգստության օրը բերկ-
րանք դարձնել:  27 Շատ անդամներ 
հասկանում են, որ Հանգստության 
օրվա հավատարմորեն սուրբ պա-
հելը ապաստարան է այս կյանքի 
փոթորիկներից: Այն նաև մեր նվի-
րումի նշանն է մեր Երկնային Հորը 
և հաղորդության ժողովի սրբության 
աճող ըմբռնումը: Այնուամենայնիվ, 
մենք երկար ճանապարհ ունենք 
գնալու, բայց սկիզբը հրաշալի է: Ես 
կոչ եմ անում մեզ՝ բոլորիս, շարու-
նակել ընդունել այս խորհուրդը և 
բարելավել Հանգստության օրվա 
երկրպագությունը:

Երրորդ. Աստվածային 
պաշտպանությունն ապահովված  
է, երբ մենք արդար ենք

Որպես Աստծո աստվածային 
ծրագրի մաս, մենք օրհնված ենք 

Սուրբ Հոգու պարգևով: Այս պարգևը 
«իրավունքն է ունենալ Սուրբ Հոգու 
ընկերակցությունը, երբ արժանավոր 
ենք»:  28 Աստվածագլխի այս անդամը 
ծառայում է որպես մաքրագործող 
միջոց, եթե ավետարանն առաջին 
տեղում է մեր կյանքում: Նա նաև 
նախազզգուշացնող ձայն է չարի դեմ 
և պաշտպանության ձայն՝ վտանգի 
դեմ: Երբ մենք նավարկում ենք 
կյանքի ծովում, Սուրբ Հոգու զգա-
ցողություններին հետևելը կարևոր 
է: Հոգին օգնում է մեզ խուսափել գայ-
թակղություններից ու վտանգներից 
և հանգստացնում ու առաջնորդում 
է մեզ մարտահրավերների միջով: 
«Բայց Հոգու պտուղն է սէր, ուրա-
խութիւն, խաղաղութիւն, երկայնամ-
տութիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն, 
հավատք»:  29

Սուրբ ավետարանի սկզբունքնե-
րին հավատարիմ լինելը մեզ թույլ 
կտա լինել տաճարին արժանավոր, 
հնարավորություն կտա գտնել եր-
ջանկություն այս կյանքում և առաջ-
նորդել մեզ ետ՝ դեպի մեր երկնային 
տունը:

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 
կյանքը հեշտ չէ, ոչ էլ նախատեսված 
էր հեշտ լինելու: Այն փորձարկման 
և փորձության շրջան է: Բրիստոլի 
Նավահանգստի հին նավերի նման 
կլինեն ժամանակներ, երբ մա-
կընթացությունները տեղի կտան 
և կթվա, թե այն ամենը, ինչ մեզ 
օգնում էր լողալ, կանհետանա: 
Մենք կարող ենք խփել հատակին 
և նույնիսկ կողաշրջվել: Այդպիսի 
փորձությունների պայմաններում, 
ես խոստանում եմ ձեզ, որ ապրելով 
տաճարին արժանավոր կյանքով և 
պահպանելով այն, միասին կպահի 
այն ամենն, ինչ իրոք նշանակություն 
ունի: Խաղաղության, երջանկության 
և ուրախության քաղցր օրհնություն-
ները, մեր Երկնային Հոր և Իր Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի հետ հավերժա-
կան կյանքի, սելեստիալ փառքի 
օրհնությունների հետ միասին կիրա-
կանանան: Ես վկայում եմ սա Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. 2 Նեփի 2.13 : Այս սուրբ գրությունը 

զուգահեռության մաս է Մորմոնի 
Գրքում: Հետաքրքիր է, որ մարգարե-

ներից շատերը, ում գրվածքներն ու 
քարոզները ներառված են Մորմոնի 
գրքում, օգտագործել են այս գրական 
մոտեցումը, որպեսզի շեշտեն կարևոր 
վարդապետական հասկացությունները: 
Տես օրինակ՝ 2 Նեփի 9.25 (Հակոբ) և 
2 Նեփի 11.7 (Նեփի):

 2. Տես 2 Նեփի 28
 3. Տես 4 Նեփի 1.15–17
 4. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 59.23
 5. Տես Wiktionary, «կարգին և Բրիստոլի 

ձևով», Wiktionary.org:
 6. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 38.30 
 7. Ալմա 40.12, շեշտադրումն ավելացված է:
 8. Տես Մատթեոս 5, գլխի ամփոփում:
 9. See Carl Cederstrom, “The Dangers of 

Happiness,” New York Times,, July 19, 2015, 
Sunday Review section. 8.

 10. 2 Նեփի 15.20
 11. Ross Douthat, “Gay Conservatism and 

Straight Liberation,” New York Times, 
June 28, 2015, Sunday Review section, 11.

 12. Տես 2 Նեփի 2
 13. Տես Մատթեոս 25.2–3, 14–30
 14. Ալմա 41.10
 15. Տես Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ «Շարունակել 

համբերությամբ» Լիահոնա, մայիս  
2010, 56:

 16. Տես Walter Mischel, The Marshmallow Test: 
Mastering Self- Control (2014), 136–38; see 
also Jacoba Urist, “What the Marshmallow 
Test Really Teaches about Self- Control,” 
Atlantic, Sept.24, 2014, theatlantic.com:

 17. Տես Mischel, The Marshmallow Test, 
136–38:

 18. Տես Maria Konnikova, “The Struggles of a 
Psychologist Studying Self- Control,” New 
Yorker, Oct. 9, 2014,newyorker.com, citing 
Roy Baumeister, a professor of psychology 
at Florida State University, who studies 
willpower and self- control:

 19. Տես Malia Wollan, “How to Proselytize,” 
New York Times Magazine, July 19, 2015, 
21. She quotes Mario Dias of the Brazil 
Missionary Training Center:

 20. Տես Bible Dictionary, “Sabbath”
 21. Երեց Վոն Գ. Քիչը և իր կինը՝ Բերնիսը և 

Ջոն Թեյլորն ու իր կինը՝ Յանը, միացան 
իմ կնոջը և ինձ, մի հրաշալի Հանգս-
տության օր Ռոբերտ Աբրամսի և իր 
կնոջ՝ Դայանի հետ 2015 թ. մայիսի 8- ին: 
Պարոն Աբրամսը չորս ժամկետ ծառայել 
է որպես Գլխավոր Դատախազ Նյու 
Յորք նահանգում և երկար տարիներ 
եղել է Եկեղեցու բարեկամը: Պարոն Աբ-
րամսը հրավիրել էր նաև իր երկու հրեա 
գործընկերներին իրենց կանանց հետ:

 22. The Sabbath table hymn Shalom Aleichem 
(“Peace upon You”) was sung.

 23. Տես Եսայիայի 58.13–14
 24. Եզեկելի 20.20
 25. Տես Ելից 31.16–17
 26. Տես Jose Lieberman, The Gift of Rest: 

Rediscovering the Beauty of the Sabbath 
(2011). Senator Lieberman’s delightful 
book describes the Jewish Shabbat and 
provides inspirational insights:

 27. Տես Եսայիայի 58.13–14, Տես նաև 
Ռասսել Մ. Նելսոն, «Հանգստության 
օրը բերկրանք է» Լիահոնա, մայիս 2015, 
129–32:

 28. Bible Dictionary, “Holy Ghost.”
 29. Գաղատացիս 5.22
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Նրանք, ովքեր ցանկանում  
են իրենց շնորհակալությունը  
հայտնել, կարող են արտահայ-
տել դա։

Առաջարկվում է իրենց անձն-
վեր ծառայության համար երախ-
տագիտությամբ ազատել՝ Երեց 
Դոն Ռ. Կլարկին՝ որպես Յոթա-
նասունի Առաջին Քվորումի ան-
դամ, Երեցներ Կոիչի Այոյագին 
և Բրյուս Ա. Կարլսոնին՝ որպես 
Յոթանասունի Երկրորդ Քվորումի 
անդամներ և առաջադրել նրանց 
որպես պատվավոր Բարձրագույն 
Իշխանավորներ։

Ովքեր ցանկանում են միանալ 
մեզ և երախտագիտություն հայտնել 
նրանց հրաշալի ծառայության հա-
մար, խնդրում ենք, քվեարկել:

Մենք նաև ազատում ենք 
Սերգեյ Ա. Կովալովին՝ Տարածքային 
Յոթանասունականի կոչումից։

Ովքեր ցանկանում են միանալ 
մեզ և իրենց շնորհակալությունը 
հայտնել նրա կատարած ծառա-
յության համար, խնդրում ենք, 
քվեարկել:

Այսօր մենք ազատում ենք 
նաև Եղբայր Ջոն Ս. Թաներին՝ 

Բեդնար, Քվենթին Լ. Քուք, Դ. Թոդ 
Քրիստոֆերսոն, Նիլ Լ. Անդերսեն և 
որպես Տասներկուսի Քվորումի նոր 
անդամներ՝ Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ, 
Գարի Ի. Ստիվենսոն և Դեյլ Գ. 
Ռենլանդ։

Ովքեր կողմ են, կարող են արտա-
հայտել աջ ձեռքի բարձրացմամբ։

Եթե կա որևէ դեմ, կարող է նույն 
կերպ արտահայտել։

Քվեարկությունը հաշվի է առնվել։
Առաջարկվում են հաստատ-

ման Առաջին Նախագահության 
Խորհրդականները և Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումը՝ որպես 
մարգարեներ, տեսանողներ և 
հայտնողներ:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք 
քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտա-
հայտեք նույն կերպ:

Քվեարկությունը հաշվի է առնվել։
Տասներկուսի Քվորումում ծա-

ռայելու իրենց կանչի հետ մեկ-
տեղ մենք սույնով ազատում ենք 
Ռոնալդ Ա. Ռասբանդին՝ Յոթա-
նասունի Նախագահության ան-
դամի, Երեց Ռասբանդին և Երեց 
Դեյլ Գ. Ռենլանդին՝ Յոթանասունի 
Առաջին Քվորումի անդամի իրենց 
պարտականություններից։

Ներկայացնող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական

Եղբայրներ և քույրեր, Նախա-
գահ Մոնսոնը խնդրել է, որ ձեր 
հաստատմանը ներկայացնեմ 

Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանա-
վորներին, Տարածքային Յոթա-
նասունականներին և օժանդակ 
կազմակերպությունների գերագույն 
նախագահություններին։

Առաջարկվում են հաստատման 
Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը՝ որպես 
մարգարե, տեսանող և հայտնող և 
որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախա-
գահ, Հենրի Բենյոն Այրինգը՝ որպես 
Առաջին Նախագահության Առաջին 
Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ 
Ուխդորֆը՝ որպես Առաջին Նախա-
գահության Երկրորդ Խորհրդական:

Ովքեր կողմ են, կարող են 
քվեարկել:

Ովքեր դեմ են, եթե կան, կարող 
են քվեարկել:

Քվեարկությունը հաշվի է առնվել։
Առաջարկվում են հաստատման 

Ռասսել Մ. Նելսոն՝ որպես Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորումի 
Նախագահ, և հետևյալ անձինք՝ 
որպես այդ քվորումի անդամներ. 
Ռասսել Մ. Նելսոն, Դալլին Հ. Օքս, 
Մ. Ռասսել Բալլարդ, Ռոբերտ Դ. 
Հեյլս, Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ, Դեյվիդ Ա. 

Շաբաթ ցերեկային նիստ | 3 հոկտեմբերի, 2015թ.

Եկեղեցու 
պաշտոնյաների 
հաստատումը
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մեզ՝ ետ դեպի Նա: Հիմա են «ընտրե-
լու օրերը» 1 մեզ բոլորիս համար:

Երբ ես երեխա էի և պատ-
րաստվում էի կատարել իմ վատ 
կշռադատված ընտրությունը, հայրս 
երբեմն ասում էր. «Ռոբերտ, ուղղվիր 
և ճիշտ թռիր»: Նրա պարզ զրույցի 
ոգով ես կուզենայի խոսել հատկա-
պես ձեզ հետ՝ մեր ազնիվ չափահաս 
երիտասարդներ, քանի որ «իմ հոգին 
հրճվում է պարզությամբ . . . որ 
[մենք] կարողանանք սովորել»: 2

Դուք ապրում եք ձեր կյանքի 
վճռական ժամանակահատվածը: 
Ընտրությունները, որոնք դուք 
կատարում եք՝ միսիա, կրթություն, 
ամուսնություն, մասնագիտություն 
և ծառայություն Եկեղեցում, կձևա-
վորեն ձեր հավերժական ճակա-
տագիրը: Սա նշանակում է, որ դուք 
պիտի միշտ առաջ նայեք:

Որպես օդաչու Օդուժում աշխա-
տելիս, ես սովորեցի այս սկզբունքը. 
երբեք դիտմամբ մի թռեք դեպի 
ամպրոպը: (Չեմ ասին, թե ինչ-
պես եմ պարզել դա:) Փոխարենը՝ 

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Այսօրվա չափահաս երիտա-
սարդների մասին շատ բան է 
գրվել ու ասվել: Հետազոտու-

թյունը ցույց է տալիս, որ շատերը 
դեմ են կազմակերպված կրոնին: 
Շատերը պարտքեր ունեն կամ 
գործազուրկ են: Մեծամասնու-
թյանը դուր է գալիս ամուսնության 
գաղափարը, բայց շատերը դժկա-
մությամբ են քայլեր անում: Աճող 
քանակությամբ մարդիկ երեխաներ 
չեն ուզում: Առանց ավետարանի 
և ոգեշնչված առաջնորդության 
շատերը թափառում են անծանոթ 
արահետներով ու մոլորվում:

Բարեբախտաբար, Եկեղեցու չա-
փահաս երիտասարդները հետևում 
են թողել այս մտահոգիչ տենդենց-
ները, մասամբ, որովհետև մենք 
օրհնված ենք ավետարանի ծրագ-
րով: Այդ հավերժական ծրագիրը 
ամուր կառչած է պահում երկաթյա 
ձողից՝ հավատարիմ մնալով Աստծո 
խոսքին և Իր մարգարեի խոսքին: 
Մենք պիտի սեղմած պահենք մեր 
ձեռքը ձողին, որն առաջնորդում է 

Հանդիպելով 
այսօրվա աշխարհի 
մարտահրավերներին
Ընտրությունները, որոնք դուք կատարում եք՝ միսիա, կրթություն, 
ամուսնություն, մասնագիտություև և ծառայություն Եկեղեցում, 
կձևավորեն ձեր հավերժական ճակատագիրը:

Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն 
նախագահության առաջին խորհր-
դականի և Եղբայր Դեվին Գ. 
Դուրանտին՝ Կիրակնօրյա Դպ-
րոցի գերագույն նախագահու-
թյան երկրորդ խորհրդականի 
կոչումներից։ Ինչպես ավելի վաղ 
հայտարարվեց՝ Եղբայր Թաները 
նշանակվել է ծառայելու ԲՅՀ- 
Հավայան Կղզիների նախագահի 
կոչմանը։

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում 
են միանալ մեզ, արտահայտելով 
իրենց երախտագիտությունը այս 
եղբայրներին նրանց ծառայության 
և նվիրվածության համար, խնդրում 
ենք քվեարկել:

Եղբայր Դեվին Գ. Դուրանտն 
այժմ կանչվել է ծառայելու Կի-
րակնօրյա Դպրոցի գերագույն 
նախագահության առաջին խորհր-
դականի, իսկ Եղբայր Բրայըն Կ. 
Աշտոնը՝ Կիրակնօրյա Դպրոցի գե-
րագույն նախագահության երկրորդ 
խորհրդականի կոչումներին։

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք, 
քվեարկել:

Ովքեր դեմ են՝ նմանապես:
Առաջարկվում են հաստատման 

մյուս Բարձրագույն Իշխանու-
թյունները, Տարածքային Յոթա-
նասունականները և օժանդակ 
կազմակերպությունների գերա-
գույն նախագահությունները ներկա 
կազմով:

Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք 
քվեարկել:.

Ովքեր դեմ են, կարող են 
քվեարկել:

Քվեարկությունը կայացել է։ 
Մենք հրավիրում ենք բոլոր նրանց, 
ովքեր դեմ են քվեարկել այդ 
առաջարկներից որևէ մեկին, կապ 
հաստատել իրենց ցցերի նախա-
գահների հետ։

Եղբայրներ և քույրեր, շնորհա-
կալություն Եկեղեցու ղեկավար-
ների համար ցուցաբերած ձեր 
հավատքի և աղոթքների համար:

Այժմ մենք խնդրում ենք, որ 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի 
նոր անդամները զբաղեցնեն իրենց 
տեղերը։ Նրանք վաղը առավոտյան 
հնարավորություն կունենան դիմե-
լու մեզ։ ◼
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շրջանցելով այն, թռեք, ընտրեք մեկ 
այլ ուղի կամ սպասեք միչև ամպ-
րոպն անցնի և պարզվի՝ նախքան 
վայրէջքը:

Սիրելի չափահաս երիտասարդ 
եղբայրներ և քույրեր, ես ուզում եմ 
օգնել ձեզ «ճիշտ թռչել» վերջին օրերի 
հավաքի փոթորիկների ժամանակ: 

Դուք եք օդաչուն: Ձեր պարտակա-
նությունն է մտածել յուրաքանչյուր 
ընտրության հետևանքի մասին: 
Հարցրեք ինքներդ ձեզ. «Եթե ես 
կատարեմ այս ընտրությունը, ո՞րն 
է ամենավատ բանը, որ կարող է 
պատահել»: Ձեր արդար ընտրու-
թյունները կօգնեն ձեզ, որ չշեղվեք 
ընթացքից:

Մտածեք դրա մասին. եթե դուք 
ընտրեք չխմել ալկոհոլային խմիչք, 
դուք չեք դառնա հարբեցող: Եթե 
դուք ընտրեք պարտքեր չանել, 
ապա կխուսափեք սնանկանալու 
հնարավորությունից:

Սուրբ գրությունների նպատակ-
ներից մեկը մեզ ցույց տալն է, թե 
ինչպես են արդար մարդիկ արձա-
գանքում գայթակղությանն ու չարին: 
Նրանք խուսափում են դրանցից: 
Հովսեփը փախավ Պետափրէսի կնո-
ջից: 3 Լեքին վերցրեց իր ընտանիքը և 
հեռացավ Երուսաղեմից: 4 Մարիամն 
ու Հովսեփը փախան Եգիպտոսից, 
որպեսզի փրկվեն Հերովդեսի չար 
դավադրությունից: 5 Յուրաքանչյուր 
օրինակում Երկնային Հայրը զգու-
շացրեց այս հավատացյալներին: 
Նմանապես, Նա կօգնի մեզ իմա-
նալ՝ արդյո՞ք թռչել, փախչել կամ 

գնալ մեզ անհայտ հանգամանք-
ների հոսանքի հետ: Նա մեզ հետ 
կխոսի աղոթքի միջոցով, իսկ երբ 
աղոթենք, մենք կունենանք Սուրբ 
Հոգին, ով կառաջնորդի մեզ: Մենք 
ունենք սուրբ գրությունները, ապ-
րող մարգարեների ուսմունքները, 
հայրապետական օրհնությունները, 
ոգեշնչված ծնողների, քահանայու-
թյան և օժանդակների ղեկավար-
ների խորհուրդները, և նախևառաջ 
Հոգու մեղմ, ցածր ձայնը:

Տերը միշտ կպահի Իր խոստումը. 
«Ես ձեր ուղեկիցը կլինեմ»։ 6 Միակ 
հարցն այն է, թե արդյո՞ք մենք թույլ 
կտանք, որ մեզ ուղեկցեն: Արդյո՞ք 
մենք լսում ենք Նրա ձայնը և Նրա 
ծառաների ձայնը:

Ես վկայում եմ, որ եթե դուք 
լսում եք Տիրոջ ձայնը, ապա Նա 
նույնպես լսում է ձեզ: 7 Եթե դուք 
սիրում եք Նրան և պահում եք Նրա 
պատվիրանները, Նրա Հոգին միշտ 
ձեզ հետ կլինի և կառաջնորդի ձեզ. 
«Ապավինիր այն Հոգուն, որն առաջ-
նորդում է բարիք գործել . . . դրանով 
դու կիմանաս բոլոր բաները . . . 
որոնք վերաբերում են արդարության 
բաներին»: 8

Որպես հիմք ընդունելով այդ 
սկզբունքները, կարո՞ղ եմ ձեզ մի 
քանի գործնական խորհուրդ տալ:

Ձեր սերնդակիցներից շատերը 
բախվում են ջախջախիչ պարտ-
քերի հետ: Երբ ես չափահաս 
երիտասարդ էի, իմ ցցի նախագահը 

ներդրումային բանկիր էր Ուոլ Սթրի-
թում: Նա սովորեցնում էր ինձ. «Դուք 
հարուստ եք, եթե կարող եք ձեր 
միջոցների սահմաններում երջանիկ 
ապրել»: Ինչպե՞ս անել դա: Վճարեք 
ձեր տասանորդը և ապա խնայեք: 
Երբ ավելի շատ վաստակեք, ավելի 
շատ խնայեք: Մի մրցեք ուրիշների 
հետ ավելի թանկ խաղալիքներ ու-
նենալու հարցում: Մի գնեք այն, ինչի 
համար չեք կարող վճարել:

Շատ երիտասարդ չափահասներ 
աշխարհում մտնում են պարտքերի 
տակ՝ կրթություն ստանալու համար, 
արդյունքում պարզելով, որ կրթու-
թյան գինն ավելի բարձր է, քան 
իրենք կարող են հատուցել: Փնտրեք 
կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ: 
Ձեռք բերեք կես դրույքով աշխա-
տանք, եթե հնարավոր է, որպեսզի 
ինքնուրույն վճարեք: Սա կպահանջի 
որոշ զոհաբերություն, բայց կօգնի 
ձեզ հաջողության հասնել:

Կրթությունը պատրաստում է ձեզ 
ավելի լավ աշխատանքային հնարա-
վորությունների: Այն ձեզ ավելի լավ 
դիրքում է դնում, որպեսզի ծառայեք 
և օրհնեք ձեզ շրջապատող մարդ-
կանց: Ողջ կյանքում այն ձեզ կդնի 
ուսանելու ուղու վրա: Կրթությունը 
կուժեղացնի ձեզ՝ անտեղյակու-
թյան և սխալների դեմ պայքարում: 
Ինչպես Ջոզեֆ Սմիթն է ուսուցանել. 
«Գիտելիքը հեռացնում է խավարը, 
անհայտությունն ու կասկածը, քանի 
որ դրանք չեն կարող գոյություն 

Դրամեն, Նորվեգիա
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ունենալ այնտեղ, որտեղ գիտելիքն 
է: . . . Գիտելիքը ուժ է»: 9 «Ուսյալ լինելը 
լավ է, եթե նրանք ականջ են դնում 
Աստծո խորհուրդներին»: 10 Կրթու-
թյունը կպատրաստի ձեզ այն ամենի 
համար, ինչ առջևում է, ներառյալ՝ 
ամուսնությունը:

Կրկին կարո՞ղ եմ ես անկեղծո-
րեն խոսել: Այն ուղին, որը տանում 
է դեպի ամուսնություն, անցնում 
է մի վայրով, որը կոչվում է ժա-
մադրություն: Ժամադրությունը 
հնարավորություն է երկար խոսակ-
ցության համար: Երբ ժամադրվում 
եք, միմյանց մասին իմացեք այն 
ամենն, ինչ կարող եք: Ծանոթացեք 
միմյանց ընտանիքների հետ, եթե 
հնարավոր է: Արդյո՞ք ձեր նպա-
տակները համատեղելի են: Արդյո՞ք 
դուք կիսում եք նույն զգացմուքները 
պատվիրանների, Փրկիչի, քահա-
նայության, տաճարի, երեխաների 
դաստիարակության, Եկեղեցու ծա-
ռայության և ուրիշներին ծառայելու 
վերաբերյալ: Արդյո՞ք դուք հետևել 
եք միմյանց վարքագծին լարված 
վիճակում, ինչպես է նա արձագան-
քում հաջողությանը կամ ձախող-
մանը, դիմակայում զայրույթին և 
առնչվում արգելքների հետ: Արդյո՞ք 
այն մարդը, ում հետ ժամադրվում 
եք, խորտակում է ուրիշներին, թե՞ 
օգնում է նրանց ոտքի կանգնել: 
Արդյո՞ք նրա վերաբերմունքը, լեզուն 
և վարքը համապատասխանում են 
այն ամենին, ինչի հետ դուք ուզում 
եք ապրել ամեն օր:

Ասել է, թե մեզանից ոչ մեկը չի 
ամուսնանում կատարելության հետ, 
մենք ամուսնանում ենք պոտեն-
ցիալի հետ: Ճիշտ ամուսնությունը 
միայն այն չէ, թե ինչ եմ ուզում ես, 
այլ նաև այն, թե ինչի կարիքն ունի 
նա, ով դառնալու է իմ կողակիցը, և 
ինչպիսի՞ն է ուզում, որ ես դառնամ:

Պարզ ասած, խնդրում եմ, երբ 
20 տարեկան եք, մի ժամադր-
վեք պարզապես «լավ ժամանակ 
անցկացնելու համար», այսպիսով 
հետաձգելով ձեր ամուսնությունը ի 
օգուտ ուրիշի հետաքրքրությունների 
և գործունեության: Ինչո՞ւ: Որովհետև 
ժամադրությունն ու ամուսնությունը 
վերջնական նպատակը չեն: Նրանք 
այն դարպասամուտքն են, որտեղ 

մենք ցանկանում ենք վերջ ի վերջո 
գնալ: «Սորա համար մարդը կթողէ իր 
հայրը և մայրը, և կհարի իր կնոջը»: 11

Այժմ ձեր պարտականությունն 
է արժանի լինել այն անձնավո-
րությանը, ում հետ դուք ուզում եք 
ամուսնանալ: Եթե դուք ուզում եք 
ամուսնանալ առողջ, գրավիչ, ազնիվ, 
երջանիկ, աշխատասեր, հոգևոր 
անձնավորության հետ, եղեք այդ-
պիսի անձնավորություն: Եթե դուք 
եք այդ անձնավորությունը, և դուք 
դեռ ամուսնացած չեք, համբերատար 
եղեք: Սպասեք Տիրոջը: Ես վկայում 
եմ, որ Տերը գիտի ձեր ցանկու-
թյունները և սիրում է ձեզ՝ Իրեն ձեր 
հավատարիմ նվիրման համար: Նա 
ծրագիր ունի ձեզ համար, լինի այս, 
թե հաջորդ կյանքում: Լսեք Նրա 
Հոգուն. «Մի՛ փնտրեք խորհուրդ տալ 
Տիրոջը, այլ խորհուրդ վերցնել նրա 
ձեռքից»: 12 Այս կյանքում, թե հաջորդ 
կյանքում, Նրա խոստումները կիրա-
կանանան. «Եթե պատրաստ լինեք, 
դուք չեք վախենա»: 13

Եթե դուք չունեք առատ միջոցներ, 
մի անհանգստացեք: Եկեղեցու մի 
հրաշալի անդամ վերջերս ասաց 
ինձ. «Ես իմ զավակներին չեմ մեծաց-
րել փողով, ես մեծացրել եմ նրանց 
հավատքով»: Մեծ ճշմարտություն 
կա դրանում: Սկսեք գործադրել 
ձեր հավատքը ձեր կյանքի բոլոր 
ոլորտներում: Եթե այդպես չվարվեք, 
դուք կտառապեք այն բանից, ինչը 
ես կոչում եմ «հավատքի թուլացում»: 
Հենց այդ ուժը, որն անհրաժեշտ է 
ձեր հավատքը գործադրելու համար, 
կնվազի: Դրա համար էլ գործադ-
րեք ձեր հավատքը ամեն օր, և դուք 
կդառնաք «ավելի ու ավելի ուժեղ . . . 
և ավելի ու ավելի կայուն՝ Քրիստոսի 
հավատքում»: 14

Որպեսզի պատրաստ լինեք 
ամուսնությանը, համոզվեք, որ 
դուք արժանի եք ընդունել հաղոր-
դությունը և ունենալ տաճարային 
երաշխավորագիր: Կանոնավորա-
պես հաճախեք տաճար: Ծառայեք 
Եկեղեցում: Բացի Եկեղեցու կոչում-
ներից, հետևեք Փրկիչի օրինակին, 
ով պարզապես «առաջնորդում է 
բարիք գործել»: 15

Այժմ, դուք հավանաբար 
լուրջ հարցեր ունեք ապագա 

ընտրությունների վերաբերյալ: Իմ 
չափահաս երիտասարդ տարիներին 
ես խորհուրդ էի փնտրում իմ ծնող-
ներից և հավատարիմ, վստահելի 
խորհրդատուներից: Մեկը քահա-
նայության առաջնորդ էր, մյուսն իմ 
ուսուցիչն էր, ով հավատում էր ինձ: 
Երկուսն էլ ինձ ասացին. «Եթե դու 
ուզում ես իմ խորհուրդը, պատրաստ 
եղիր հետևել դրան»: Ես հասկացա՝ 
ինչ էր նշանակում դա: Աղոթքով 
ընտրեք ուսուցիչներին, ովքեր սրտի 
խորքում ունեն հոգևոր բարեկեցու-
թյուն: Զգույշ եղեք, երբ խորհուրդ եք 
հարցնում ձեր հասակակիցներից: 
Եթե դուք ուզում եք ավելին, քան 
ունեք, հասեք, ոչ թե ձգվեք: 16

Հիշեք, ոչ- ոք չի կարող հաս-
նել ձեր փոխարեն: Միայն ձեր 
հավատքը և աղոթքները խթան 
կհանդիսանան ձեզ համար բար-
ձրանալու և ձեր սրտի հզոր փո-
փոխության համար: Միայն ձեր 
հնազանդ լինելու որոշումը կարող է 
փոխել ձեր կյանքը: Ձեզ համար կա-
տարած Փրկիչի քավիչ զոհաբերու-
թյան շնորհիվ զորությունը ձեր մեջ 
է: 17 Դուք ունեք ազատ կամք, ամուր 
վկայություններ, եթե հնազանդ եք, 
և դուք կարող եք հետևել Հոգուն, որ 
առաջնորդում է ձեզ:

Վերջերս մի երիտասարդ ռե-
ժիսոր ասաց, որ զգում է, որ ինքը 
«անառակների սերնդից» է, մի 
սերունդ, որը փնտրում է հույս և 
ուրախություն և իրականացում, բայց 
փնտրում է սխալ տեղերում և սխալ 
ձևերով»: 18

Անառակ որդու մասին Փր-
կիչի առակում որդին ուներ շատ 
օրհնություններ, որոնք սպասում 
էին նրան, բայց նախքան նա 
կկարողանար պահանջել դրանք, 
պիտի մանրամասնորեն նայեր 
իր կյանքին, իր ընտրություններին 
և իր հանգամանքներին: Հրաշքը, 
որ պատահում է հաջորդը, սուրբ 
գրության մեջ նկարագրվում է մի 
պարզ արտահայտությամբ. «Եվ 
ինքն իրան գալով ասէց»: 19 Կարո՞ղ 
եմ ես քաջալերել ձեզ՝ գալ ինքներդ 
ձեզ: Երբ Եկեղեցում կարևոր որո-
շումներ պետք է ընդունվեն, մենք 
հաճախ խորհրդի ժողով ենք հրա-
վիրում: Ընտանեկան խորհուրդները 
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նրանց, և պահպանել է նրանց բոլոր 
հին օրերում»: 3 Սիրված օրհներգերից 
մեկը մեզ հետ միասին աղերսում է. 
«լսիր քո Ազատարարի ձայնը»: 4

Վեր առնել, կրել, պահել, ազա-
տել: Սրանք զորավոր, սրտապնդիչ, 
քրիստոսաշունչ բառեր են: Նրանք 
օգնություն և հույս են արտա-
հայտում, որ մեր այս տեղից մեզ 
անվտանգ կհասցնեն այնտեղ, 
որտեղ պետք է լինենք, բայց չենք 
կարող հասնել առանց օգնության: 
Այդ բառերում կա նաև բեռ կրելու, 
չարչարվելու, հոգնածություն ու ցավ 
ապրելու իմաստ, որոնք հավուր 
պատշաճի նկարագրում են առաքե-
լությունը Նրա, ով անպատմելի գնով 

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Թույլ տվեք ձեզ հետ միասին 
բարի գալուստ մաղթել երեց 
Ռոնալդ Ա. Ռասբանդին, երեց 

Գարի Ի. Սթիվենսոնին և երեց Դեյլ Ջ. 
Ռենլանդին ու նրանց կանանց 
ամենաքաղցր ընկերակցություն, որը 
նրանք կարող են պատկերացնել:

Մարգարենալով Փրկչի Քավու-
թյան վերաբերյալ՝ Եսայիան գրել է. 
«Յիրաւի՜ նա մեր ցաւերը վեր առաւ, 
եւ մեր վիշտերը բեռնեց իր վերայ»: 1 
Վերջին օրերի փառահեղ մի տես-
լական շեշտել է, որ «[Հիսուսը] եկավ 
աշխարհ . . . աշխարհի մեղքերը կրե-
լու»: 2 Թե՛ հին, թե՛ ժամանակակից 
սուրբ գրությունները վկայում են, որ 
«նա փրկագնել է նրանց, և պահել է 

Ահա քո մայրը
Մահկանացու սիրո ոչ մի տեսակ այդքան մոտ չէ Հիսուս Քրիստոսի 
մաքուր սիրուն, որքան անձնուրաց սերը, որ նվիրված մայրն ունի իր 
երեխայի հանդեպ:

ծառայում են նույն նպատակին: 
Դուք կարող եք հրավիրել այսպես 
կոչված «անձնական խորհուրդ»: 
Աղոթելուց հետո որոշ ժամանակ 
անցկացրեք մենակ: Մտածեք, թե 
ինչ է լինելու ապագայում: Հարց-
րեք ինքներդ ձեզ. «Իմ կյանքի որ 
ոլորտն եմ ես ցանկանում ուժե-
ղացնել, որպեսզի կարողանամ 
զորացնել ուրիշներին: Որտե՞ղ եմ 
ես ուզում լինել մի տարի հետո, 
երկու տարի հետո: Ես ի՞նչ ընտ-
րություն պիտի կատարեմ, որ-
պեսզի հասնեմ այնտեղ»: Ուղղակի 
հիշեք, դուք եք օդաչուն, և դուք եք 
պատասխանատվություն կրում: 
Ես վկայում եմ, որ երբ դուք ուշքի 
գաք, ձեր Երկնային Հայրը կգա 
ձեզ մոտ: Իր Սուրբ Հոգու հանգս-
տացնող ձեռքով Նա կօգնի ձեզ:

Ես բերում եմ իմ վկայությունը, 
որ Աստված ապրում է: Ես բերում 
եմ իմ հատուկ վկայությունը, որ 
Փրկիչը սիրում է ձեզ: «Արդյոք 
չպե՞տք է մենք շարունակենք [Նրա 
] մեծ գործը: Գնացե՛ք առաջ և ոչ 
թե ետ»։ 20 Երբ դուք հետևեք Նրան, 
Նա կզորացնի ձեզ և կպաշտպանի 
ձեզ: Նա կբարձրացնի ձեզ մինչև 
ձեր ամենաբարձր տունը: Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Վարդապետություն և Ուխտեր 105.35
 2. 2 Նեփի 25.4
 3. Տես Ծննդոց 39
 4. Տես 1 Նեփի 2
 5. Տես Մատթեոս 2
 6. Վարդապետություն և Ուխտեր 78.18:
 7. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

88.63
 8. Վարդապետություն և Ուխտեր 11.12, 14
 9. Եկեղեցու Նախագահների 

ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ  
(2007), 265:

 10. 2 Նեփի 9.29
 11. Ծննդոց 2.24
 12. Հակոբ 4.10
 13. Վարդապետություն և Ուխտեր 38.30:
 14. Հելաման 3.35
 15. Գործք 10.38
 16. ՏեսBoyd K. Packer, Teach Ye Diligently 

(1975), 145.
 17. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

58.28
 18. Nathan Clarkson, in Emma Koonse, 

“ ‘Confessions of a Prodigal Son’ Writer 
Says ‘We Are All Prodigals,’ Modern 
Retelling of Story Aimed at Millennials,” 
Christian Post, Jan. 26, 2015,  
www.christianpost.com.

 19. Ղուկաս 15.17
 20. Վարդապետություն և Ուխտեր 128.22
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բարձրացնում է մեզ, երբ մենք ընկ-
նում ենք, մեզ առաջ է տանում, երբ 
մեր ուժը սպառվում է, մեզ ապահով 
տուն է հասցնում, երբ անվտանգու-
թյունը, կարծես, մեզ անհասանելի 
է: «Իմ Հայրն ուղարկեց ինձ, - ասել 
է Նա, - որպեսզի ես խաչի վրա 
բարձրացվեմ . . . որպեսզի ինչպես 
ես բարձրացվեցի . . . ճիշտ նույնպես 
մարդիկ բարձրացվեն . . . իմ առջև»: 5

Այդ խոսքերում կարո՞ղ եք լսել 
մարդկային ջանքերի մեկ այլ 
ասպարեզ, որտեղմենք նույնպես 
օգտագործում ենք այնպիսի բառեր, 
ինչպիսիք են վեր առնել ու կրել, 
պահել ու բարձրացնել, ցավ քաշել 
ու ծնունդ տալ: Ինչպես Հիսուսն 
ասաց Հովհաննեսին՝ հենց Քավու-
թյուն իրագործման ժամին, այնպես 
էլ Նա ասում է մեզ բոլորիս. «Ահա՛ 
քո մայրը»: 6

Այսօր այս ամբիոնից ես հայ-
տարարում եմ այն, ինչ ասվել է 
նախկինում. որ մահկանացու սիրո 
ոչ մի տեսակ այդքան մոտ չէ Հիսուս 
Քրիստոսի մաքուր սիրուն, որքան 
անձնուրաց սերը, որ նվիրված մայրն 
ունի իր երեխայի հանդեպ: Երբ Եսա-
յիան, խոսելով Մեսիայի բառերով, 
ուզում էր փոխանցել Եհովայի սերը, 
նա վկայակոչեց մայրական նվիր-
վածության պատկերը. «Մի՞թէ կինը 
կ’մոռանայ իր կաթնակեր մանուկին», 
հարցնում է նա: Որքան էլ անհեթեթ է 
հնչում, եզրակացնում է նա, առավել 
անհեթեթ է մտածել, որ Քրիստոսը 
երբևէ կմոռանա մեզ: 7

Այս տեսակ վճռական սերը 
«երկայնամիտ է և բարի . . . իրենը չի 
փնտրում . . . այլ . . . տանում է ամեն 
բան, հավատում է ամեն բանի, ամեն 
բանի հույս ունի, ամեն բանի համբե-
րում է»: 8 Իսկ ամենահուսադրողն այն 
է, որ այդպիսի հավատարմությունը 
«երբեք չի խափանվի»: 9 «Քանզի 
լեռները կհեռանան և բլուրները կվե-
րանան, - ասել է Եհովան, - բայց իմ 
բարությունը չի հեռանա քեզանից»: 10 
Այդպես են ասում նաև մեր մայրերը:

Նկատե՛ք, նրանք ոչ միայն մեզ 
կրում են ծնվելուց առաջ, այլ նաև 
հետո՝ մեզ հետ հավասար մեր բեռն 
են կրում: Ոչ միայն նախածննդյան 
կրելը, այլ ողջ կյանքի ընթացքում 
կրելն է, որ մայրությունն ափշե-
ցուցիչ քայլ է դարձնում: Իհարկե, 
կան ցավալի բացառություններ, 
բայց մայրերի մեծ մասը մտատե-
սությամբ, բնազդաբար գիտեն, որ 
սա բարձրագույն կարգի սրբազան 
վստահություն է: Այդ գիտակցության 
ծանրությունը, հատկապես երիտա-
սարդ մայրերի ուսերին, կարող է 
շատ ահասարսուռ լինել:

Մի հրաշալի երիտասարդ մայր 
վերջերս գրել էր ինձ. «Ինչպե՞ս 
է, որ մարդ կարողանում է սիրել 
երեխային այնքան խոր սիրով, որ 
նրա համար պատրաստակամորեն 
հրաժարվում է իր ազատության 
մեծ մասից: Ինչպե՞ս կարող է 
մահկանացու սերն այնքան զորեղ 
լինել, որ կամավոր ենթարկվում ես 
պարտականության, խոցելիության, 

անհանգստության ու սրտացավու-
թյան, իսկ հետո վերադառնում ես 
կրկին նույն ճանապարհն անցնելու: 
Մահկանացու սիրո ո՞ր տեսակը 
կարող է ստիպել քեզ զգալ, երբ 
երեխա ես ունենում, որ քո կյանքը 
երբեք այլևս քո սեփականը չէ: 
Մայրական սերը պետք է որ աստ-
վածային լինի: Չկա այլ բացատրու-
թյուն դրա համար: Մայրերի արած 
գործը Քրիստոսի աշխատանքի 
կարևոր տարրերից է: Այդ իմա-
ցությունը պետք է բավարար լինի 
մեզ հուշելու համար, որ նման սիրո 
ազդեցությունը կարող է տարածվել 
անտանելիի ու անանցողիկի միջև, 
կրկին ու կրկին տանելով, մինչև 
երկրի վրայի վերջին երեխայի անվ-
տանգությունն ու փրկությունը, երբ 
մենք կարող ենք Հիսուսի հետ ասել. 
«[Հա՛յր], այն գործը կատարեցի, որ 
տուիր ինձ՝ որ անեմ»: 11

Այս նամակի շքեղ արձագանքը 
մեր մտքում՝ թույլ տվեք կիսվել երեք 
փորձառությամբ, որոնք արտացո-
լում են մայրերի փառահեղ ներգոր-
ծությունը, որոնց ականատես եմ 
եղել իմ ծառայության ժամանակ՝ 
ընդամենը վերջին մի քանի շաբաթ-
ների ընթացքում.

Իմ առաջին պատմությունը նա-
խազգուշական է, հիշեցնելով մեզ, որ 
մայրական ոչ բոլոր ջանքերն են, որ 
ունեն հեքիաթային ավարտ, համե-
նայն դեպս, ոչ միանգամից: Այդ հիշե-
ցումը բխում է ավելի քան 50 տարվա 
իմ սիրելի ընկերոջ հետ զրույցից, որը 
մահանում էր, հեռացած լինելով այս 
Եկեղեցուց, որը գիտեր իր սրտում, 
որ ճշմարիտ է: Անկախ նրանից, թե 
որքան շատ փորձեցի նրան մխի-
թարել, կարծես չէի կարողանում 
խաղաղություն բերել նրան: Ի վերջո, 
նա հավասարվեց ինձ՝ ասելով. «Ջե՛ֆ, 
որքան էլ ինձ համար ցավալի լինի 
Աստծո առաջ կանգնելը, ես չեմ կա-
րող տանել իմ մոր առջև կանգնելու 
միտքը: Ավետարանն ու իր երեխա-
ները ամեն ինչ էր մորս համար: Ես 
գիտեմ, որ կոտրել եմ նրա սիրտը, 
և դա փշրում է իմ սիրտը»:

Այժմ, ես բացարձակապես հա-
մոզված եմ, որ մահից հետո, նրա 
մայրն իմ ընկերոջը դիմավորել է 
բաց, սիրող ձեռքերով. դա այն է, 
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ինչ անում են ծնողները: Բայց այս 
պատմության նախազգուշացնող 
մասն այն է, որ երբեմն երեխաները 
կոտրում են իրենց մայրերի սիրտը: 
Այստեղ ևս, մենք տեսնում ենք մեկ 
այլ համեմատություն աստվածայինի 
հետ: Պետք չէ հիշեցնել, որ Հիսուսը 
մահացավ սիրտը կոտրված, հոգ-
նած ու մաշված աշխարհի մեղքերը 
կրելու բեռից: Այնպես որ, գայթակ-
ղության ցանկացած պահի, թող որ 
մենք աչքի առաջ ունենանք ինչպես 
մեր մորը, այնպես էլ մեր Փրկչին, և 
խնայենք նրանց, որ չտառապեն մեր 
մեղքերի վշտից:

Երկրորդ պատմությունը մի պա-
տանու մասին է, ով արժանի կերպով 
սկսեց միսիայի իր ծառայությունը, 
սակայն ժամանակից շուտ, իր իսկ 
ընտրությամբ տուն վերադարձավ՝ 
միասեռական հակվածությունների 
ու դրանից բխող ընկճվածության 
պատճառով: Նա իր արժանավո-
րությունը չէր կորցրել, սակայն իր 
հավատը հասել էր ճգնաժամային 
մակարդակի, նրա էմոցիոնալ բեռը 
ծանրացել էր և հոգևոր ցավը ավելի 
ու ավելի էր խորացել: Նա ըստ 
հերթականության՝ վիրավորված էր, 
շփոթված, բարկացած, և լքված:

Նրա միսիայի նախագահը, նրա 
ցցի նախագահը, նրա եպիսկոպոսը 
անհամար ժամեր էին անցկաց-
րել, աշխատելով նրա հետ՝ լուծում 
փնտրելով, լաց լինելով ու օրհնելով 
նրան, սակայն նրա վերքի մեծ 
մասն այնքան անձնական էր, որ 
նա, առնվազն մի մասը պահում 
էր իր մեջ՝ անհասանելի նրան-
ցից: Այս պատմության մեջ տղայի 
սիրելի հայրը դուրս էր թափում իր 
ողջ հոգին, որ օգնի իր երեխային, 
սակայն պահանջկոտ աշխատանքի 
բերումով, հաճախ հոգևոր մաքա-
ռումների այդ երկար ու մութ գիշեր-
ները տղան ու նրա մայրն առանց 
հոր էին անցկացնում: Օր ու գիշեր՝ 
սկզբում շաբաթներ, ապա ամիսներ, 
որոնք վերածվեցին տարիների, 
նրանք միասին բժշկություն էին 
փնտրում: Անցնելով դառնության 
(հիմնականում հոր, երբեմն էլ մոր) ու 
չհեռացող վախի (հիմնականում մոր, 
բայց երբեմն նաև հոր) միջով, մայրը 
բերում էր իր վկայությունը որդուն՝ 

Աստծո զորության, Նրա Եկեղեցու, 
բայց հատկապես որդու հանդեպ 
Աստծո սիրո մասին: Այդ նույն շնչով 
նա վկայում էր որդու հանդեպ իր սե-
փական անզիջում, անվախճան սիրո 
մասին: Իր բուն գոյության այդ երկու 
միանգամայն կարևոր, կենսական 
սյուները՝ Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանն ու իր ընտանիքը համախմբելու 
համար, մայրն անվերջ աղոթքով 
դուրս էր թափում իր հոգին: Նա ծոմ 
էր պահում ու լաց լինում, լաց էր լի-
նում ու ծոմ պահում, ապա լսում էր ու 
լսում, թե որդին ինչպես էր բազմիցս 
մորն ասում, թե ինչպես է իր սիրտը 
փշրվում: Այդպիսով, նա տանում էր 
նրան, կրկին, միայն այս անգամ ինը 
ամիս չէր: Այս անգամ նա կարծում 
էր, որ որդու հուսահատության 
ջարդված բնանկարը վերականգնելը 
հավերժություն կպահանջի:

Սակայն Աստծո շնորհով, մոր 
հաստատակամության շնորհիվ և 
տասնյակ Եկեղեցու առաջնորդների, 
ընկերների, ընտանիքի անդամների 
ու մասնագետների օգնությամբ՝ 
այս թախանձաշատ մայրը տեսավ 
իր որդու վերադարձը տուն՝ դեպի 
խոստումի երկիր: Տխուր է ընդունել, 
որ նման օրհնությունը ոչ միշտ է 
գալիս կամ դեռևս չի գալիս բոլոր 
ծնողներին, ովքեր տառապում են 
իրենց երեխաների մի շարք բազմա-
զան հանգամանքների համար, բայց 
այստեղ հույս կար: Եվ ես պետք է 
նշեմ, որ այդ որդու սեռական հակ-
վածությունը ինչ- որ կերպ հրաշքով 
չփոխվեց. ոչ ոք չէր էլ սպասում, 
որ այդ զգացումները կվերանան: 

Բայց կամաց- կամաց, տղայի սիրտը 
փոխվեց:

Նա սկսեց վերադառնալ եկեղեցի: 
Նա ընտրեց ճաշակել հաղորդությու-
նից պատրաստակամորեն և ար-
ժանիորեն: Նա կրկին տաճարային 
երաշխավորագիր ստացավ և կոչում 
ընդունեց՝ ծառայելու որպես վաղ 
առավոտյան սեմինարիայի ուսուցիչ, 
ինչը նա հրաշալի կատարեց: Եվ 
հիմա՝ հինգ տարի անց, սեփական 
խնդրանքով և Եկեղեցու նշանակալի 
օգնությամբ, նա վերադարձել է մի-
սիայի, որպեսզի ավարտին հասցնի 
Տիրոջը նվիրված իր ծառայությունը: 
Ես լաց եմ եղել այս երիտասարդի, 
ինչպեսև նրա ընտանիքի քաջու-
թյան, շիտակության և վճռակա-
նության համար, ովքեր լուծել են 
խնդիրները և օգնել նրան պահել իր 
հավատքը: Նա գիտի, որ շատերին 
է պարտական, բայց գիտի նաև, որ 
առավել պարտական է իր կյանքի 
այն երկու օծյալներին, ովքեր իրենց 
վրա են վերցրել ու տարել են նրան, 
տանջվել են նրա հետ ու ազատել 
նրան՝ իր Փրկչին՝ Տեր Հիսուս Քրիս-
տոսին, և իր վճռական, փրկարար, 
բացարձակապես սուրբ մորը:

Վերջին պատմությունը Մե-
քսիկայի Մեխիկո տաճարի վե-
րանվիրագործումից է՝ ընդամենը 
երեք շաբաթ առաջ: Այնտեղ էր, որ 
նախագահ Հենրի Բ. Այրինգի հետ 
մենք տեսանք մեր սիրելի ընկեր 
Լիզա Թաթլ Փիփերին, որը կանգնած 
էր այդ տպավորիչ նվիրագործման 
ծառայությանը: Բանն այն է, որ նա 
կանգնած էր դժվարությամբ, քանի 
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հետո մենք պետք է զբաղված լինենք 
«հոգատար ծնող լինելով»: 2 Սրանք 
վտանգավոր ժամանակներ են: Բայց 
բարի լուրն այն է, որ Աստված գի-
տեր, որ այդպես էր լինելու վիճակը, 
և Նա տվել է խորհուրդ սուրբ գրու-
թյուններում մեզ համար՝ իմանալու 
թե ինչպես օգնել մեր երեխաներին 
և մեր թոռներին:

Մորմոնի Գրքում Փրկիչը 
հայտնվեց Նեփիացիներին: Նա 
հավաքեց նրանց փոքր երեխա-
ներին Իր շուրջը: Նա օրհնեց 
նրանց, աղոթեց նրանց համար 
և լաց եղավ նրանց վրա: 3 Ապա 
Նա ասաց ծնողներին. «Նայեք ձեր 
փոքրիկներին»: 4

Նայել բառը նշանակում է նայել 
և տեսնել: Ի՞նչ էր կամենում Հիսուսը, 
որ ծնողները տեսնեին իրենց փոք-
րիկների մեջ: Արդյոք Նա կամենո՞ւմ 
էր, որ նրանք ըմբռնեին իրենց երե-
խաների մեջ աստվածային ներուժը:

Երբ մենք նայում ենք մեր սե-
փական երեխաներին և թոռներին 
այսօր, ի՞նչ է կամենում Փրկիչը, որ 
մենք տեսնենք նրանց մեջ: Արդյոք 
մենք ընդունում ենք, որ մեր երե-
խաները Եկեղեցու ունկնդիրների 
ամենամեծ խումբն է: Ի՞նչ պետք է 

Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր
Յոթանասունական

Եղբայրներ և քույրեր, մենք ճա-
կատամարտի մեջ ենք գտնվում 
աշխարհի հետ: Անցյալում 

աշխարհը մրցակցում էր մեր երե-
խաների էներգիայի և ժամանակի 
համար: Այսօր այն կռվում է նրանց 
ինքնության և խելքի համար: Շատ 
բարձր և նշանավոր ձայներ փորձում 
են բացատրել, թե ովքեր են մեր երե-
խաները և թե ինչին նրանք պետք է 
հավատան: Մենք չենք կարող թույլ 
տալ, որ հասարակությունը կերպա-
րանավորում տա մեր ընտանիքին 
աշխարհի նմանությամբ: Մենք 
պետք է հաղթենք այդ ճակա-
տամարտում: Ամեն ինչ կախված 
է դրանից:

Եկեղեցու երեխաները երգում են 
մի երգ, որն ուսուցանում է նրանց 
իրենց իսկական ինքնության 
մասին. «Զավակն եմ ես Աստծո: 
. . . Նա է ինձ կյանք տվել, տվել է 
ինձ տուն երկրային և ծնողներ»: 
Ապա երեխաները աղերսում են 
մեզ.«Առաջնորդիր, քայլիր ինձ հետ, 
. . . Օգնիր Իր խոսքը հասկանամ, 
քանի դեռ շատ ուշ չէ»: 1

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը 
ուսուցանել է մեզ մեր վերջին գերա-
գույն համաժողովում, որ սրանից 

Երբեք խիստ շուտ չէ  
և երբեք խիստ ուշ չէ
Երբեք խիստ շուտ չէ և երբեք խիստ ուշ չէ առաջնորդել, ուղեկցել և քայլել 
մեր երեխաների կողքից, որովհետև ընտանիքները հավերժ են:

որ մի ձեռքով ողջ ուժով բարձրաց-
րել էր իր սիրելի, բայց ամբոջապես 
խեղված դստերը՝ Դորային, իսկ 
մյուսով նա փորձում էր շարժել 
Դորայի անգործունակ աջ ձեռքը, 
որպեսզի այդ տկարացած, բայց 
հավերժ թանկ Աստծո դուստրը 
կարողանա թափահարել սպի-
տակ թաշկինակը և միայն իրեն ու 
երկնքի հրեշտակներին հասկա-
նալի հառաչանքով բացականչել. 
«Ովսաննա՜, ովսաննա՜, ովսաննա՜ 
Աստծուն ու Գառին»: 12

Անցյալի, ներկայի և ապագայի 
մեր բոլոր մայրերին ամենուր ես 
ասում եմ. «Շնորհակալությո՛ւն. 
շնորհակալությո՛ւն կյանք տալու, 
հոգիներ զարգացնելու, բնավորու-
թյուններ ձևավորելու և Քրիստոսի 
մաքուր սերը դրսևորելու համար»: 
Մայր Եվային, Սառային, Ռեբեկային 
ու Ռաքելին, նազովրեցի Մարիամին 
ու մեր Երկնային Մորը, ես ասում 
եմ. «Շնորհակալություն հավերժու-
թյան նպատակները կատարելու 
ձեր վճռական դերի համար»: Բոլոր 
մայրերին՝ ամեն պարագայում, այդ 
թվում նրանց, ովքեր չարչարվում են, 
իսկ դա բոլորին է բաժին ընկնում, 
ես ասում եմ. «Խաղաղվեք. հավատք 
ունեցեք Աստծո և ինքներդ ձեր 
նկատմամբ: Դուք ավելի լավն եք, 
քան կարծում եք: Իրականում, դուք 
փրկիչներ եք Սիոն լեռան վրա 13, և 
Վարդապետի սիրո նման, որին դուք 
հետևում եք, ձեր սերը ևս «երբեք չի 
խափանվի»»: 14 Չկա ուրիշ մեկը, որ 
հարգանքի ավելի բարձր տուրքի 
արժանի լինի: Հիսուս Քրիստոսի 
անունով՝ ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Եսայիա 53.4
 2. Վարդապետություն և Ուխտեր 76.41
 3. Վարդապետություն և Ուխտեր 133.53, 

տես նաև Եսայիա 63.9
 4. “Israel, Israel, God Is Calling,” Hymns, no. 7.
 5. 3 Նեփի 27.14
 6. Հովհաննես 19.27
 7. Տես Եսայիա 49.15
 8. Մորոնի 7.45, տես նաև Ա Կորնթացիս 

13.4–7
 9. Մորոնի 7.46, տես նաև Ա Կորնթացիս 

13.8
 10. 3 Նեփի 22.10, տես նաև Եսայիա 54.10:
 11. Հովհաննես 17.4
 12. Տես History of the Church, 2.427–428:
 13. Տես Աբդիա 1.21
 14. Մորոնի 7.46, տես նաև Ա Կորնթացիս 

13.8
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անենք մենք՝ իրականացնելու հա-
մար նրանց մշտատև դարձը:

Մատթեոսի գրքում Փրկիչն 
ուսուցանում է մեզ մշտատև դարձի 
մասին: Մարդկանց մի մեծ խումբ 
հավաքվել էր Գալիլեայի ծովի մոտ 
լսելու Նրա ուսուցումը:

Այդ առիթով Հիսուսը մի պատ-
մություն պատմեց սերմեր ցանելու 
մասին՝ սերմնացանի առակը: 5 
Բացատրելով այս Իր աշակերտ-
ներին և ի վերջո մեզ, Նա ասաց. 
«Այն ամենից՝ որ արքայութեան 
խոսքը լսում է եւ չէ իմանում, գալիս 
է չարը՝ եւ յափշտակում նորա սրտի 
մեջ սերմածը»: 6 Ուղերձը ծնողների 
համար պարզ է, տարբերություն կա 
լսելու և հասկանալու միջև: Եթե մեր 
երեխաները պարզապես լսում են, 
բայց չեն հասկանում ավետարանը, 
այդ ժամանակ դուռը բաց է մնում 
սատանայի համար՝ հեռացնելու 
այդ ճշմարտությունները նրանց 
սրտերից:

Սակայն, եթե մենք կարողանանք 
օգնել նրանց խորը դարձի արմատ-
ներ աճեցնել, ապա օրվա տապին, 
երբ այս կյանքը դառնում է դժվար, և 
դա լինելու է, Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանը կարող է նրանց տալ մի 
բան ներսում, որը չի կարող ազդե-
ցություն կրել դրսից: Ինչպե՞ս կարող 
ենք հավաստիանալ, որ այս հզոր 
ճշմարտությունները չեն մտնում մի 
ականջից և դուրս գալիս մյուսից: 
Խոսքերն ուղղակի լսելը կարող է 
բավական չլինել:

Մենք բոլորս գիտենք, որ բա-
ռերը իմաստափոխվում են: Երբեմն 
մենք խոսում ենք մեր բառերով, իսկ 
նրանք լսում են իրենց բառերը: Դուք 
կարող է ասեք ձեր փոքր երեխանե-
րին. «Դու փչացած ձայնագրության 
նման ես խոսում»: Նրանք հավանա-
բար կպատասխանեն. «Պապ, իսկ 
ինչ է ձայնագրությունը»:

Մեր Երկնային Հայրը կամենում 
է, որ մենք հաջողություն ունենանք, 
որովհետև իրականում, ի վերջո, 
նրանք Նրա զավակներն էին 
նախքան մերը լինելը: Որպես Սիոնի 
ծնողներ, դուք ստացել եք Սուրբ Հո-
գու պարգևը: Երբ աղոթում եք առաջ-
նորդության համար «այն ցույց կտա 
ձեզ բոլոր բաները, որոնք դուք պետք 

է անեք» 7 ձեր երեխաներին ուսու-
ցանելու համար: Երբ զարգացնում 
եք ուսուցողական գործընթացներ 
«Սուրբ Հոգու զորությունը տանում է 
այն մինչև զավակների սրտերը»: 8

Ես չեմ կարող հիշել ավելի լավ 
օրինակ՝ օգնելու մեկին ձեռք բե-
րել հասկացողություն, քան Հելեն 
Քելլերի պատմությունը: Նա կույր էր 
և խուլ և ապրում էր մի աշխարհում, 
որը մութ էր և լուռ: Մի ուսուցիչ՝ Աննի 
Սալիվան անունով եկավ նրան 
օգնելու: Ինչպե՞ս կարող եք սովո-
րեցնել մի երեխայի, ով չի կարող 
տեսնել կամ լսել:

Երկար ժամանակ Աննին մաքա-
ռում էր կապ հաստատելու Հելենի 
հետ: Մի օր կեսօրին մոտ, նա 
տարավ նրան ջրի պոմպի մոտ: Նա 
դրեց Հելենի մի ձեռքը ջրհորդանի 
տակ և սկսեց մղել ջուրը: Իսկ հետո 
Աննին գրեց բառը Ջ- Ու- Ր Հելենի 
մյուս ձեռքին: Ոչինչ չպատահեց: Այս-
պիսով նա նորից փորձեց: Ջ- Ու- Ր: 
Հելենը սեղմեց Աննիի ձեռքը, որով-
հետև նա սկսեց հասկանալ: Մինչև 
մութն ընկնելը նա սովորեց 30 բառ: 
Մի քանի ամիսների ընթացքում, նա 
սովորեց 600 բառ և կարողացավ 
կարդալ Բրեյլի այբուբենով: Հելեն 
Քելլերը շարունակեց և ստացավ հա-
մալսարանական աստիճան և օգնեց 
փոխել աշխարհը այն մարդկանց 
համար, ովքեր չէին կարողանում 
տեսնել կամ լսել: 9 Դա հրաշք էր և 
հրաշագործը նրա ուսուցիչն էր, ճիշտ 
ինչպես դուք կլինեք, ծնողներ:

Ես տեսա մեկ այլ մեծ ուսուցչի 
արդյունքները, երբ ծառայում էի 

որպես նախագահ երիտասարդ 
ամուրիների ցցում ԲՅՀ՝ Այդահոյում: 
Այդ փորձառությունը փոխեց իմ 
կյանքը: Մի երեքշաբթի երեկոյան 
ես հարցազրույց էի անցկացնում 
մի երիտասարդի հետ, որի անունը 
Պաբլո էր, Մեխիկո քաղաքից, ով 
ցանկանում էր միսիա ծառայել: Ես 
հարցրեցի նրան իր վկայության և իր 
ծառայելու ցանկության մասին: Իմ 
հարցերին նրա պատասխանները 
կատարյալ էին: Ապա ես հարցրեցի 
նրա արժանավորության մասին: 
Նրա պատասխանները ճշգրիտ էին: 
Փաստորեն դրանք այնքան լավ 
էին, որ ես զարմացա. «Միգուցե նա 
չի հասկանում, թե ինչի մասին եմ 
հարցնում»: Այսպիսով վերաձևակեր-
պեցի հարցերս և որոշեցի, որ նա 
ճշգրիտ գիտեր, թե ինչ ես ի նկատի 
ունեի և լիովին ազնիվ էր:

Ես այնպես տպավորված էի այդ 
երիտասարդով, որ նրան հարց-
րեցի. «Պաբլո, այդ ո՞վ է քեզ օգնել՝ 
հասնելու այս կետին քո կյանքում, 
որ կանգնեցիր այդպես ազնվորեն 
Տիրոջ առջև:

Նա ասաց. «Հայրս»:
Ես ասացի. «Պաբլո, պատմիր ինձ 

քո պատմությունը»:
Պաբլոն շարունակեց. «Երբ ես 

իննը տարեկան էի, հայրս ինձ մի 
կողմ տարավ և ասաց. «Պաբլո, ես ևս 
մի ժամանակ եղել եմ իննը տարե-
կան: Ահա մի քանի բաներ, որոնք 
կպատահեն քո հետ: Դու կտեսնես 
խարդախություն անող մարդկանց 
դպրոցում: Դու կարող է գտնվես 
հայհոյող մարդկանց շրջապատում: 
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Դու հավանաբար կունենաս օրեր, 
երբ չես ցանկանա եկեղեցի գնալ: 
Ուրեմն, երբ այս բաները պատահեն, 
կամ որևէ այլ բան, որն անհանգս-
տացնում է քեզ, ես ուզում եմ, որ դու 
գաս և խոսես ինձ հետ, և ես կօգնեմ 
քեզ հաղթահարել դրանք: Իսկ հետո 
ես կասեմ քեզ, թե ինչ է լինելու 
հաջորդը»:

« Պաբլո, ապա ասա թե նա ինչ 
ասաց քեզ, երբ դու 10 տարեկան 
էիր:

«Դեհ, նա նախազգուշացրեց ինձ 
պոռնոգրաֆիայի և կեղտոտ կա-
տակների մասին»:

«Իսկ ի՞նչ եղավ, երբ 11 տարեկան 
էիր»,-  հարցրեցի ես:

«Նա նախազգուշացրեց ինձ այն 
բաների մասին, որոնք կարող են 
հակում առաջացնել և հիշեցրեց ինձ 
իմ ազատ կամքն օգտագործելու 
մասին»:

Ահա մի հայր, տարեց- տարի «տող 
առ տող, մի քիչ այստեղ և մի քիչ 
այնտեղ»,10 ով օգնել էր իր որդուն ոչ 
միայն լսել, այլ նաև հասկանալ: Պա-
բլոյի հայրը գիտեր, որ մեր երեխա-
ները սովորում են, երբ պատրաստ 
են սովորել, ոչ թե ուղղակի, երբ 
մենք ենք պատրաստ ուսուցանել 
նրանց: Ես հպարտ էի Պաբլոյով, 
երբ մենք մուտքագրեցինք նրա 
միսիոներական դիմումը այդ գիշեր, 
բայց ես ավելի հպարտ էի Պաբլոյի 
հայրիկով:

Երբ մեքենայով վերադառնում էի 
տուն այդ գիշեր, ես ինձ հարցրեցի. 
«Ինչպիսի՞ հայր կլինի Պաբլոն»: Եվ 
պատասխանը բյուրեղի պես հստակ 
էր. Նա կլինի ճիշտ իր հայրիկի 
նման: Հիսուսն ասել է. «Որդին 
իրանից կարող չէ ոչինչ անել, թէ 
որ չտեսնէ Հորն անելիս» 11 Սա է 
օրինակը, թե ինչպես է Երկնային 
Հայրն օրհնում Իր զավակներին 
սերնդե- սերունդ:

Երբ ես շարունակեցի մտածել 
Պաբլոյի հետ ունեցած իմ փորձառու-
թյան մասին, ես տխրություն զգացի, 
որովհետև իմ չորս դուստրերը մեծ 
էին և իննը թոռները, որ ես ունեի այդ 
ժամանակ, մոտիկ չէին ապրում: Այդ 
ժամանակ ես մտածեցի. «Ինչպե՞ս 
կարող եմ երբևէ օգնել նրանց այն-
պես, ինչպես Պաբլոյի հայրն էր օգնել 

նրան: Խիստ շատ ժամանակ էր ան-
ցել: Երբ ես սկսեցի աղոթել սրտումս, 
Հոգին շշնջաց այս խորը ճշմարտու-
թյունը. «Երբեք խիստ շուտ չէ և երբեք 
խիստ ուշ չէ՝ սկսելու այս կարևոր 
գործընթացը»: Ես անմիջապես հաս-
կացա, թե ինչ էր դա նշանակում: Ես 
հազիվ համբերեցի մինչև տուն հասա: 
Ես խնդրեցի կնոջս՝ Շարոլին, զան-
գել բոլոր մեր երեխաներին և ասել 
նրանց, որ մենք պետք է հանդիպենք 
նրանց հետ, ես իսկապես կարևոր 
բան ունեի նրանց հաղորդելու: Իմ 
հրատապությունը նրանց մի քիչ հան-
կարծակիի բերեց, նրանք մտածեցին, 
թե ես պիտի մեռնեի:

Մենք սկսեցինք մեր ամենա-
մեծ աղջկանից և նրա ամուսնուց, 
ես ասացի. «Քո մայրը և ես ուզում 
ենք, որ դուք իմանաք, որ մենք ձեր 
հասակին էինք մի ժամանակ: Մենք 
31 տարեկան էինք փոքրիկ ընտա-
նիքով: Մենք գաղափար ունենք, թե 
ինչ կարող է ձեզ հետ պատահել: 
Դա կարող է լինել ֆինանսական 
կամ առողջական մարտահրավեր: 
Դա կարող է լինել հավատքի ճգնա-
ժամ: Դուք կարող է ուղղակի գեր-
ծանրաբեռնված լինեք կյանքով: Երբ 
այս բաները պատահեն, մենք ուզում 
ենք, որ դուք գաք և խոսեք մեզ հետ, 
և մենք կօգնենք ձեզ դրանք հաղթա-
հարել: Այսպիսով, մենք չենք ուզում 
ողջ ժամանակ ձեր գործերին խառն-
վել, բայց մենք ուզում ենք, որ դուք 
իմանաք, որ մենք միշտ ձեր կողքին 
ենք: Եվ մինչ մենք միասին ենք, ես 
ուզում եմ պատմել ձեզ մի հարցազ-
րույցի մասին, որը ես հենց նոր եմ 
ունեցել մի երիտասարդի հետ, որի 
անունը Պաբլո է:»

Պատմելուց հետո, ես ասացի. 
«Մենք չենք ուզում, որ դուք բաց 
թողնեք ձեր երեխաներին օգնելու 
հնարավորությունը և մեր թոռ-
նիկները հասկանան այս կարևոր 
ճշմարտությունները»:

Եղբայրներ և քույրեր, ես այժմ 
հասկանում եմ ավելի իմաստալի 
ձևով, թե ինչ է Տերը ակնկալում 
ինձանից, որպես հայր և որպես պա-
պիկ հաստատելու մի գործընթաց՝ 
օգնելու իմ ընտանիքին ոչ միայն 
լսել, այլ հասկանալ:

Երբ ես ծերանում եմ, ես գտնում 
եմ ինձ մտածելիս այս խոսքերի 
մասին.

Օ՜ ժամանակ, Օ՜ ժամանակ,  
ետ դարձրու սլացքդ արագ,

Եվ թույլ տուր նրանց՝ իմ փոքրիկ-
ները լինել, հենց մեկ գիշեր էլ: 12

Ես գիտեմ ես չեմ կարող ետ 
դարձնել ժամանակը, բայց այս ես 
գիտեմ այժմ, որ երբեք խիստ շուտ 
չէ և երբեք խիստ ուշ չէ՝ առաջնոր-
դելու, ուղեկցելու և մեր երեխաների 
կողքից քայլելու համար, որովհետև 
ընտանիքները հավերժ են:

Իմ վկայությունն է, որ մեր Երկնա-
յին Հայրը մեզ այնքան շատ սիրեց, 
որ Նա ուղարկեց Իր Միածին Որդուն 
ապրելու մահկանացու կյանքով, 
որպեսզի Հիսուսը կարողանար ասել 
մեզ.«Ես եղել եմ, որտեղ դուք եք, 
գիտեմ ինչ է լինելու հաջորդը և ես 
կօգնեմ ձեզ անցնել դրա միջով»: Գի-
տեմ որ Նա կանի: Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. «Աստծո զավակն եմ», Հիմներ, էջ.58:
 2. Տես Ռասսել Մ. Նելսոն, «Կիրակին 

բերկրանք է», Լիահոնա, մայիս 2015, 131:
 3. Տես 3 Նեփի 17.21
 4. 3 Նեփի 17.23
 5. Տես Մատթեոս ԺԳ.1–13
 6. Մատթեոս ԺԳ.19, շեշտադրումը 

ավելացված է:
 7. 2 Նեփի 32.5
 8. 2 Նեփի 33.1
 9. Տես “Anne Sullivan,” biography.

com/people/anne- sullivan- 9498826; 
“Helen Keller,” biography.com/people/
helen- keller- 9361967:

 10. Եսայիա ԻԸ.10
 11. Հովհաննես Ե.19
 12. Adapted from Elizabeth Akers Allen’s 

poem “Rock Me to Sleep,” in William 
Cullen Bryant, ed., The Family Library of 
Poetry and Song (1870), 222–23.



53ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

պատասխանատվություն ունենք: Այդ 
պատասխանատվությունը կարող է 
գալ Եկեղեցու կոչումից, որևէ հանձ-
նարարությունից, ընկերությունից, 
որպես ծնողներ, ամուսիններ կամ 
ընտանիքի անդամեր մեր աստ-
վածային դերից, կամ պարզապես 
Աստծո ընտանիքի մասը լինելուց:

Ես կնկարագրեմ չորս ճանա-
պարհ, որոնցով մեր բեռները կարող 
են թեթևանալ, եթե մենք օգնենք 
միմյանց:

1. Փրկիչն ասել է. «Եւ ով որ քեզ 
պահակ բռնած մէկ մղոն քշէ, նորա 
հետ երկուսը գնա»: 3 Օրինակ, մեզ 
խնդրում են պարբերաբար հաճախել 
տաճար, երբ մեր անձնական պայ-
մանները թույլ են տալիս: Տաճար 
այցելելը ժամանակի և միջոցների 
զոհաբերություն է պահանջում, հատ-
կապես նրանց կողմից, ովքեր մեծ 
տարածություններ պետք է անցնեն: 
Ինչևէ, այս զոհաբերությունը պետք 
է համարվի առաջին մղոնի մաս:

Մենք սկսում ենք քայլել երկրորդ 
մղոնը, երբ հասկանում ենք «գտնել, 
ստանձնել, ուսուցանել» խոսքերը 4, 
երբ փնտրում և պատրաստում ենք 
մեր նախնիների անունները տաճա-
րային արարողությունների համար, 
երբ օգնում ենք ինդեքսավորել, երբ 
ծառայում ենք որպես տաճարային 
աշխատողներ և երբ հնարավո-
րություններ ենք գտնում օգնելու 
ուրիշներին ունենալ իմաստալից 
տաճարային փորձառություն:

Բարեբախտաբար մենք այդ 
բեռները մենակ չենք կրելու: Ալման 
ուսուցանել է. «Դուք փափագում 
եք գալ Աստծո հոտը և կոչվել նրա 
ժողովուրդը, և հոժար եք կրելու 
մեկդ մյուսի բեռը, որ դրանք թեթև 
լինեն»: 2 Այս խոսքերը ցույց են տա-
լիս, որ մենք մեկս մյուսին օգնելու 

Երեց Հյուգո Մոնտոյա
Յոթանասունական

Կյանքի ընթացքում մենք փորձ-
վում և գայթակղվում ենք: Մենք 
նաև հնարավորություն ենք 

ունենում գործադրել մեր ազատ 
կամքը և օգնել միմյանց: Այս ճշմար-
տությունները մեր Երկնային Հոր 
սքանչելի և կատարյալ ծրագրի 
մասն են կազմում:

Նախագահ Ջոն Թեյլորն ու-
սուցանել է. «Ես լսել եմ, ինչպես է 
Մարգարե Ջոզեֆն ասել մի առիթով 
Տասներկուսին. «Դուք կհանդիպեք 
ամեն տեսակի փորձությունների: Եվ 
շատ անհրաժեշտ է, որ դուք փորձ-
վեք, ինչպես փորձվել են Աբրահամը 
և Աստծո այլ մարդիկ, և Աստված 
կհսկի ձեզ և կոլորի ձեր սրտի ամե-
նանուրբ լարերը»»: 1

Երբ մենք հասնում ենք պատաս-
խանատվության տարիքի, փորձու-
թյուններն ու գայթակղությունները 
համընդհանուր են դառնում: Երբեմն 
դրանք կարող են ծանր բեռ դառ-
նալ, սակայն դրանք մեզ նաև ուժ 
են տալիս և օգնում աճել, երբ մենք 
հաջողությամբ հաղթահարում ենք 
դրանք:

Փորձվելով և 
գայթակղվելով, սակայն 
օգնություն ստանալով
Մենք կարող ենք օգնել միմյանց որպես մեր Երկնային Հոր զավակներ 
մեր փորձություններում և գայթակղություններում:
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Երբ ես ծառայում էի որպես 
Տարածքային Յոթանասունական, 
իմ համակարգող խորհրդի ցցերից 
մեկը մասնակցեց տաճարային խո-
շոր այցի: Տաճարը սակայն փոքր էր 
և, դժբախտաբար, մի քանի անդամ-
ներ, ովքեր 12 ժամ ճանապարհորդել 
էին, չկարողացան մտնել տաճար, 
քանի որ օրվա այցելությունների 
քանակը գերազանցվում էր:

Այդ այցից մի քանի օր անց ես 
այցելեցի այդ ցից և հարցրեցի 
նախագահին, թե արդյոք կարող էի 
զրուցել մի քանի անդամների հետ, 
որոնց չէր հաջողվել այդ օրը տա-
ճար մտնել: Եղբայրներից մեկը, ում 
ես հանդիպեցի, ասաց ինձ. «Երեց, 
մի անհանգստացեք: Ես եղա Տիրոջ 
տանը: Ես նստեցի այգու նստարա-
նին և խորհեցի իմ մտքում արարո-
ղությունների շուրջ: Այնուհետև ես 
մտնելու հնարավորություն ստացա, 
սակայն թույլ տվեցի մեկ այլ եղբոր 
մտնել իմ փոխարեն, ով առաջին 
անգամ էր եկել տաճար իր կնոջ հետ 
կնքվելու համար: Նրանք հնարա-
վորություն ունեցան այդ օրը երկու 
նիստի մասնակցել: Տերը ճանաչում 
է ինձ, և Նա օրհնել է ինձ, ամեն- ինչ 
լավ է»:

2. Ժպտացեք. Այս փոքրիկ գործո-
ղությունը կարող է օգնել նրանց, ով-
քեր նեղված կամ ճնշված են: Անցած 
ապրիլյան գերագույն համաժողովի 

քահանայության նիստին ես նստած 
էի բեմահարթակում հինգ նորակոչ 
Բարձրագույն Իշխանավորներից 
մեկի հետ: Ես շատ հուզված էի իմ 
նոր կոչումով:

Երբ մենք կատարում էինք միջան-
կյալ օրհներգը, ես ուժեղ զգացում 
ունեցա, որ ինչ- որ մեկը հետևում 
է ինձ: Ես մտածեցի. «Այս շենքում 
ավելի քան 20000 մարդ կա, և մեծ 
մասը այս կողմ են նայում: Իհարկե, 
ինչ- որ մեկը քեզ կնայի»:

Շարունակելով երգել ես նորից ու-
նեցա այդ ուժեղ զգացումը, որ ինչ- որ 
մեկը հետևում է ինձ: Ես հայացքս 
գցեցի այն շարքի վրա, որտեղ 
նստած էին Տասներկու Առաքյալ-
ները, և տեսա Նախագահ Ռասսել Մ. 
Նելսոնին, որն ամբողջովին շրջվել 
էր իր տեղում և նայում էր մեր կողմ: 
Ես որսացի նրա հայացքը և նա մի 
մեծ ժպիտ ինձ նվիրեց: Այդ ժպիտը 
խաղաղություն պարգևեց իմ հուզ-
ված հոգուն:

Հարությունից հետո Հիսուս Քրիս-
տոսը այցելեց Իր մյուս ոչխարներին: 
Նա կանչեց և կարգեց տասներկու 
աշակերտ, և ստացված իշխանու-
թյամբ նրանք սպասավորեցին 
մարդկանց: Տեր Հիսուս Քրիստոսը 
Ինքը կանգնեց նրանց մեջ: Տերը 
խնդրեց նրանց ծնկի գալ և աղոթել: 
Ես չգիտեմ, թե արդյոք նոր կանչված 
և կարգված աշակերտները հուզված 

էին իրենց կոչումով, բայց սուրբ 
գրություններն ասում են. «Եվ եղավ 
այնպես, որ Հիսուսն օրհնեց նրանց, 
մինչ նրանք աղոթում էին իրեն. և 
նրա դեմքը ժպտում էր նրանց. և 
նրա դեմքի լույսը շողում էր նրանց 
վրա»: 5 Անցած համաժողովի ժամա-
նակ ժպիտը թեթևացրեց իմ բեռը 
արագ և արտասովոր եղանակով:

3. Ցուցաբերեք մյուսների հանդեպ 
կարեկցանք: Եթե դուք քահանայու-
թյուն կրող եք, օգտագործեք ձեր զո-
րությունը Աստծո զավակների օգտի 
համար, նրանց օրհնություններ 
տալով: Արտահայտեք ցավակցու-
թյուն և սփոփեք մարդկանց, ովքեր 
տառապում են կամ դժվարություն-
ներ կրում:

4. Աստծո ծրագրի անկյունաքարը 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի Քավությունն 
է: Շաբաթն առնվազն մեկ անգամ 
մենք պետք է խորհենք Նախագահ 
Ջոզեֆ Ֆ. Սմիթի նման «մեծ ու հրա-
շալի սիրո մասին, որը դրսևորվել էր 
Հոր և Որդու կողմից՝ Քավչի աշխարհ 
գալով»: 6 Հրավիրելով մարդկանց 
եկեղեցի և հաղորդությունը արժանի 
ձևով ճաշակելու, մենք կօգնենք Երկ-
նային Հոր ավելի շատ զավակներին 
խորհել Քավության մասին: Իսկ եթե 
մենք արժանի չենք, մենք կարող ենք 
ապաշխարել: Հիշեք, որ Բարձրյալի 
Որդին իջավ ամեն- ինչից ներքև և Իր 
վրա վերցրեց մեր վիրավորանքները, 
մեղքերը, սխալները, հիվանդություն-
ները, ցավերը, դժվարությունները և 
միայնակությունը: Սուրբ գրվածք-
ներն ուսուցանում են մեզ, որ Քրիս-
տոսը «վեր ելավ բարձր, ինչպես և, 
վայր իջավ բոլոր բաներից ցած, 
որով և ըմբռնեց բոլոր բաները»: 7

Կարևոր չէ, թե ինչպիսին են մեր 
անձնական պայքարները՝ հիվանդու-
թյուն, թե երկարատև միայնակություն, 
թե գայթակղություններից եկող տա-
ռապանք կամ ոսոխից եկող փորձու-
թյուններ: Բարի Հովիվը մեր կողքին է: 
Նա կանչում է մեզ մեր անուններով և 
ասում. «Ինձ մօտ եկէք, ամեն վաստա-
կածներ եւ բեռնաւորուածներ, եւ ես 
հանգիստ կ’տամ ձեզ»: 8

Ուզում եմ ամփոփել չորս կետերը.
Առաջին. քայլեք երկրորդ մղոնը:
Երկրորդ. խնդրում եմ, ժպտացեք: 

Ձեր ժպիտը կօգնի մյուսներին:
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ուրախ օր մեր լավ ընկերների հետ, 
որտեղ մենք կզմայլվեինք տարածքի 
բնական գեղեցկությամբ։

Մենք գիտեինք, որ մեր հիանալի 
15 մղոնանոց (24 կմ) արահետն 
անցնելու էր խորը ձորերի վրայով 
ձգվող երկաթուղային կամուրջներով 
և երկար թունելների միջով, որոնք 
հատում էին խորդուբորդ լեռները։ 
Այնպես որ մենք կաշեփոկով լույսեր 
ամրացրեցինք մեր սաղավարտների 
և հեծանիվների վրա։

Փորձ ունեցողները մեզ նա-
խազգուշացրեցին, որ թունելների 
ներսում մութ է և որ մենք պետք 
է հզոր լույսեր ձեռք բերենք։ Երբ 
մենք հավաքվեցինք Թաֆթ թունելի 
զանգվածային ժայռե անցքի առջև, 
պահակը բացատրեց արահետի 
որոշ վտանգները, այդ թվում՝ 
եզրերով ձգվող խորը փոսերը, 
անհարթ պատերը և լիակատար 
մթությունը։ Անհամբերությամբ մենք 
մտանք թունելի մեջ։ Մի քանի րոպե 
հեծանիվը վարելուց հետո կանխա-
տեսված մթությունը պատեց մեզ։ 
Ինձ հետ բերած լույսերը բավարար 
չափով չէին լուսավորում և խավարը 
շուտով հաղթահարեց նրանց։ Հան-
կարծ ես սկսեցի անհանգստություն, 
շփոթվածություն և ապակողմնորո-
շում զգալ։

Երեց Վերն Պ. Սթենֆիլ
Յոթանասունական

Ոչ շատ վաղուց կինս և ես որոշե-
ցինք, որ պետք է ավելի լիար-
ժեք կերպով ուսումնասիրենք 

հյուսիսարևմտյան Մոնտանայի մեր 
տան մոտակա գեղեցիկ վայրերը։ 
Մենք որոշեցինք մեր հեծանիվներով 
գնալ Հայվատա արահետը՝ հեծան-
վագծի վերափոխված մի երկաթու-
ղագիծ, որը հատում է Մոնտանայի 
և Այդահոյի միջև գտնվող գեղեցիկ 
Ռոքի լեռները։ Մեզ սպասվում էր 

Ընտրիր լույսը
Մենք պետք է ականջ դնենք մարգարեական խորհրդին, ճանաչենք 
և գործենք ըստ հոգևոր հուշումների, լինենք հնազանդ Աստծո 
պատվիրաններին և անձնական հայտնություն փնտրենք։

Երրորդ. կարեկցանք 
արտահայտեք:

Չորրորդ. հրավիրեք ուրիշներին 
գալ եկեղեցի:

Ես բերում եմ իմ վկայությունը 
Փրկչի մասին: Հիսուսը Քրիստոսն 
է, կենդանի Աստծո Որդին, և Նա 
ապրում է: Ես գիտեմ, որ Նա Իր 
ողջ կարողությամբ և զորությամբ 
սատարում է Հոր ծրագրին: Ես 
գիտեմ, որ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոնը ապրող մարգարե է: Նա 
կրում է բոլոր բանալիները՝ երկրի 
վրա Աստծո աշխատանքը հաջո-
ղությամբ կատարելու համար: Ես 
գիտեմ, որ մենք կարող ենք օգնել 
միմյանց որպես մեր Երկնային Հոր 
զավակներ մեր փորձություններում 
և գայթակղություններում: Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
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Ես ամաչում էի իմ անհանգստու-
թյունն ընկերներիս և ընտանիքիս 
պատմել։ Լինելով փորձառու հեծան-
վորդ, ես այնպես էի զգում, կարծես 
երբեք հեծանիվ չէի վարել։ Երբ 
սկսեցի ավելի շփոթվել այլևս դժվար 
էի կարողանում ուղիղ պահել ինձ։ Ի 
վերջո, երբ իմ անհարմար վիճակի 
մասին կիսվեցի շրջապատիս հետ, 
ես հնարավորություն ունեցա մոտե-
նալ ընկերոջս ավելի հզոր լույսին։ 
Ի դեպ, խմբի բոլոր անդամները 
հավաքվեցին և մի շրջան կազմեցին 
նրա շուրջը։ Մոտ գտնվելով նրան և 
ժամանակավորապես նրա լույսին 
և հավաքական լույսին ապավինե-
լով, մենք ավելի խորն ընկղմվեցինք 
թունելի մթության մեջ։

Մի որոշ ժամանակ անց, որը 
կարծես ժամեր էր թվում, ես լույսի մի 
կետ տեսա։ Գրեթե անմիջապես ես 
հավաստիացում ունեցա, որ ամեն 
ինչ լավ է լինելու։ Ես շարունակեցի 
առաջ շարժվել՝ ապավինելով և իմ 
ընկերների լույսին, և անընդհատ 
մեծացող լույսի կետին։ Իմ վստա-
հությունն աստիճանաբար աճում էր 
լույսի չափսերի ու պայծառությանը 
զուգընթաց։ Թունելի վերջից դեռևս 
մեծ հեռավորության վրա ես այլևս 
իմ ընկերների օգնության կարիքը 
չունեի։ Անհանգստությունն ամբող-
ջովին վերացավ և մենք արագորեն 
մոտեցանք լույսին։ Ես հանգիստ և 
վստահ էի զգում նույնիսկ մինչև ջեր-
մությամբ ու շքեղությամբ լի առավո-
տյան լույսին մոտենալը։

Մենք ապրում ենք մի աշխար-
հում, որտեղ մեր հավատքում 
կարող ենք դժվարություններ 
ունենալ։ Միգուցե մենք մտածենք, 
որ պատրաստ ենք հանդիպելու այդ 
դժվարություններին և միայն ավելի 
ուշ բացահայտենք, որ մեր նախա-
պատրաստությունը բավարար չէ։ 
Եվ ինչպես ընկերս զգուշացրեց ինձ 
մթության մասին, այդպես էլ մենք 
այսօր զգուշացված ենք։ Առաքյալ-
ների ձայները հորդորում են մեզ 
պատրաստվել՝ հոգևոր ուժի զորեղ 
լույսով։

Նմանապես մենք կարող ենք 
հոգևոր կերպով ամաչել, անհարմար 
զգալ կամ շփոթվել, երբ բախվենք 
մեր հավատքի դժվարություններին։ 

Սովորաբար, այդ զգացմունքների 
ուժգնությունն ու տևողությունը կախ-
ված կլինեն դրանց հանդեպ մեր ար-
ձագանքից։ Եթե ոչինչ չանենք, ապա 
կասկածները, հպարտությունը և ի 
վերջո ուրացությունը հեռու կտանեն 
մեզ լույսից։

Թունելում ունեցած իմ փորձառու-
թյունից ես կարևոր դասեր եմ քաղել։ 
Ես կկիսվեմ դրանցից մի քանիսով։

Առաջինը՝ անկախ կասկածի 
խավարի ուժգնությունից մենք 
ենք ընտրում, թե որքան երկա-
րատև և որքան խորը այն պետք 
է հարվածի մեզ։ Մենք պետք է 
հիշենք, թե որքան շատ են մեր Երկ-
նային Հայրը և Նրա Որդին սիրում 
մեզ։ Նրանք մեզ չեն լքի և չեն թողնի, 
որ մենք պարտվենք, եթե մենք 
նրանց օգնությանն ապավինենք։ 
Հիշեք Գալիլեայի ծովում թշնամա-
կան ալիքների դեմ ունեցած Պետ-
րոսի փորձառությունը։ Երբ Պետրոսը 
զգաց, որ մռայլ խավարը պատում 
է իրեն, նա հիշեց իր երկընտրանքի 
մասին և այդ նույն պահին օգնու-
թյան կանչեց։ Նա հարցականի տակ 
չդրեց իրեն փրկելու Փրկչի զորու-
թյունը, այլ պարզապես բացական-
չեց. «Տէ՛ր, փրկիր ինձ»: 1

Մեր կյանքում Փրկչի մեկնած ձեռ-
քին կարող է փոխարինել վստահելի 
ընկերոջ, ղեկավարի կամ սիրող 
ծնողի օգնող ձեռքը։ Խավարի մեջ 

գտնվելիս ոչ մի սխալ բան չկա ժա-
մանակավորապես ապավինելու այն 
մարդկանց լույսին, ովքեր սիրում են 
մեզ և մեր բարին են ցանկանում։

Եթե երկար մտածենք, ինչո՞ւ մենք 
պետք է լսենք մեր ժամանակների 
մեծ ու ընդարձակ շենքի անդեմ, 
ցինիկ ձայները և անտեսենք այն 
մարդկանց աղերսանքը, ովքեր իս-
կապես սիրում են մեզ։ Այդ մշտագո 
կասկածամիտները գերադասում են 
ոչնչացնել, քան կառուցել և ծաղրել, 
քան բարձրացնել։ Նրանց ծաղ-
րանքի խոսքերը կարող են խորը 
մխրճվել մեր կյանքում՝ հաճախ 
կարճ և ժամանակավոր էլեկտրո-
նային խեղաթյուրումների միջոցով, 
որոնք զգուշորեն և միտումնավոր 
կերպով հորինվել են մեր հավատքը 
կործանելու համար։ Խելամիտ է 
արդյո՞ք մեր հավերժական բա-
րեկեցությունը տեղադրել օտարի 
ձեռքում։ Խելամիտ է արդյո՞ք լուսա-
վորվածություն պահանջել նրանցից, 
ովքեր լույս չունեն կիսվելու համար 
և որոնց անձնական օրակարգերը, 
միգուցե, պահված են մեզանից։ 
Եթե այդ անհայտ անձինք մեզ հետ 
ծանոթանային բացահայտ կերպով, 
նրանք երբեք մեր ժամանակին չէին 
արժանանա, բայց քանի որ նրանք 
շահագործում են սոցիալական 
մեդիան և չեն ցանկանում ներկայա-
նալ, նրանք ստանում են չվաստա-
կած վստահությունը։

Սրբազան բաները ծաղրանքի 
ենթարկողներին ականջ դնելով 
մենք հեռանում ենք Փրկչի փրկող 
և կյանք տվող լույսից: Հովհաննեսը 
գրել է. «Արդ Յիսուսը դարձեալ 
խօսեց նորանց հետ եւ ասեց. Ես եմ 
աշխարհքի լոյսը. Ով որ իմ ետեւից 
գայ, նա խաւարումը չի գնալ, այլ 
կեանքի լոյսը կ’ընդունի»: 2 Հիշեք, 
որ մեզ իսկապես սիրող մարդիկ 
կարող են օգնել մեզ ամրապնդել 
մեր հավատքը։

Այնպես, ինչպես ես էի ամաչում 
թունելի մեջ կասկածներ ունենալիս, 
մենք նույնպես կարող ենք ամաչել 
օգնություն խնդրել։ Գուցե մենք այն 
մարդն ենք, որից ուրիշները ուժ 
են ակնկալում, իսկ այժմ մենք ենք 
օգնություն սպասում։ Երբ հասկա-
նանք, որ մեզ վրա Փրկչի տարածած 
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լույսն ու սփոփանքը շատ ավելի 
թանկարժեք է, քան հպարտության 
մեջ այն թաքցնելը, ապա ոգեշնչված 
Եկեղեցու ղեկավարները, ծնողները 
և վստահելի ընկերները կարող են 
օգնել։ Նրանք պատրաստ են օգնե-
լու մեզ ձեռք բերել հոգևոր ինքնա-
վստահություն, որը կամրապնդի մեզ 
հոգևոր մարտահրավերների դեմ։

Երկրորդը՝ մենք պետք է 
վստահենք Տիրոջը, որպեսզի մեր 
մեջ զարգացնենք հոգևոր ուժ։ 
Մենք մշտապես չենք կարող ապա-
վինել ուրիշների լույսին։ Ես գիտեի, 
որ թունելի խավարը երկար չէր 
տևի, եթե ես շարունակեի վարել իմ 
ընկերոջ կողքին և խմբի ապահովու-
թյան ներքո։ Սակայն ես ցանկանում 
էի լույսը տեսնելուն պես ինքնուրույն 
շարունակել։ Տերը մեզ ուսուցանում 
է. «Մոտեցեք ինձ, և ես կմոտենամ 
ձեզ. փնտրեք ինձ ջանասիրաբար, 
և կգտնեք ինձ. խնդրեք, և կստանաք. 
թակեք, և ձեզ կբացվի»։ 3 Մենք պետք 
է գործենք և ակնկալենք, որ Տերը 
կկատարի Իր խոստումը և կբար-
ձրացնի մեզ խավարից, եթե մենք 
մոտենանք Նրան։ Սակայն հակա-
ռակորդը կփորձի համոզել մեզ, 
որ մենք երբեք չենք զգացել Հոգու 
ազդեցությունը և պարզապես ավելի 
հեշտ կլինի այլևս չփորձել։

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը 
խորհուրդ է տվել մեզ «առաջին 
հերթին ձեր կասկածները կասկածի 

տակ դրեք, հետո նոր ձեր հա-
վատքը»։ 4 Իմ ծխում մի երիտասարդ 
տղա վերջերս ասաց. «Իմ կարծիքով 
բաներ կան, որոնք հնարավոր չէ 
որևէ այլ կերպ բացատրել, բացի 
այն, որ դրանք Աստծուց են»։ Դա 
կոչվում է հոգևոր մաքրություն։

Երբ հարցեր ենք ունենում կամ 
ենթարկվում կասկածների, մենք 
պետք է հիշենք այն հոգևոր օրհնու-
թյունները և զգացմունքները, որոնք 
անցյալում ներխուժել են մեր սիրտ և 
կյանք և պետք է մեր հավատքը հիմ-
նենք Երկնային Հոր և Նրա Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Հիշում եմ 
մի խորհուրդ, որը տրված է հայտնի 
օրհներգում. «Կասկած չկա Աստծո 
բարությանը [քանի որ] ապացուցել 
ենք անցյալում»։ 5 Անցյալի հոգևոր 
փորձառությունների անտեսման և 
արժեզրկման դեպքում մենք կհեռա-
նանք Աստծուց։

Մենք ավելի ուժգին կերպով 
հետամուտ կլինենք լույսին, եթե 
մեր կյանքում այն փայլելիս պատ-
րաստակամորեն ընդունենք այն։ 
Ժամանակակից սուրբ գրությունը 
մեկնաբանում է լույսը և մի խոստում 
է տալիս նրանց, ովքեր ընդունում 
են այն. «Այն, ինչ Աստծուց է՝ լույս է. 
և նա, ով ստանում է լույսը և շարու-
նակում է Աստծո հետ, ստանում է 
ավելի շատ լույս. և այդ լույսն ավելի 
ու ավելի է պայծառանում, մինչև որ 
կատարյալ օր է դառնում»։ 6 Դեպի 

լույսը հեծանիվը վարելու նման, 
որքան շատ ենք մոտենում, այնքան 
շատ է Նրա ազդեցությունը զգաց-
վում մեր կյանքում։ Թունելի վերջում 
գտնվող լույսի նման Նրա ազդեցու-
թյունը մեզ վստահություն, վճռա-
կանություն, սփոփանք կտա և որ 
ամենակարևորն է՝ զորություն կտա 
իմանալու, որ Նա ապրում է:

Երրորդ՝ չկա այնպիսի խավար, 
որն ավելի խիտ, սպառնալից 
կամ այնքան տհաճ լինի, որը 
չի կարելի հաղթահարել լույսի 
շնորհիվ։ Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը 
վերջերս ուսուցանել է. «Աշխարհում 
չարի մեծացմանը զուգընթաց գոյու-
թյուն ունի փոխհատուցող հոգևոր ուժ 
արդարների համար։ Երբ աշխարհն 
անտեսում է հոգևոր համոզմունք-
ները, Տերն ուղի է պատրաստում 
նրանց համար, ովքեր փնտրում են 
Նրան՝ պարգևելով նրանց ավելի մեծ 
հավաստիացում, ավելի շատ հաս-
տատում և ավելի մեծ վստահություն 
այն հոգևոր ուղղության հանդեպ, 
որով նրանք գնում են։ Մթնշաղի 
մեջ Սուրբ Հոգու պարգևը դառնում 
է ավելի պայծառ լույս»։ 7

Եղբայրներ և քույրեր, մենք 
միայնակ չենք, որպեսզի ներգործ-
վենք աշխարհի ցանկացած քմահա-
ճույքից կամ փոփոխությունից, այլ 
հավատքը կասկածից վեր ընտրելու 
զորություն ունենք։ Որպեսզի կա-
րողանանք օգտվել փոխհատուցող 
հոգևոր ուժից, մենք պետք է ականջ 
դնենք մարգարեական խորհր-
դին, ճանաչենք և գործենք ըստ 
հոգևոր հուշումների, լինենք հնա-
զանդ Աստծո պատվիրաններին և 
փնտրենք անձնական հայտնություն։ 
Մենք պետք է ընտրենք։ Մենք պետք 
է ընտրենք Փրկչի լույսը։ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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 7. Neil L. Andersen, “A Compensatory 

Spiritual Power for the Righteous” 
(Brigham Young University Education 
Week devotional, Aug. 18, 2015), speeches. 
byu. edu. 
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ունեք: Գուցե կա խնդիր, որը դուք 
լիովին չեք հասկանում, թե ինչպես 
պատասխանեք: Այսօր ես կկամե-
նայի կիսվել որոշ մտքերով, որոնք 
կօգնեն ձեզ ձեռք բերել պատաս-
խաններ կամ օգնություն, որը դուք 
որոնում եք: Գործընթացը սկսվում 
է դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանը դարձի գալով:

Հայտնություն ստանալը կախված  
է մեր սրտերի վիճակից ու միտումից

Ես մտածել եմ սուրբ գրություն-
ներում գտնվող մի քանի անձանց 
պատմությունների մասին: Վերց-
նենք օրինակ Լամանին և Լեմուելին: 
Նեփիի նման, նրանք ծնվել էին «լավ 
ծնողներից» և ուսուցանվել «[իրենց] 
հոր բոլոր գիտելիքներից»: 2 Սակայն 
նրանք տրտնջում էին, որովհետև 
իրենց հայրը տեսիլատես մարդ 
էր: Իրենց տեսակետից նրա որո-
շումները զուրկ էին տրամաբանու-
թյունից, քանի որ նրանք չգիտեին 
Աստծո բաները և այդ պատճառով 
նրանք չէին հավատում: 3

Հետաքրքիր է նշել, որ նրանց 
ընտրությունները թույլ տվեցին, որ 
իրենց հասանելի լինեն հնարա-
վորին չափով հավատք շենացնող 
փորձառություններ: Նրանք թողեցին 
իրենց տունը և իրենց հարստու-
թյունները: Նրանք տառապեցին 
անապատում թափառումների 
ընթացքում: Նրանք ի վերջո օգնեցին 
նավ կառուցել և համաձայնվեցին 
ճանապարհորդել դեպի անծանոթ 
մի երկիր:

Նեփին անցավ այս նույն փոր-
ձառությունների միջով: Բայց 
արդյոք այդ իրադարձությունները 
շենացրեցի՞ն նրանց հավատքը: 
Նեփիի հավատքն ուժեղացավ, բայց 
Լամանն ու Լեմուելը ավելի լկտի և 
բարկացկոտ դարձան: Այդ եղբայր-
ները, նույնիսկ, տեսան և լսեցին 
մի հրեշտակի, բայց, ավաղ նրանք 
շարունակեցին կասկածել: 4

Մահկանացու կյանքը հեշտ չէ 
մեզանից որևէ մեկի համար: Մենք 
տեղադրված ենք երկրագնդի վրա՝ 
փորձվելու և ստուգվելու համար: 
Կյանքի փորձառությունների մեր 
արձագանքը հաճախ մեծապես 
կազդեն մեր վկայությունների վրա: 

վերաբերյալ, բայց Նա պատասխա-
նում է դրանց, երբ մենք ունենում ենք 
«մաքուր սիրտ», և «անկեղծ միտում»: 1 
Նա չի պատասխանում ուղղակի մեր 
հետաքրքրությունը բավարարելու 
համար:

Գուցե կա ինչ որ բան ձեր կյան-
քում, որի վերաբերյալ դուք հարց 

Երեց Ջեյմս Բ.Մարտինո
Յոթանասունական

Երբ ես երիտասարդ էի, ծնող-
ներս միացան Հիսուս Քրիս-
տոսի Վերջին Օրերի Սրբերի 

Եկեղեցուն: Մենք գիտեինք, որ մի-
սիոներներն ուսուցանում էին նրանց, 
բայց իմ ծնողները մենակ էին վերց-
րել միսիոներական դասերը:

Այս զարմանալի հայտարարու-
թյունից հետո, ես և եղբայրներս, 
նույնպես, սկսեցինք լսել միսիոներ-
ներին, և նրանցից յուրաքանչյուրը 
ուրախությամբ ընդունեց Վերա-
կանգման ուղերձը: Չնայած ես 
հետաքրքրված էի, բայց սիրտս չէր 
ուզում փոխել կյանքս: Սակայն ես 
ընդունեցի աղոթելու մարտահրա-
վերը Մորմոնի Գրքի վերաբերյալ, թե 
արդյոք այն Աստծո խոսքն էր, բայց 
ես պատասխան չստացա:

Դուք գուցե հարցնեք, թե ինչո՞ւ 
Երկնային Հայրը չպատասխանեց 
այդ աղոթքին, ես իսկապես զարմա-
ցած էի: Ես իմացա այդ ժամանակից 
սկսած, որ Մորոնիի կողմից տրված 
խոստումը ճիշտ էր: Աստված իսկա-
պես պատասխանում է մեր աղոթքնե-
րին ավետարանի ճշմարտացիության 

Դիմեք Նրան և 
պատասխանները 
կգան
Եղեք հնազանդ, հիշեք այն ժամանակները, երբ դուք զգացել եք  
Հոգին անցյալում և խնդրեք հավատքով: Ձեր պատասխանը կգա:
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Մտածեք Լամանի և Լեմուելի ար-
ձագանքի մասին, նրանք տրտնջում 
էին, երբ նրանց հայրը խնդրում էր 
նրանց դժվար բաներ անել: 5 Նրանք 
փորձեցին ձեռք բերել արույրե 
թիթեղները, բայց երբ հաջողություն 
չունեցան, նրանք անձնատուր 
եղան: Նրանց վերաբերմունքն էր 
«Մենք փորձեցինք, էլ ինչ կարող ենք 
անել»: 6

Կար նույնիսկ մի ժամանակ, երբ 
նրանք վշտացան անիրավություն 
անելու համար և ներողություն 
խնդրեցին: 7 Նրանք աղոթեցին և 
ներվեցին: Բայց սուրբ գրություն-
ները պատմում են, որ հետագայում 
նրանք վերադարձան բողոքելուն 
և հրաժարվեցին աղոթել: Նրանք 
եկան Նեփիի մոտ և ասացին, որ 
«իրենք չէին հասկանում խոսքերը, 
որոնք իրենց հայրը խոսել էր»: 8 
Նեփին հարցրեց նրանց, թե արդյոք 
«հարցրել էին Տիրոջից»: 9 Ուշադրու-
թյուն դարձրեք նրանց պատաս-
խանին. «Ոչ, չենք հարցրել, քանի որ 
Տերն այդպիսի բան մեզ հայտնի չի 
դարձնում»: 10

Շարունակվող հնազանդությունը թույլ 
է տալիս մեզ պատասխաններ ստանալ

Նեփիի պատասխանը իր եղբայր-
ներին բանալի է մեզ համար՝ մեր 
աղոթքին շարունակաբար պատաս-
խաններ ստանալու համար.

«Ինչպե՞ս է, որ դուք չեք պահում 
Տիրոջ պատվիրանները: Ինչպե՞ս է, 
որ դուք պիտի կորչեք ձեր սրտերի 
կարծրության պատճառով:

Դուք չե՞ք հիշում այն բաները, որ 
Տերն ասել է. Եթե դուք չկարծրացնեք 
ձեր սրտերը և խնդրեք ինձ հավատ-
քով, հավատալով, որ կստանաք, 
ջանասիրությամբ պահելով իմ 
պատվիրանները, իհարկե, այս բա-
ները հայտնի կդարձվեն ձեզ»: 11

Ես գիտեմ որոշ վերադարձած 
միսիոներների, ովքեր ունեցել են 
անժխտելի հոգևոր փորձառություն-
ներ, բայց որոշ հոգևոր սովորույթ-
ների բացակայությունը թվում է 
ստիպել է նրանց մոռանալ այն դեպ-
քերը, երբ Աստված խոսել է իրենց 
հետ: Այդ վերադարձած միսիոներ-
ներին և մեզ բոլորիս, եթե «զգացել 
եք սրտի մի փոփոխություն, և եթե 

դուք տրամադրված եք եղել երգելու 
քավիչ սիրո երգը, ես կկամենայի 
հարցնել, այժմ դուք ունե՞ք այդպիսի 
զգացում»: 12 Եթե դուք դա չեք զգում 
այժմ, դուք կարող եք զգալ դա 
կրկին, բայց նկատի առեք Նեփիի 
խորհուրդը: Եղեք հնազանդ, հիշեք 
այն ժամանակները, երբ դուք զգա-
ցել եք Հոգին անցյալում և խնդրեք 
հավատքով: Ձեր պատասխանը կգա, 
և դուք կզգաք Փրկչի սերն ու խաղա-
ղությունը: Դա կարող է չգալ այնքան 
արագ կամ այն ձևով, ինչպես դուք 
եք կամենում, բայց պատասխանը 
կգա: Անձնատուր մի եղեք: Երբեք 
անձնատուր մի եղեք:

Եկեք համեմատենք Լամանին 
և Լեմուելին Մոսիայի որդիների 
հետ: Երկու խմբերն էլ մեծացել էին 
արդար ընտանիքներում, սակայն 
երկուսն էլ մոլորվեցին: Երկուսն 
էլ կանչվեցին ապաշխարության 
հրեշտակի կողմից, բայց ի՞նչն էր 
տարբեր Մոսիայի որդիների փոր-
ձառության դեպքում:

Փորձությունները կշենացնեն 
մեր հավատքը

Նրանց միսիոներական հաջո-
ղությունը անմոռանալի է: Հազարա-
վորներ դարձի եկան դեպի Տիրոջ 
ուղիները: Սակայն մենք հաճախ 
մոռանում ենք, որ երբ նրանք 

սկսեցին իրենց միսիաները, նրանց 
«սրտերն ընկճված էին և [նրանք] քիչ 
էր մնում ետ դառնային, [բայց] Տերը 
հանգստացրեց [նրանց]»: Նրանց 
խորհուրդ տրվեց Տիրոջ կողմից 
«համբերությամբ տանել [իրենց] 
չարչարանքները»: 13

Սուրբ գրությունների 
ուսումանսիրությունը մեզ հայտնում 
է Աստծո կամքը

Ինչո՞ւ Մոսիայի այս որդիների 
փորձություններն ավելի շուտ 
ամրացրեցին նրանց հավատքը և 
նվիրվածությունը, քան ստիպեցին 
նրանց տրտնջալ կամ կասկա-
ծել: Պատճառն այն էր, որ «նրանք 
դարձել էին ուժեղ ճշմարտության 
իմացության մեջ. Քանզի նրանք 
առողջ դատողությամբ մարդիկ էին, 
և նրանք ջանասիրաբար քննել էին 
սուրբ գրքերը, որ կարողանային 
իմանալ Աստծո խոսքը»: 14 Մենք բո-
լորս կդիմակայենք փորձությունների 
և կունենանք հարցեր, բայց հիշեք, 
որ մենք պետք է «անընդհատ ամուր 
բռնենք երկաթյա ձողը» 15 «Քրիստոսի 
խոսքերը կասեն [մեզ] բոլոր բաները, 
որ [մենք] պետք է անենք»: 16 Մենք 
պետք է դարձնենք սուրբ գրություն-
ների ուսումնասիրությունը մեր 
կյանքի ամենօրյա մասը, քանի որ 
սա կբացի հայտնության դռները:
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Աղոթքը միացած ծոմի հետ, հրավիրում 
է հայտնություն

Մոսիայի որդիների համար «դա 
բոլորը չէ. Նրանք նվիրվել էին շատ 
աղոթքի ու ծոմի, այդ պատճառով 
նրանք ունեին մարգարեության ոգին 
ու հայտնության ոգին»: 17 Աղոթքը 
և ծոմը կօգնի մեզ զգայուն լինել 
հոգևոր հուշումների հանդեպ: Երկ-
նային Հոր հետ հաղորդակցությունը, 
երբ նպատակաուղղված հրաժար-
վում ենք ուտելիքից և ըմպելիքից, 
թույլ է տալիս մեզ «լուծել անի-
րաւութեան կապանքները [և] բաց 
անել լուծի կոշկոռները»: 18 Աղոթքը 
միացած ծոմի հետ, կապահովի, որ-
պեսզի, երբ մենք «կանչենք. . . . Տերը 
պատասխանէ [և երբ մենք] աղաղա-
կենք, . . . նա ասէ.Ահա ես»: 19

Դիմեք Նրան
Այս կրոնական անձնական 

սովորույթները՝ հնազանդությունը, 
սուրբ գրքերի ուսումնասիրությունը, 
աղոթքը, և ծոմը, ամրացրեցին Մո-
սիայի որդիներին: Այս նույն անձ-
նական կրոնական սովորույթների 
բացակայությունը մեծ պատճառ էին, 
որ Լամանն ու Լեմուելը խոցելի էին 
մնացել՝ տրտնջալու և կասկածելու 
գայթակղության առջև:

Եթե դուք գայթակղվում եք 
տրտնջալու, եթե դուք ունեք կաս-
կածներ, որոնք տանում են անհա-
վատության, եթե փորձությունները 
թվում են ավելի, քան դուք կարող 
եք տանել, դիմեք Նրան: Եթե դուք 
մեկն եք, ով հեռացել է, արդարացրել 
վարքը, դիմեք Նրան: Կարո՞ղ եք 
հիշել, երբ Նա «խաղաղություն խո-
սեց [ձեր] մտքին . . . Ավելի մեծ ի՞նչ 
վկայություն կարող ես դու ունենալ, 
քան Աստծուց»: 20 Հարցրեք ինքներդ 
ձեզ. «Արդյոք ես այնպես մոտիկ եմ 
Քրիստոսի նման ապրելուն այժմ, 
ինչպես նախկինում էի»: Խնդրում 
եմ, դիմեք Նրան:

Կարելի՞ է վերադառնամ իմ 
անձնական պատմությանը: Հիշում 
եմ, երբ միսիոները, ով ինձ ուսուցա-
նում էր հարցրեց, թե պատրաստ էի 
մկրտվելու: Ես պատասխանեցի, որ 
դեռ ունեի որոշ հարցեր: Այս իմաս-
տուն միսիոներն ասաց ինձ, որ նա 
կարող էր պատասխանել դրանց, 

բայց որ ես պետք է առաջինը 
պատասխանեի նրա հարցին: Նա 
հարցրեց ինձ, թե Մորմոնի Գիրքը 
արդյոք ճի՞շտ էր և արդյոք Ջոզեֆ 
Սմիթը մարգարե էր: Ես ասացի, որ 
չգիտեի, բայց ուզում էի իմանալ:

Ինձ համար պատասխանը եկավ 
ոչ թե որպես իրադարձություն, այլ 
որպես գործընթաց: Ես նկատեցի, 
որ երբ «խոսքերի վրա փորձարկեցի» 
և սկսեցի «գործադրել հավատքի 
մի մասնիկ», Մորմոնի Գիրքը սկսեց 
«հրաշալի լինել ինձ համար» և այն 
իսկապես «լուսավորեց իմ հասկա-
ցողությունը և իսկապես «մեծացրեց 
իմ հոգին»: Ի վերջո, ես ունեցա այն 
փորձառությունը, որը սուրբ գրքերը 
նկարագրում են որպես կրծքավան-
դակն ուռչել: 21 Այդ պահին էր, որ ես 
կամեցա մկրտվել և նվիրաբերել 
կյանքս Հիսուս Քրիստոսին:

Իս իսկապես գիտեմ, որ Մորմոնի 
Գիրքը Աստծո խոսքն է: Ես գիտեմ, 
որ Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե էր: Օհ, 
ես դեռ ունեմ բաներ, որոնք չեմ 
հասկանում, բայց իմ վկայությունը 
ճշմարտության մասին մոտեցնում 
է ինձ Փրկչին և շենացնում է իմ 
հավատքը:

Եղբայրեներ և քույրեր, հիշեք Նե-
փիին և Մոսիայի որդիներին, ովքեր 
ունեցան հոգևոր փորձառություններ, 
իսկ հետո գործեցին հավատքով, 
այնպես որ պատասխաններ եկան 
և նրանց հավատարմությունն աճեց: 
Հակադրեք դա Լամանի և Լեմուելի 

հետ, ովքեր կասկածում էին և 
տրտնջում: Չնայած երբեմն նրանք 
գործում էին արժանավոր ձևով, 
գործն առանց հավատքի մեռած է: 
Մենք պետք է ունենանք ինչպես հա-
վատք, այնպես էլ գործեր՝ պատաս-
խաններ ստանալու համար:

Հուսով եմ, որ երբ դուք լսեցիք 
այս առավոտ, Հոգին տպավորեց 
ձեր մտքերում և սրտերում այն 
բաները, որոնք դուք կարող եք անել՝ 
ձեր հարցերին պատասխաններ 
ստանալու համար կամ ոգեշնչ-
ված լուծում գտնելու խնդրին, որին 
դուք դիմակայում եք: Ես բերում 
եմ հանդիսավոր վկայություն, որ 
Հիսուսը Քրիստոսն է: Դիմեք Նրան և 
ձեր աղոթքները կպատասխանվեն: 
Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Մորոնի 10.4
 2. 1 Նեփի 1.1
 3. Տես 1 Նեփի 2.11–12
 4. Տես 1 Նեփի 4.3–4
 5. Տես 1 Նեփի 3.5
 6. Տես 1 Նեփի 3.14
 7. Տես 1 Նեփի 7.20–21
 8. 1 Նեփի 15.7
 9. 1 Նեփի 15.8
 10. 1 Նեփի 15.9
 11. 1 Նեփի 15.10–11
 12. Ալմա 5.26
 13. Ալմա 26.27
 14. Ալմա 17.2
 15. 1 Նեփի 8.30
 16. 2 Նեփի 32.3
 17. Ալմա 17.3
 18. Եսայիա 58.6
 19. Եսայիա 58.9
 20. Վարդապետություն և Ուխտեր 6.23
 21. Տես Ալմա 32.27–28
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որպեսզի նա կարողանա իմանալ, 
ըստ մարմնի, ինչպես սատարել իր 
ժողովրդին՝ ըստ նրանց թուլություն-
ների» (Ալմա 7.12):

Օրինակ, Պողոս Առաքյալը 
հայտարարել է, որ քանի որ Փր-
կիչը «չարչարվեցավ և փորձվեցավ, 
կարող է օգնութիւն տալ փորձվող-
ներին» (Եբրայեցիս 2.18): Նմանա-
պես, Նախագահ Ջեյմս Ե. Ֆաուստն 
ուսուցանել է. «Քանի որ Փրկիչը 
տառապել է այն բոլոր բաներից, 
որոնք մենք կարող ենք զգալ կամ 
տանել, Նա կարող է օգնել թույլերին 
ուժեղանալ»: 2

Մեր Փրկիչը տոկաց և տառա-
պեց բոլոր մահկանացու ցավերից 
«մարմնավորապէս», և այսպիսով Նա 
«ըստ մարմնի» գիտեր, թե ինչպես 
սատարել [որը նշանակում է սփոփել 
և օգնել] իր ժողովրդին՝ ըստ նրանց 
թուլությունների։ Ուստի Նա գիտի 
մեր դժվարությունները, մեր վշտերը, 
մեր գայթակղությունները և մեր տա-
ռապանքները, քանի որ Նա հոժա-
րակամ տարավ այդ բոլորը՝ որպես 
Իր Քավության կարևոր մաս: Եվ 
սրա շնորհիվ Փրկիչի Քավությունը 
արտոնում է Նրան սատարել մեզ՝ 
ուժ տալով տանելու այդ ամենը:

II.
Յոթերորդ գլխում (Ալմայի ուս-

մունքը ոչ միայն միակ ամենապարզ 
ուսմունքն է բոլոր սուրբ գրություննե-
րում՝ Քավության այս կարևոր ուժի 
մասին, այլ նաև ուսուցանվում է ողջ 
սուրբ գրությունով մեկ:

Իր ծառայության սկզբում Հիսուսը 
բացատրեց, որ Ինքն ուղարկված էր 
«սրտով կոտրվածներին բժշկելու» 
(Ղուկասի 4.18): Աստվածաշունչը 
հաճախ է մեզ պատմում Նրա 
կողմից «իրանց հիվանդությունները» 
բժշկելու մասին (Ղուկասի 5.15, 
7.21): Մորմոնի գրքում գրանցված 
է, որ Նա բժշկեց «բոլոր նրանց, 
որոնք չարչարված էին ինչ- որ ձևով» 
(3 Նեփի 17.9): Մատթեոսի ավե-
տարանը բացատրում է, որ Հիսուսը 
բժշկեց մարդկանց, «որ կատարվի 
Եսայի մարգարեի ձեռքով ասվածը, 
որ ասում է. Նա մեր հիվանդութիւն-
ները վեր առավ և մեր ցավերը կրեց» 
(Մատթեոս 8.17):

հիվանդություններն ու թուլություն-
ները, որ Իր ժողովուրդն ունի:

Ալման նկարագրել է Փրկիչի 
Քավության այս մասը. «Եվ նա պիտի 
գնա առաջ՝ տանելով ցավեր և չար-
չարանքներ, և փորձություններ ամեն 
տեսակի. և դա՝ որպեսզի խոսքը կա-
րողանա իրագործվել, որն ասում է. 
նա վեր կառնի իր վրա իր ժողովրդի 
ցավերն ու հիվանդությունները» 
(Ալմա 7.11, տես նաև 2 Նեփի 9.21):

Կարելի է միայն պատկերացնել: 
Փրկիչն Իր Քավության մեջ տառա-
պեց «ցավերից և չարչարանքներից, 
և փորձություններից ամեն տեսակի»: 
Ինչպես Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերն 
է մեկնաբանել. «Նա պարտքեր 
չուներ վճարելու: Նա որևէ սխալ 
բան չէր արել: Այնուամենայնիվ, Նա 
զգացել է ամբողջ մեղքի, դժբախտու-
թյան ու վշտի, ցավի ու ստորացման, 
մտավոր, զգացմունքային և ֆիզիկա-
կան տառապանքների զանգվածը, 
որը հայտնի է մարդուն»: 1

Ինչո՞ւ Նա տառապեց այս «ամեն 
տեսակի» մահկանացու մարտահրա-
վերներից: Ալման մեկնաբանել է. «Եվ 
նա իր վրա վեր կառնի նրանց թու-
լությունները, որպեսզի նրա սիրտը 
լցվի ողորմությամբ, ըստ մարմնի, 

Երեց Դալլին Հ. Օուքս
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Մահկանացու կյանքում մեզ 
ուղեկցում է մահվան և մեղքի 
բեռան իրականությունը: 

Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը 
հաղթահարում է մահկանացու 
կյանքի այս երկու խոչընդոտները: 
Բայց մահից ու մեղքից բացի մենք 
ունենում ենք շատ այլ խնդիրներ՝ 
մահկանացու կյանքի մեր պայքարի 
ընթացքում: Այդ նույն Քավության 
շնորհիվ մեր Փրկիչը կարող է տալ 
մեզ այն զորությունը, որի կարիքը 
մենք ունենք, որպեսզի հաղթա-
հարենք այս մահկանացու կյանքի 
մարտահրավերները: Սա է լինելու 
իմ ելույթի թեման այսօր:

I.
Քավությանը վերաբերող սուրբ 

գրությունների պատմությունների 
մեծ մասը վերաբերում են Փրկիչի 
կողմից մահվան կապանքները 
քանդելուն և մեր մեղքերի համար 
տառապելուն: Մորմոնի գրքում 
գրանցված իր քարոզում Ալման 
ուսուցանել է այս հիմնադրույթները: 
Բայց նա մեզ ապահովել է նաև 
սուրբ գրությունների ամենապարզ 
հավաստիացումներով, որ Փրկիչը 
նույնպես զգացել է այն ցավերը, 

Զորանալով Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությամբ
Իր Քավության շնորհիվ Փրկիչն ունի զորություն սատարելու՝ օգնելու 
ամեն տեսակի ցավերի ու չարչարանքների ժամանակ:
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Եսայիան ուսուցանել է, որ 
Մեսիան կրեց մեր «ցավերը» և մեր 
«վշտերը» (Եսայիա 53.4): Եսայիան 
ուսուցանել է նաև, որ Նա զորացրել 
է մեզ. «Մի վախենար, որովհետև ես 
քեզ հետ եմ, մի վեհերիր, որովհետև 
ես քո Աստվածն եմ. ես զօրացրել 
եմ քեզ, նաև օգնել եմ քեզ» (Եսայիա 
41.10):

Ուստի մենք երգում ենք.

Մի վախեցիր, ես քեզ հետ եմ,  
մի վհատվիր,

Քանզի ես Աստվածն եմ և դեռ  
կօգնեմ քեզ,

Ես կզորացնեմ քեզ, ես կօգնեմ քեզ,  
և ոտքի կհանեմ քեզ, . . .

Պաշտպանելով իմ արդար,  
ամենազոր ձեռքով: 3

Խոսելով Նրա մահկանացու 
կյանքի մի քանի մարտահրավերնե-
րից, Պողոս Առաքյալը գրել է. «Ամեն 
բան կարող եմ ինձ զօրացնող Քրիս-
տոսով» (Փիլիպպեցիս 4.13):

Եվ այսպիսով մենք տեսնում ենք, 
որ Իր Քավության շնորհիվ Փրկիչն 
իշխանություն ունի սատարել՝ օգնել 
յուրաքանչյուր երկրային ցավի ու 
չարչարանքի դեպքում: Երբեմն Նրա 

զորությունը բուժում է թուլություն-
ները, բայց սուրբ գրություններն 
ու մեր փորձը ուսուցանում են, որ 
երբեմն Նա սատարում կամ օգնում 
է՝ ուժ ու համբերություն տալով 
մեզ, որ կարողանանք տանել այդ 
թուլությունները: 4

III.
Որո՞նք են այն մահկանացու 

ցավերը, չարչարանքներն ու թու-
լությունները, որոնք տարավ մեր 
Փրկիչն ու տառապեց:

Ժամանակ առ ժամանակ մենք 
բոլորս ունենում ենք ցավեր, հի-
վանդություններ և թուլություններ: 
Բացի այն փորձություններից, որ 
մենք ունենում ենք մեր մեղքերի 
պատճառով, մահկանացու կյանքը 
ևս հաճախ լի է դժվարություններով, 
վշտերով ու տառապանքներով:

Մենք և նրանք, ում սիրում ենք, 
տառապում են հիվանդություններից: 
Մեզանից յուրաքանչյուրը նույնպես 
երբեմն ցավեր է ունենում վնաս-
վածքների, կոտրվածքների կամ 
ֆիզիկական և մտավոր հիվանդու-
թյունների պատճառով: Մենք բոլորս 
տառապում և վշտանում ենք մեր 
սիրելիների մահվան պատճառով: 

Մենք բոլորս թերանում ենք մեր 
անձնական պարտականություն-
ները կատարելիս, մեր ընտանեկան 
հարաբերություններում կամ մասնա-
գիտական ասպարեզում:

Երբ մեր ամուսինը, կինը կամ էլ 
զավակը մերժում է այն, ինչը մենք 
գիտենք, որ ճիշտ է և մոլորվում է 
արդարության ճանապարհին, մենք 
հատկապես ծանր ցավ ենք ապրում, 
ինչպես հենց անառակ որդու հայրն 
էր զգում Հիսուսի հիշարժան առա-
կում (տես Ղուկասի 15.11–32):

Ինչպես Սաղմոսերգուն էր հայ-
տարարում. «Շատ են արդարի նեղու-
թյունները, բայց Տէրն այն ամենիցը 
փրկում է նորան» (Սաղմոս 34.19):

Այսպիսով մեր հիմները ներառում 
են այս ճշմարիտ հավաստիացումը. 
«Երկիրը չունի որևէ վիշտ, որը եր-
կինքը չկարողանա բուժել»: 5 Այն ինչ 
բուժում է մեզ, Մեր Փրկիչն է ու Նրա 
Քավությունը:

Դեռահասների համար հատկա-
պես տանջալից է մերժված լինելու 
զգացումը, երբ հասակակիցները, 
կազմակերպելով ուրախ հավա-
քույթներ կամ միջոցառումներ, 
կարծես դիտմամբ նրանց անտե-
սում են: Ռասայական և էթնիկ 

Մենք բոլորս տառապում և վիշտ ենք ապրում 
մեր սիրելիների մահվան հետևանքով։

Ռասայական և էթնիկական նախապաշար‑
մունքները ցավալի անդրադարձ են թողնում 
երիտասարդների և մեծահասակների վրա։

Փրկիչն ի զորու է սատարեկ՝ օգնել մեզ մեր մահկանացու ցավերի և նեղությունների մեջ։  
Նա սատարում կամ օգնում է, մեզ ուժ կամ համբերություն տալով՝ մեր թուլությունները հաղթահարելու համար։

Շատերի համար դեպրեսիան ցավալի  
թուլություն է, որը կարող է շարունակ  
անօգնական դարձնել։
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նախապաշարումները երիտասարդ-
ների և չափահասների մոտ առա-
ջացնում են այլ ցավոտ մերժումներ: 
Կյանքը ունի ուրիշ շատ մարտահ-
րավերներ, ինչպես օրինակ գոր-
ծազրկությունը կամ մեր պլանների 
անհաջող շրջադարձները:

Ես դեռ շարունակում եմ խոսել 
մահկանացու թուլությունների մա-
սին, որոնք չեն առաջացել մեր մեղ-
քով: Ոմանք ծնվում են ֆիզիկական 
կամ մտավոր հաշմանդամությամբ, 
որն անձնական տառապանքներ է 
պատճառում իրենց և դժվարություն-
ներ նրանց, ովքեր սիրում և հոգ են 
տանում նրանց մասին: Շատերի 
համար դեպրեսիայի թուլությունը 
տանջալից է կամ նրանց դարձ-
նում է մշտապես անաշխատունակ: 
Մեկ այլ ցավոտ դժբախտություն է 
միայնակությունը: Նրանք, ովքեր 
տառապում են այս իրավիճակից, 
պիտի հիշեն, որ մեր Փրկիչը նույպես 
կրել է այդպիսի տանջանք, և որ Իր 
Քավության միջոցով Նա առաջար-
կում է ուժ՝ դիմանալու դրան:

Քիչ թուլություններ կան, որոնք 
ավելի վնասակար են մեր աշխար-
հիկ և հոգևոր կյանքի համար, քան 

կախվածությունները: Դրանցից մի 
քանիսը, ինչպես կախվածությունը 
պոռնոգրաֆիայից կամ թմրանյու-
թերից, մեր մեղսալից վարքագծի 
հետևանքն են: Նույնիսկ այդ սովո-
րության ապաշխարությունից հետո 
կախվածությունը կարող է մնալ: Այդ 
տկարացնող բռունցքը հնարավոր է 
նաև թուլացնել վճռական ուժով, որը 
գալիս է Փրկիչից: Այսպիսով, ար-
դյո՞ք այս լուրջ խնդրի հետ բախվող 
մարդիկ կարող են բանտարկվել 
հանցագործության համար: Վեր-
ջերս ստացված մի նամակ վկայում 
է, որ այդ ուժը կարող է գալ այսպիսի 
դեպքերից նույնիսկ մեկի դեպքում: 
«Ես գիտեմ, որ մեր Փրկիչը քայլում է 
այս միջանցքներով, և ես հաճախ եմ 
զգացել Քրիստոսի սերը բանտի այս 
պատերի ներսում»: 6

Ինձ դուր է գալիս մեր բանաս-
տեղծուհի և ընկեր Էմմա Լօու Թեյնի 
վկայությունը: Նրա կողմից գրված 
հիմնի բառերում ասվում է.

Որտե՞ղ կարող եմ խաղաղություն 
գտնել:

Որտե՞ղ կարող եմ սփոփանք 
գտնել,

Երբ այլ ակունքները դադարում  
են ինձ փրկել:

Երբ վիրավոր սրտով, զայրույթով 
կամ չարությամբ,

Ես առանձնանում եմ՝
Փնտրելով իմ հոգին:

Որտե՞ղ, երբ իմ ցավն ուժեղանում է,
Որտե՞ղ, երբ ես թախծում եմ:
Որտե՞ղ, ես պիտի իմանամ, ու՞ր 

կարող եմ փախչել:
Որտե՞ղ է այն խաղաղ ձեռքը, որ 

հանգստացնի իմ տառապանքը:
Ո՞վ, ո՞վ կարող է հասկանալ:
Նա: Միայն Նա: 7

IV.
Ո՞ւմ կարող է սատարել և ու-

ժեղացնել Հիսուս Քրիստոսի Քա-
վությունը: Ալման ուսուցանել է, որ 
Փրկիչը Իր վրա կվերցնի «ցավերն 
ու չարչարանքները իր ժողովրդի» 
և «կսատարի իր ժողովրդին» (Ալմա 
7.11–12, շեշտադրումն ավելացված 
է): Ովքե՞ր են «նրա ժողովուրդը» 
այս խոստման մեջ: Արդյո՞ք բոլոր 
մահկանացուները, բոլո՞րը, ովքեր 
վայելում են հարության իրակա-
նությունը Քավության միջոցով: 
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Թե՞ միայն ընտրյալ ծառաները, որ 
արժանի դարձել ծեսերի և ուխտերի 
միջոցով:

Ժողովուրդ բառը սուրբ գրու-
թյուններում ունի շատ իմաստներ: 
Ամենահամապատասխան իմաստը 
այն ուսմունքի համար, որ Փրկիչը 
կսատարի «իր ժողովրդին» այն 
է, որը Ալման կիրառել է, երբ նա 
ավելի ուշ ուսուցանել է, որ «Աստ-
ված հիշում է ամեն ժողովրդի, ինչ 
երկրում էլ որ նրանք լինեն» (Ալմա 
26.37): Դա նաև այն է, ինչ հրեշտակ-
ները նկատի ունեին, երբ նրանք 
հայտարարեցին մանուկ Հիսուսի 
ծնունդը. «Մեծ ուրախություն եմ 
ավետում ձեզ, որ բոլոր ժողովրդին 
պիտի լինի» (Ղուկասի 2.10):

Մահկանացու կյանքում իր քավիչ 
փորձառության շնորհիվ մեր Փրկիչը 
կարողանում է սփոփել, բուժել և զո-
րացնել բոլոր տղամարդկանց և կա-
նանց ամենուր, բայց ես հավատում 
եմ, որ նա անում է դա միայն նրանց 
համար, ովքեր փնտրում են նրան 
և Նրանից օգնություն խնդրում: 
Հակոբոս Առաքյալը ուսուցանել է. 
«Խոնարհեցեք Տիրոջ առաջին, և նա 
կբարձրացնէ ձեզ» (Հակոբոսի 4.10): 
Մենք պատրաստվում ենք այդ օրհ-
նությանը, երբ հավատում ենք Նրան 
և աղոթքով օգնություն խնդրում 
Նրանից:

Գոյություն ունեն միլիոնավոր 
աստվածավախ մարդիկ, ովքեր 
աղոթում են Աստծուն, որ իրենց 

դուրս բերի չարչարանքներից: 
Մեր Փրկիչը հայտնել է, որ Ինքը 
«վայր իջավ բոլոր բաներից ցած» 
(ՎևՈւ 88.6): Ինչպես Երեց Նիլ Ա. 
Մաքսվելն ուսուցանել է. «Իջնելով 
բոլոր բաներից ցած», Նա կատա-
րելապես և անձնապես հասկանում 
է մարդկային տառապանքի բո-
լոր տեսակները»: 8 Մենք նույնիսկ 
կարող ենք ասել, որ իջնելով բոլոր 
բաներից ցած, Նա կատարելապես 
տեղավորվեց, որպեսզի բարձրացնի 
և մեզ տա այն ուժը, որի կարիքը 
մենք ունենք, որպեսզի տանենք մեր 
չարչարանքները: Մենք միայն պիտի 
խնդրենք:

Ժամանակակից հայտնության 
մեջ Տերը շատ անգամներ հայտա-
րարել է. «Ուստի, եթե խնդրեք ինձա-
նից, դուք կստանաք. եթե թակեք, 
կբացվի ձեզ» (օրինակ, ՎևՈւ 6.5, 
11.5, տես նաև Մատթեոս 7.7): Իսկա-
պես, Իրենց համապարփակ սիրո 
շնորհիվ մեր Երկնային Հայրը և Նրա 
սիրելի որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, 
լսում և համապատասխան կերպով 
պատասխանում են բոլոր նրանց 
աղոթքներին, ովքեր փնտրում են 
նրանց հավատով: Ինչպես գրել է 
Պողոս Առաքյալը. «Հույս ենք դրել 
կենդանի Աստծո վրա, որ Փրկիչն է 
ամեն մարդկանց, և մանավանդ հա-
վատացյալների» (Ա Տիմոթեոս 4.10):

Ես գիտեմ, որ այս բաները 
ճիշտ են: Մեր Փրկիչի Քավությունը 
ավելի քան երաշխավորել է մեր 

անմահությունը՝ համընդհանուր 
հարության միջոցով և մեզ հնարա-
վորություն տվել մաքրվելու մեղքից՝ 
ապաշխարության ու մկրտության 
միջոցով: Նրա Քավությունը մեզ 
նաև հնարավորություն է տվել 
դիմել Նրան, ով զգացել է մեր բոլոր 
մահկանացու թուլությունները, որ 
ուժ տա մեզ՝ կրելու մահկանացու 
կյանքի բեռները: Նա գիտի մեր 
տառապանքների մասին, և Նա մեզ 
հետ է: Բարի Սամարացու նման, 
երբ Նա մեզ գտնի վիրավոր՝ ճանա-
պահի եզրին ընկած, Նա կկապի մեր 
վերքերը և հոգ կտանի մեր մասին 
Ղուկասի 10.34): Հիսուս Քրիստոսի 
ամոքիչ ու զորացնող ուժը և Նրա 
Քավությունը մեզ՝ բոլորիս համար 
է, ովքեր կխնդրեն: Ես վկայում եմ 
դրա մասին և նաև վկայում եմ մեր 
Փրկիչի մասին, ով այն հնարավոր 
է դարձնում:

Մի օր այս մահկանացու բեռները 
կանցնեն և այլևս ցավ չի լինի (տես 
Հայտնություն 21.4): Ես աղոթում եմ, 
որ մենք բոլորս հասկանանք մեր 
Փրկիչի Քավության հույսն ու զորու-
թյունը, անմահության հաստատումը, 
հավերժական կյանքի հնարավորու-
թյունը և հաստատող ուժը, որը մենք 
կարող ենք ստանալ, եթե միայն 
մենք խնդրենք Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼
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հաստատությունն է»: 5 Հավատքը հո-
գևոր լույս է արձակում և այդ լույսը 
նշմարելի է: 6 Հիսուս Քրիստոսի հան-
դեպ հավատքը երկնային պարգև 
է, որը գալիս է, երբ ընտրում ենք 

Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Փրկիչն ընկալում էր իր շուրջը 
հավաքվածների հավատքի 
ուժը կամ թուլությունը: Մեկին 

Նա գովաբանելով ասաց. «Մեծ է քո 
հավատքը»: 1 Մյուսին ափսոսանքով 
ասաց. «Ով անհավատ»: 2 Մի քա-
նիսին նա հարց տվեց. «Ո՞ւր է ձեր 
հավատքը»: 3 Եվ այնուամենայնիվ, 
մեկին նկատեց. «[Ողջ Իսրայելում] 
նման մեծ հավատք չգտա»: 4

Ես հարց եմ տալիս ինքս ինձ. 
«Ինչպե՞ս է Փրկիչը տեսնում իմ 
հավատքը»: Եվ այսօր այդ հարցը 
ես հղում եմ ձեզ. «Ինչպե՞ս է Փրկիչը 
տեսնում ձեր հավատքը»:

Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ 
հավատքը օդում անհոգ թռչող 
եթերային բան չէ: Հավատքը պատա-
հաբար մեր վրա չի իջնում, ոչ էլ մեր 
անդրանիկության պարգևն է: Ինչ-
պես սուրբ գրություններն են ասում, 
այն «հուսացած և չերևացող բաների 

Քահանայության ընդհանուր նիստ |  
3 հոկտեմբերի, 2015թ.

Հավատքը 
պատահականության 
արդյունք չէ, այլ՝ 
ընտրության
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը երկնային պարգև է,  
որը գալիս է, երբ ընտրում ենք հավատալ և երբ փնտրում ու  
ամուր բռնվում ենք նրանից:

հավատալ 7 և երբ փնտրում ու ամուր 
բռնում ենք այն: Ձեր հավատքը կամ 
ավելի է ուժեղանում, կամ թուլանում 
է: Հավատքը զորության սկզբունք է, 
որը կարևոր է ոչ միայն այս կյան-
քում, այլ նաև վարագույրի մյուս 
կողմի մեր առաջընթացի համար: 8 
Քրիստոսի շնորհով մենք մի օր 
փրկություն կունենանք՝ Նրա ան-
վանը հավատալով: 9 Ձեր հավատքի 
ապագան կերտում է ոչ թե պատա-
հականությունը, այլ ընտրությունը:

Երիտասարդ բրազիլացու հավատքը
Մեկ ամիս առաջ Բրազիլիայում 

ես հանդիպեցի Առոլդո Քավալսան-
տեին: Նա մկրտվել է 21 տարեկա-
նում՝ Եկեղեցու առաջին անդամը 
դառնալով իր ընտանիքում: Նրա 
հավատը վառ բոցավառվում էր, և 
նա անմիջապես սկսեց նախապատ-
րաստվել ծառայելու միսիայում: 
Ցավոք, Առոլդոյի մոր մոտ քաղցկեղ 
հայտնաբերվեց: Երեք ամիս անց, 
մահանալուց ընդամենը մի քանի 
օր առաջ, մայրը կիսվեց Առոլդոյի 
հետ իր մեծագույն մտահոգությամբ: 
Նրանք չունեին օգնող հարազատ-
ներ: Առոլդոն պետք է լիարժեք 
պատասխանատվություն վերցներ 
իր երկու երիտասարդ քույրերի և 
կրտսեր եղբոր համար: Նա հան-
դիսավոր կերպով խոստացավ իր 
մահամերձ մորը, որ կհոգա նրանց 
մասին:

Ցերեկը նա աշխատում էր բան-
կում, իսկ գիշերը՝ գնում էր հա-
մալսարան: Նա շարունակում էր 
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պահել իր մկրտության ուխտերը, 
սակայն լիաժամկետ միսիա ծառա-
յելու նրա հույսերը չքացան: Նրա 
առաքելությունը պիտի լիներ՝ հոգալ 
իր ընտանիքի մասին:

Ամիսներ անց, հաղորդության 
ժողովի իր ելույթը պատրաստելիս, 
Առոլդոն ուսումնասիրում էր Սա-
մուելի խոսքերը, ով հանդիմանու-
թյամբ խոսեց Սավուղ թագավորի 
հետ. «Հնազանդությունը, - կարդաց 
նա, - ավելի լավ է, քան զոհաբե-
րությունը»: 10 Առոլդոն անհնարին 
թվացող տպավորություն ունեցավ, 
որ պետք է հնազանդվի մարգարեի 
կոչին ու ծառայի միսիայում: Չմտա-
հոգվելով խոչընդոտների վերաբե-
րյալ՝ նա առաջ գնաց հսկայական 
հավատքով:

Առոլդոն տնտեսում էր բրազիլա-
կան ամեն կրուզեյրոն, որ կարող 
էր: 23 տարեկանում նա ստացավ իր 
միսիայի կանչը: Նա ասաց եղբորը, 
թե բանկից որքան գումար հանի 
ամեն ամիս ընտանիքի համար: 
Առոլդոն դեռևս բավական միջոցներ 
չուներ իր միսիայի ողջ գումարը 
վճարելու և եղբոր ու քույրերի 
ծախսերը հոգալու համար, սակայն 
հավատք գործադրելով, նա գնաց 
ՄՊԿ: Մեկ շաբաթ անց նա ստացավ 
իր օրհնություններից առաջինը: 

Բանկի իր աշխատանքը ավարտելու 
համար բանկը, անսպասելիորեն, 
Երեց Քավալսանտեին կրկնակի 
գումար վճարեց: Այդ հրաշքը, մյուս 
հրաշքների հետ միասին, հնարավոր 
դարձրեց, որ նա բավական եկա-
մուտ ունենա, որպեսզի կարողանա 
և՛ վճարել իր միսիայի համար, և՛ 
իր ընտանիքի ծախսերի համար՝ իր 
բացակայության ընթացքում:

Քսան տարի անց՝ եղբայր Քա-
վալսանտեն այժմ ծառայում է որպես 
Ռեսիֆե Բրազիլիայի Բոա Վիագեմ 
ցցի նախագահ: Ետ նայելով այն 
օրերին՝ նա ասում է. «Փորձելով 
արդար կյանքով ապրել՝ ես զգում 
էի Փրկչի սերը և առաջնորդությունը: 
Իմ հավատքն աճում էր, հնարավո-
րություն տալով, որ շատ դժվարու-
թյուններ հաղթահարեմ»: 11 Առոլդոյի 
հավատքը պատահականության 
արդյունք չէր, այլ ընտրության:

Կան բազմաթիվ քրիստոնյա 
տղամարդիկ և կանայք Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ խորը հավատ-
քով, և մենք հարգում ու պատվում 
ենք նրանց:

Այլևս չեզոք գոտում չեք
Սակայն, եղբայրներ, մեզ ավելին 

է տրվել. Աստծո քահանայությունը՝ 
Աստծո զորությունը, որը վերա-
կանգնվել է երկրի վրա սուրբ հրեշ-
տակների կողմից: Դա ձեզ տարբեր 
է դարձնում: Դուք այլևս կանգնած 
չեք չեզոք գոտում: Ձեր հավատքը 
կաճի ոչ թե պատահականությամբ, 
այլ ընտրությամբ:

Մեր ապրած կյանքը զորացնում 
կամ թուլացնում է մեր հավատքը: 
Աղոթքը, հնազանդությունը, ազն-
վությունը, մտքերի ու գործերի 
մաքրությունն ու անեսասիրությունը 
զորացնում են հավատքը: Առանց 
դրանց, հավատքը թուլանում է: Ինչո՞ւ 
Փրկիչն ասաց Պետրոսին. «Աղոթեցի, 
որ հավատքդ չնվազի»: 12 Պատճառն 
այն է, որ կա հակառակորդ, որն 
ուրախանում է, երբ կործանում է մեր 
հավատքը: Ձեր հավատքը պաշտ-
պանելիս անհողդողդ եղեք:

Անկեղծ հարցեր
Անկեղծ հարցեր տալը հավատք 

ձևավորելու կարևոր մասն է, և մենք 

օգտագործում ենք և՛ մեր բանակա-
նությունը, և՛ մեր զգացումները: Տերն 
ասել է. «Ես կասեմ քեզ քո մտքում և 
քո սրտում»: 13 Ոչ բոլոր պատասխան-
ները կգան միանգամից, սակայն 
խնդիրների մեծ մասը կարող է 
լուծվել անկեղծ ուսումնասիրմամբ ու 
պատասխան փնտրելով Աստծուց: 
Առանց սրտի, միայն միտքը օգտա-
գործելը հոգևոր պատասխաններ չի 
բերի: «Ով գիտի Աստծո բաները, եթե 
ոչ Աստծո Հոգու [միջոցով]»: 14 Եվ որ-
պես օգնություն, Հիսուսը խոստացել 
է մեզ «մեկ այլ մխիթարիչ» և նրան 
անվանել է «ճշմարտության Հոգի»: 15

Հավատքը երբեք բոլոր հարցե-
րին պատասխան չի պահանջում, 
այլ հաստատում ու քաջություն է 
փնտրում՝ առաջ շարժվելու, երբեմն 
ընդունելով. «Ես չգիտեմ ամեն բան, 
սակայն գիտեմ բավականաչափ, 
որպեսզի առաջ գնամ աշակերտու-
թյան ճանապարհով»: 16

Համառ կասկածների մեջ խո-
րասուզվելը, որը լիցքավորվում է 
անհավատների ու անհավատարիմ-
ների պատասխաններով, թուլացնում 
է մարդու հավատը Հիսուս Քրիստոսի 
և Վերականգնման նկատմամբ: 17 
«Բնական մարդը չի ընդունում Աստծո 
Հոգու բաները. քանի որ դրանք անմ-
տություն են նրա համար»: 18

Օրինակ, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին 
վերաբերող հարցերը նորություն 
չեն: Այս աշխատանքի սկզբից ի վեր 
դրանք բարձրացվել են իր քննադատ-
ների կողմից: Հավատքով մարդկանց, 
ովքեր նայում են 21- րդ դարի գու-
նավոր ակնոցներով, անկեղծորեն 
կասկածի տակ են դնում Մարգարե 
Ջոզեֆի հետ գրեթե 200 տարի առաջ 
եղած իրադարձությունները կամ նրա 
հայտարարությունները, թույլ տվեք 
բարեկամաբար մի խորհուրդ տալ. 
առայժմ եղբայր Ջոզեֆին հանգիստ 
թողեք: Ապագայում դուք 100 անգամ 
ավելի շատ տեղեկություն կունենաք, 
քան կարելի է գտնել այսօրվա համա-
ցանցի բոլոր որոնիչներում միասին 
վերցված, և որի աղբյուրը կլինի 
մեր ամենագետ Երկնային Հայրը: 19 
Դիտարկեք Ջոզեֆի կյանքն ամբող-
ջությամբ՝ աղքատության մեջ ծնված, 
պաշտոնական թերի կրթություն 
ստացած, նա թարգմանեց Մորմոնի 

Առոլդո Քավալսանտեն (ձախում) իր քույրերի 
և եղբոր հետ։ Նրանց մոր նկարը կախված է 
պատին։ 



67ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

Գիրքը 90- ից ավելի քիչ օրում: 20 Տաս-
նյակ հազարավոր ազնիվ, նվիրյալ 
տղամարդիկ ու կանայք ընդգրկվել 
են Վերականգման գործում: 38 տա-
րեկանում Ջոզեֆը կնքեց իր վկայու-
թյունն իր արյամբ: Ես վկայում եմ, 
որ Ջոզեֆ Սմիթը Աստծո մարգարեն 
էր: Պահե՛ք սա ձեր մտքում և առա՛ջ 
շարժվեք:

Պարգևներ, որոնք մեծացնում են  
մեր հավատքը

Թե՛ Աստվածաշունչը և թե՛ Մոր-
մոնի Գիրքը մեզ տալիս են գեղե-
ցիկ հավաստիացում, որ Հիսուսը 
Քրիստոսն է՝ Աստծո Որդին: Իմ 
ձեռքում Մորմոնի Գրքի ֆրանսե-
րեն հրապարակության առաջին 
օրինակներից մեկն է, որը հրատա-
րակել է Ջոն Թեյլորը Ֆրանսիայում 
1852թ. ծառայելու ընթացքում: 
Մորմոնի Գիրքը մասամբ կամ 
ամբողջությամբ այժմ թարգմանվել 
է աշխարհի 110 լեզուներով: Այն 
տրամադրում է հոգևոր և շոշա-
փելի վկայություն Վերականգնման 
ճշմարտության վերաբերյալ: Ե՞րբ 
եք վերջին անգամ կարդացել Մոր-
մոնի Գիրքը սկզբից մինչև վերջ: 
Կարդացեք այն կրկին: Այն կզո-
րացնի ձեր հավատքը: 21

Մեր հավատքը մեծացնելու աստ-
վածային մեկ այլ պարգև է Առաջին 
Նախագահության և Տասներկուսի 
Քվորումի առաջնորդությունը: Այսօր 
մենք հաստատեցինք Տասներկուսի 
երեք նոր անդամների, և ես բարի 
գալուստ եմ մաղթում Երեց Ռասբան-
դին, Երեց Սթիվենսոնին և երեց 
Ռենլանդին Տասներկուսի Քվորումի 
սրբազան շրջան: Պողոսն ասել է.

«Նա [կանչել է] առաքյալներ և . . . 
մարգարեներ. . . .

Սրբերի կատարելության 
համար. . . .

Մինչև որ . . . հասնենք հաւատքի 
և Աստուծոյ Որդին ճանաչելու 
միութեանը. . . .

Որ այլ ևս . . . երերուած ու 
տատանուած [չլինենք] վար-
դապետութեան ամեն քամուցը 
[նրանց] խաբեբայութիւնովը որ 
մոլորեցնում են խաբեբայութեան 
խորամանկութիւնովը»: 22

Առաջին Նախագահության և Տաս-
ներկուսի առաջնորդությունը օգնում 
է պաշտպանել մեր հավատքը:

Թեև հավատքի ձեր կրակը 
սկզբում կարող է փոքր լինել, 
արդար ընտրությունները բերում են 
ավելի մեծ վստահություն Աստծո 
հանդեպ և ձեր հավատքն աճում 
է: Մահկանացու կյանքի դժվարու-
թյունները հարվածում են ձեզ և 
չար ուժերը թաքնվում են մթության 
մեջ, հույս ունենալով մարել ձեր 
հավատքի կրակը: Բայց երբ շա-
րունակում եք լավ ընտրություններ 
կատարել, վստահում եք Աստծոն 
ու հետևում եք Նրա Որդուն, Տերը 
մեծացնում է ձեր լույսը և գիտելիքը, 
և ձեր հավատքը դառնում է մնայուն 
ու անսասան: Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոնն ասել է. «Մի՛ վախեցեք . . . : 
Ապագան այնպես պայծառ է, ինչ-
պես ձեր հավատքը»: 23

Պորտեր, Զեյն և Մաքս Օփենշոուները
Այս Եկեղեցու պատանիների 

հավատքը ուշագրա՛վ է:
Այս տարվա հունիսի 12- ին ես էլ. 

նամակ ստացա, որտեղ ասվում էր, 
որ Յուտայի ծխերից մեկի եպիս-
կոպոսը՝ իր կնոջ ու երկու երեխա-
ների հետ մահացել են ինքնաթիռի 
վթարից: Եպիսկոպոս Մարկ Օփեն-
շոուն, վարում էր ինքնաթիռը, երբ մի 
փոքր օդանավակայանից թռչելիս, 
հանկարծ, օդանավը վայր ընկավ 
երկնքից ու բախվեց գետնին: Եպիս-
կոպոս Օփենշոուն, նրա կինը՝ Էմին, 
և նրանց երեխաները՝ Թանները և Էլ-
լին, վթարի արդյունքում մահացան: 
Հրաշքով, նրանց հինգ տարեկան 
տղան՝ Մաքսը, որին հասցրել էին 
իր նստատեղով օդանավից դուրս 

նետել, միայն կոտրվածքներով ողջ 
էր մնացել:

Ես իմացա, որ նրանց որդին՝ 
Երեց Պորտեր Օփենշոուն, ծառայում 
էր Մարշալյան կղզիների Մաջուրո 
միսիայում, իսկ նրանց 17- ամյա 
որդին՝ Զեյնը, մշակութային փոխա-
նակման դպրոցական ծրագրով 
գտնվում էր Գերմանիայում:

Ես զանգահարեցի երեց Օփեն-
շոուին՝ Ծննդյան կղզի: Չնայած 
իր մոր, հոր, եղբոր ու քրոջ սրտա-
բեկ անսպասելի մահվան, երեց 
Օփենշոուն իր մտահոգությունն 
անմիջապես ուղղեց իր մյուս երկու 
եղբայրների վրա:

Ի վերջո, երեց Օփենշոուն ու իր 
եղբայր Զեյնը որոշում կայացրեցին, 
որ կարող են տան գործերը վստա-
հել ուրիշների, և որ Պորտերը պետք 
է ավարտի միսիայի իր ծառայու-
թյունը: Նրանք գիտեին, որ այդ 
որոշումն իրենց ծնողների սրտով 
կլիներ:

Երեց Օփենշոուի հետ խոսելիս 
ես զգացի, որ նա տխրել է, բայց 
նաև զգացի նրա հավատքի անշեջ 
կրակը: «Ես ունեմ վստահություն, - 
ասաց նա ինձ, - և գիտեմ ու կաս-
կածի ստվեր անգամ չունեմ, որ 
կրկին տեսնելու եմ իմ ընտանիքի 
անդամներին: . . . Մեր փորձու-
թյունների մեջ միշտ կարելի է ուժ 

Թեև հավատքի ձեր կրակը սկզբում կարող է 
փոքր լինել, արդար ընտրությունները բերում 
են ավելի մեծ վստահություն Աստծո հանդեպ 
և ձեր հավատքն աճում է:

Երեց Պորտեր Օփենշոուն ծառայում է  
Մարշալյան կղզիներ Մաջուրո միսիայում։
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ստանալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստո-
սից . . . Աստծո ամենազոր ձեռքը 
այնքան ակնհայտ օգնել է ինձ և իմ 
եղբայրներին [այս] շատ դժվար մար-
տահրավերի ողջ ընթացքում»: 24

Զեյնին առաջին անգամ հանդի-
պեցի հոգեհանգստի ծառայության 
ժամանակ: Նայելով ժողովարանի 
մեր առջևում դրված չորս դագաղնե-
րին, ես զարմացա 17- ամյա այդ պա-
տանու հավատքից, երբ նա դիմեց 
հավաքվածներին. «Այսօր, - ասաց 
նա, - մենք խոնարհ սրտով ու վշտա-
հար հոգով հավաքվել ենք հիշելու 
իմ մայրիկի, հայրիկի, Թանների ու 
Էլլիի կյանքը: . . . Մենք զրուցել ենք 
միասին, լաց ենք եղել միասին, հիշել 
ենք միասին և միասին զգացել ենք 
Աստծո ձեռքը: . . .

Վթարի մասին լուրը լսելու օրը, 
ես իմ պայուսակում մի նամակ գտա 
մայրիկից: Նամակում նա գրել է. 
«Զեյն, հիշիր, թե ով ես դու և որտե-
ղից ես եկել: Մենք կաղոթենք քո 
համար և կկարոտենք քեզ»»: Զեյնը 
շարունակեց. «Ավելի համապատաս-
խան խոսքեր հնարավոր չէր ասել, 
քան մայրիկիս վերջին խոսքերն էին: 
Ես գիտեմ, որ նա՝ Թաների, Էլլիի և 
հայրիկի հետ միասին . . . աղոթում 

են [իմ եղբայրների ու] ինձ համար: 
Գիտեմ, որ նրանք . . . աղոթում են, 
որ հիշեմ, թե ով եմ ես . . . որովհետև 
ես, ձեզ նման, Աստծո զավակն եմ, 
և Նրա մոտից եմ եկել այստեղ: Վկա-
յում եմ, որ . . . անկախ նրանից, թե 
որքան միայնակ ենք զգում, Աստված 
չի լքի մեզ»: 25

Իմ սիրելի ընկերներ, ձեր հա-
վատքը չի եկել ծննդյան հետ և չի 
ավարտվի մահվան հետ: Հավատքը 
ընտրություն է: Ամրապնդեք ձեր 
հավատքը, և այնպես ապրեք, որ 
արժանի լինեք Փրկչի գովասանքի 
խոսքերին. «Մեծ է քո հաւատը»: Եթե 
այն մեծացնեք, ես խոստանում եմ, 
որ ձեր հավատքը, Հիսուս Քրիստոսի 
շնորհով, մի օր ձեզ հնարավորու-
թյուն կտա կանգնել նրանց հետ, 
ում սիրում եք, մաքուր և անբիծ՝ 
Աստծո ներկայության մեջ. Հիսուս 
Քրիստոսի անունով՝ ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Մատթեոս 15.28
 2. Մատթեոս 6.30
 3. Ղուկաս 8.25
 4. Մատթեոս 8.10
 5. Եբրայեցիս 11.1
 6. Տես Ալմա 32.35
 7. Տես Լ. Ուիթնի Քլեյթոն. «Ընտրեք 

հավատքը» Լիահոնա, մայիս 2015, 36–39:
 8. Տես Lectures on Faith (1985), 3
 9. Տես Եփեսացիս 2.8
 10. Ա Թագավորաց 15.22
 11. Անձնական զրույց Առոլդո Քավալսան-

տեի հետ, 29 օգոստոսի, 2015 թ., 
Սալվադոր՝ Բրազիլիա. ինչպես նաև 
էլեկտրոնային նամակ 31 օգոստոսի, 
2015թ.: Առոլդո Քավալսանտեի պատ-
մության մեջ ավելի շատ բան կա իր 
քույրերի ու եղբոր մասին հոգալու իր 
մորը տված խոստումի վերաբերյալ: Մոր 

մահից հետո նա իր եղբորն ու քույրե-
րին դիմում էր որպես իր «երեխաների»: 
Իր միսիայից գրած նամակներում և 
Սուրբ Ծննդյան ու մայրության տոների 
առթիվ հեռախոսազանգերի ժամանակ 
նա հաճախ խոսում էր ընտանիքի 
յուրաքանչյուր անդամի անհատական 
դժվարություններից: Մեծ զոհաբերու-
թյուն կատարելով, իր միսիայից հետո 
Առոլդոն ֆինանսական պատասխա-
նատվություն վերցրեց նրանց կրթու-
թյան և իր եղբոր միսիայի համար: 
Առոլդոն սպասեց, մինչև իր քույրերն ու 
եղբայրն ամուսնացան, նոր ինքը ամուս-
նացավ 32 տարեկան հասակում: Նրանք 
շարունակում են շատ հարազատ ընտա-
նիք մնալ:

 12. Ղուկաս 22.32
 13. Վարդապետություն և Ուխտեր 8.2
 14. Ա Կորնթացիս 2.11
 15. Հովհաննես 14.16–17
 16. See Adam Kotter, “When Doubts and 

Questions Arise,” Liahona, Mar. 2015, 
39–41.

 17. Երեց Նիլ Ա. Մաքսվելը մի անգամ 
ասել է. «Ոմանք պնդում են, որ Եկեղե-
ցին պետք է ուսումնասիրել միայն իր 
դասալիքների աչքերով, ինչը նման է 
Հիսուսին հասկանալու համար Հուդայի 
հետ խոսելուն: Դասալիքները մեզ միշտ 
ավելի շատ պատմում են իրենց մասին, 
քան այն բանի մասին, որից իրենք 
հեռացել են» (“All Hell Is Moved” [Brigham 
Young University devotional, Nov. 8, 1977], 
3, speeches. byu. edu):

 18. Ա Կորնթացիս 2.14
 19. «Ես երբեք չեմ ասել, որ կատարյալ  

եմ, բայց իմ ուսուցանած հայտնություն-
ներում սխալ չկա» (Եկեղեցու Նախա-
գահների ուսմունքները. Ջոզեֆ Սմիթ 
[2007], 522):

 20. Տես John W. Welch and Tim Rathbone, 
«The Translation of the Book of Mormon: 
Basic Historical Information», (Foundation 
for Ancient Research and Mormon Studies, 
1986).

 21. Մորմոնի Գրքի մասին հոգևոր վկայու-
թյունը առանցքային դեր ունի Վերջին 
Օրերի Սրբերի դարձի գալու համար: Դա 
մի վկայություն է, որը պետք է կրկին ու 
կրկին թարմացնել: Եթե ոչ, ապա հոգևոր 
զգացումները կմարեն, և մարդ այլևս չի 
հիշի այն զորությունը, որ ժամանակին 
զգացել է: «Եվ մարդիկ սկսեցին մոռանալ 
այն նշաններն ու հրաշքները, որոնք 
նրանք լսել էին, և սկսեցին ավելի ու 
ավելի քիչ ապշել երկնքից . . . հրաշքի 
վրա, այնպես որ նրանք սկսեցին լինել 
կարծր՝ իրենց սրտերում, և կույր՝ իրենց 
մտքերում, և սկսեցին չհավատալ այն 
ամենին, ինչ լսել էին ու տեսել . . . և 
[սկսեցին հավատալ], որ Քրիստոսի վար-
դապետությունը մի հիմար և ունայն բան 
է» (3 Նեփի 2.1–2):

 22. Եփեսացիս 4.11–14
 23. Թոմաս Ս. Մոնսոն. «Ուրախ եղեք», 

Լիահոնա, մայիս 2009, 92:
 24. Երեց Պորտեր Օփենշոուից ստացած 

անձնական էլ. նամակ, օգոստոսի 23, 
2015թ.:

 25. Զեյն Օփենշոուի խոսքը իր ընտանիքի 
անդամների հուղարկավորությանժա-
մանակ, հունիսի 22, 2015թ.:

Ի վերջո, երեց Օփենշոուն ու իր եղբայր Զեյնը 
որոշում կայացրեցին (փոքր եղբոր՝ Մաքսի 
հետ), որ կարող են տան գործերը վստահել 
ուրիշների, և որ Պորտերը պետք է ավարտի 
միսիայի իր ծառայությունը: Նրանք գիտեին,  
որ այդ որոշումն իրենց ծնողների սրտով կլիներ:
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Եկեք միասին քննարկենք երեք 
սկզբունք, որոնք կօգնեն մեզ՝դեպի 
մեր Երկնային Հոր մոտ վերադարձի 
ժամանակ։

Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ
Յոթանասունական

Ես տխրեցի վերջին օրերի 
հրաշալի սրբերի հետ վերջերս 
կայացած մեր հանդիպումից։ 

Հարց տրվեց. «Ո՞վ է ցանկանում 
կրկին ապրել Երկնային Հոր հետ»։ 
Բոլորը ձեռք բարձրացրին։ Հա-
ջորդ հարցն էր՝ «Ո՞վ է վստահ, որ 
դա նրանկհաջողվի»։ Ցավոք և ի 
զարմանս մեզ, մեծամասնությունը 
իջեցրին իրենց ձեռքերը։

Երբ մենք սկսում ենք գիտակցել 
այն բացը, որը կա մեր այժմյան 
վիճակի և այն մարդու միջև, ինչպի-
սին մենք ցանկանում ենք դառնալ, 
մեզանից շատերը գայթակղվում են 
և կորցնում հավատքն ու հույսը։ 1

Քանի որ «ոչ մի անմաքուր բան 
չի կարող բնակվել Աստծո հետ» 2 և 
կրկին Նրա հետ ապրելու համար 
մենք պետք է մաքրվենք մեղքից 3 և 
սրբագործվենք։ 4 Եթե մենք դա միայ-
նակ անենք, մեզանից և ոչ մեկը չի 
հաջողի։ Բայց մենք միայնակ չենք։ 
Ի դեպ, մենք երբեք միայնակ չենք։

Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քա-
վության շնորհիվ մեզ օգնության 
է գալիս երկինքը։ 5 Փրկիչն ասել է. 
«Եթե դուք հավատք ունենաք առ ինձ, 
ապա զորություն կունենաք՝ անելու 
ինչ- որ նպատակահարմար է ինձ»։ 6 
Երբ հավատքը գործի է դրվում, այն 
աճում է։

Ձեր հաջորդ քայլը
Ձեզ սիրող Երկնային Հայրը և Նրա Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը 
հրավիրում են, որ դուք ձեր հաջորդ քայլն անեք Նրանց ուղղությամբ։  
Մի սպասեք։ Արեք այդ քայլը հիմա։

Դառնալ երեխա
Մեր փոքր թոռը առաջին 

սկզբունքի արտահայտումն է։ 
Չոչ անելուց և կանգնելուց հետո, 
նա փորձում է քայլել։ Իր առաջին 
փորձերի ժամանակ նա ընկնում, 
արտասվում և մի հայացք է ընդու-
նում, կարծես ասում է. «Ես երբեք 
այլևս դա չեմ կրկնի։ Ես պարզապես 
կշարունակեմ չոչ անել»։

Երբ նա սայթաքում և ընկնում է, 
նրա սիրասուն ծնողները չեն մտա-
ծում, որ նա անհույս է կամ երբեք չի 
քայլի։ Փոխարենը՝ նրանք պարզում 
են իրենց ձեռքերը և կանչում նրան, 
իսկ երեխան հայացքը նրանցից 
չկտրելով կրկին անգամ փորձում 
է շարժվել նրանց սիրող գիրկը։

Սիրող ծնողները միշտ պատ-
րաստ են պարզած ձեռքերով ընդու-
նել նույնիսկ մեր ամենափոքր քայլը, 
եթե այն ճիշտ ուղղությամբ է։ Նրանք 
գիտեն, որ անընդհատ փորձելու մեր 
ցանկությունը կհանգեցնի առաջըն-
թացի և հաջողության։

Փրկիչն ուսուցանել է, որ Աստծո 
արքայությունը ժառանգելու համար, 
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մենք պետք է դառնանք փոքր 
երեխա։ 7 Այսպիսով, հոգևոր տեսան-
կյունից, առաջին սկզբունքն այն 
է, որ մենք պետք է անենք այն, ինչ 
անում էինք երեխա ժամանակ։ 8

Երեխայական խոնարհությամբ 
ու ցանկությամբ կենտրոնանալով 
մեր Երկնային Հոր և մեր Փրկչի 
վրա, մենք քայլեր ենք անում Նրանց 
ուղղությամբ՝ երբեք չկորցնելով 
հույսը, եթե նույնիսկ ընկնենք։ Մեր 
սիրող Երկնային Հայրն ուրախանում 
է մեր յուրաքանչյուր փոքր քայլով, 
իսկ ընկնելու դեպքում Նա ուրախա-
նում է մեր ոտքի կանգնելու և կրկին 
փորձելու համար։

Գործեք հավատքով
Երկու հավատարիմ սրբեր հան-

դիսանում են երկրորդ սկզբունքի 
օրինակը, որոնցից ամեն մեկը 
սրտանց ցանկանում էր հավերժա-
կան զուգընկեր ունենալ։ Երկուսն էլ 
հավատքով լի քայլեր արեցին այդ 
ուղղությամբ։

Յուրի անունով մի եկեղեցու ան-
դամ, ով ապրում է Ռուսաստանում, 
զոհաբերության գնով խնայողություն-
ներ է անում տաճար գնալու համար։ 
Գնացքի մեջ նա մի գեղեցիկ արտա-
քինով կնոջ է նկատում և զգում է, որ 
պետք է կիսվի ավետարանով նրա 
հետ։ Չիմանալով ինչ անել, նա սկսում 
է կարդալ իր Մորմոնի Գրքից և հույս 
տածել, որ կինը կնկատի իրեն։

Յուրին չգիտեր, որ այդ կինը, որի 
անունը Մարիա էր, արդեն Եկեղեցու 
անդամ էր։ Չիմանալով, որ Յուրին 
ևս Եկեղեցու անդամ էր և զգալով, որ 
պետք է կիսվի ավետարանով նրա 
հետ, Մարիան ևս սկսում է կարդալ 
իր Մորմոնի Գրքից՝ հուսալով, որ 
տղան կնկատի իրեն։

Իսկ երբ նրանք միաժամանակ 
նայեցին իրար, Յուրին ու Մարիան 
զարմացան, տեսնելով Մորմոնի 
Գիրքն իրար ձեռքերում, և այո՛, 
սիրահարվելուց հետո նրանք 
կնքվեցին տաճարում։ Այսօր Յուրի 
և Մարիա Կուտեպովները որպես 
հավերժական զուգընկերներ 
ապրում են Ռուսաստանի Վորոնեժ 
քաղաքում և մեծապես նպաստում 
են Եկեղեցու աճին՝ Ռուսաստանում։

Այստեղ շեշտը չենք դնում այս 
զույգի միայն հավատքով գործելու 
պատրաստակամության վրա։ Այս-
տեղ գործում է երկրորդ սկզբունքը՝ 
Տերն ավելի քան հավասարեցնում 
է հավատքով գործելու մեր պատ-
րաստակամությունը։ Քայլ անելու 
մեր պատրաստակամությունը ոչ 
միայն բավարարվում է՝ այն գե-
րազանցվում է Տիրոջ խոստացած 
օրհնություններով։

Երկնային Հայրն ու մեր Փրկիչը 
ցանկանում են օրհնել մեզ։ Ի վերջո, 
Նրանք միայն ցանկանում են մեկ 
տասներորդն այն օրհնությունների, 
որոնցով Նրանք օրհնել են մեզ և 

խոստանում են, որ երկնքի պատու-
հանները կբացվեն։ 9

Երբ մենք Հիսուս Քրիստոսի հան-
դեպ հավատքով ենք գործում և մեկ 
քայլ առաջ գնում, հատկապես ան-
հարմար մի քայլ, որը փոփոխություն 
կամ ապաշխարություն է պահան-
ջում, ապա մեզ ուժ է տրվում։ 10

Ես վկայում եմ, որ Տերը կառաջ-
նորդի մեզ դեպի հաջորդ քայլերը և 
հաջորդ քայլերի միջով։ Նա ավելի 
քան կհավասարեցնի մեր ջան-
քերն Իր զորության հետ, եթե մենք 
շարունակենք փորձել, ապաշխարել 
և առաջ շարժվել մեր Երկնային 
Հոր և Նրա Որդի՝ Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ հավատքով։

Հոգևոր պարգևներ խոստացված 
են ոչ միայն նրանց, ովքեր սիրում են 
Աստծուն և պահում Նրա պատվի-
րանները, այլ նաև՝ ի ուրախություն 
մեզ բոլոր նրանց, ովքեր «[ձգտում] 
են այդպես վարվել»։ 11 Ուժը տրվում 
է նրանց, ովքեր շարունակում են 
ձգտել և փորձել։

Գոյություն ունեն երկու հիմնական 
ուղեցույցներ, որոնք ամեն շաբաթ 
գծում են մեր ուղին դեպի հետ՝ մեր 
Երկնային Հոր մոտ. դրանք են՝ հա-
ղորդության արարողության հավեր-
ժական ուխտը և հանգստյան օրվա 
հիշատակումը։ Վերջին գերագույն 
համաժողովի ժամանակ Նախագահ 
Ռասսել Մ. Նելսոնն ուսուցանել է 
մեզ, որ հանգստյան օրը մեզ տրված 
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Ժամացույցի սլաքի ուղ‑
ղությամբ, վերևում ձախից․ 
Եկեղեցու անդամները և 
միսիոներները Դրամենում, 
Նորվեգիա, Արիկայում, Չիլի, 
Բելիզ Սիթիում, Բելիզ, Աթեն‑
քում, Ջորջիա, ԱՄՆ, Քավիթ 
Սիթիում, Քավիթ, Ֆիլիպիններ, 
Օրանժ Քաունթիում, Կալիֆոր‑
նիա, ԱՄՆ, Կիևում, Ուկրաինա, 
և Բերմեջիլոյում, Դյուրանգո, 
Մեքսիկա։
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Տիրոջ պարգև է։ Յուրաքանչյուր 
շաբաթ հանգստյան օրվա նվիրված 
հիշատակումը նշան է հանդիսանում 
Տիրոջը, որ մենք սիրում ենք Նրան։ 12

Յուրաքանչյուր հանգստյան օր 
մենք վկայում ենք, որ «հոժար ենք 
[մեզ վրա վերցնել Նրա անունը], և 
միշտ հիշել նրան և պահել նրա 
պատվիրանները»։ 13 Ի պատասխան 
մեր ապաշխարող սրտին ու մեր 
պարտավորությանը, Տերը նորաց-
նում է մեղքի խոստացված թողու-
թյունը և թույլ է տալիս մեզ «Նրա 
Հոգին միշտ [մեզ] հետ ունենալ»։ 14 
Սուրբ Հոգու ազդեցությունը բարե-
լավում, զորացնում, ուսուցանում և 
առաջնորդում է մեզ։

Ամեն հանգստյան օր Նրան հի-
շելով և այս երկու ուղեցույցների մի-
ջոցով մեր սրտերը դարձնելով դեպի 
Փրկիչը, մեր ջանքերը Տիրոջ կողմից 
կրկին անգամ ավելի քան հավա-
սարեցվում են Նրա խոստացված 
օրհնություններին։ Մեզ խոստացված 
է, որ հանգստյան օրվա հավատա-
րիմ հիշատակման դեպքում երկրի 
լիությունը մերը կլինի։ 15

Ճանապարհը դեպի հետ՝ մեր 
Երկնային Հոր մոտ, տանում է Տիրոջ 
տուն, որտեղ մենք օրհնված ենք՝ 
ստանալու փրկող արարողություն-
ները մեզ համար և մեր մահացած 
մտերիմների համար։ Նախագահ 
Բոյդ Կ. Փաքերն ուսուցանել է, որ 
«արարողություններն ու ուխտերը 
դառնում են մեր հավատարմագրերը 
[Աստծո] ներկայություն ընդունվելու 
համար»։ 16 Ես աղոթում եմ, որ մեզա-
նից յուրաքանչյուրը միշտ արժանի 
գտնվի և կանոնավոր կերպով 
ծառայելու համար օգտվի իր տաճա-
րային երաշխավորագրից։

Հաղթահարել բնական մարդուն
Երրորդ սկզբունքը հետևյալն է՝ 

մենք պետք է հակազդենք բնական 
մարդու հակումներին՝ ձգձգել, հե-
տաձգել կամ հանձնվել։ 17

Ուխտյալ ուղով քայլելիս մենք 
կկատարենք սխալներ, իսկ որոշ-
ները՝ բազմաթիվ անգամներ։ Մեզա-
նից ոմանք պայքարում են այնպիսի 
վարքագծի կամ հակումների դեմ, 
որոնք, մեր կարծիքով, անզոր ենք 
հաղթահարել։ Սակայն Երկնային 

Հոր և Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ 
ունեցած հավատքը գործողության 
և զորության սկզբունք է։ 18 Եթե մենք 
հոժար ենք գործել, մենք կօրհն-
վենք ապաշխարելու և փոխվելու 
զորությամբ։

Մենք միայն կձախողենք, եթե 
մեկ այլ հավատարիմ քայլ չկատա-
րենք առաջ։ Մենք չենք կարող և 
չենք ձախողի, եթե հավատարմորեն 
կապված մնանք Փրկչին՝ Նրան, ով 
երբեք չի ձախողել և թույլ չի տա, որ 
մենք ձախողենք։

Խոստացված օրհնություններ
Ես խոստանում եմ, որ հավատքով 

կատարված յուրաքանչյուր քայլ 
աջակցություն կստանա երկնքից։ 
Առաջնորդությունը կգա, եթե մենք 
աղոթենք Երկնային Հորը, ապավի-
նենք մեր Փրկչին, հետևենք Նրան 
և լսենք Սուրբ Հոգուն։ Զորությունը 
կգա Հիսուս Քրիստոսի քավող 
զոհաբերության շնորհիվ։ 19 Ապա-
քինումը և ներումը կգան Աստծո 
շնորհի միջոցով։ 20 Իմաստությունը և 
համբերությունը կգան՝ մեզ համար 
Տիրոջ նախապատրաստած ժամա-
նակին վստահելուց։ Պաշտպանու-
թյունը կգա, եթե հետևենք Աստծո 
կենդանի մարգարեին՝ Նախագահ 
Թոմաս Ս. Մոնսոնին։

Դուք արարվել եք «որ [դուք] ուրա-
խություն ունենաք»։ 21 Ուրախություն, 
որը դուք կզգաք, երբ արժանիորեն 
վերադառնաք ձեր Երկնային Հոր և 

ձեր Փրկչի մոտ և քայլ անեք դեպի 
Նրանց ջերմ գիրկը։

Ես վկայում եմ այս բացարձակ 
ճշմարտությունների մասին։ Ձեզ 
սիրող Երկնային Հայրը և Նրա 
Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը ապ-
րում են։ Նրանք ճանաչում են ձեզ։ 
Նրանք սիրում են ձեզ։ Նրանք սիրով 
հրավիրում են, որ դուք ձեր հաջորդ 
քայլն անեք Նրանց ուղղությամբ։ 
Մի սպասեք։ Արեք այդ քայլը հիմա։ 
Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, 
ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Տես Մորոնի 7.40–41
 2. 1 Նեփի 10.21, տես նաև Մովսես 6.57
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Ուխտեր 50.28
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 7. Տես 3 Նեփի 11.38
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թագավորական պալատ ուսանելու 
լեզուներ, օրենք, կրոն և գիտություն 
աշխարհիկ Բաբելոնում:

Կարո՞ղ եք ինքներդ ձեզ պատ-
կերացնել, թե ինչ զգացողություն 
կարող էր ունենալ, տնից հար-
կադրաբար 500 մղոնի (800 կմ) 
վրա օտար քաղաքում հայտնված 
թշնամիների կրոնի վարդապետու-
թյունները ուսուցանող մեկին:

Դանիելը մեծացավ որպես 
Եհովայի հետևորդ: Նա հավատում 
և երկրպագում էր Աբրահամի, 
Իսահակի և Հակոբի Աստծուն: Նա 
ուսանել էր մարգարեների խոսքերը 
և գիտեր Աստծո և մարդու փոխգոր-
ծակցության մասին:

Բայց հիմա, դեռևս իր շատ երիտա-
սարդ տարիքում նա գերության մեջ 
ուսանող էր Բաբելոնում: Ճնշումը նրա 
վրա պետք է, որ շատ ուժեղ լիներ, 
որպեսզի հրաժարվեր իր հին համոզ-
մունքներից և ընդուներ Բաբելոնյանը: 
Բայց նա հավատարիմ մնաց իր 
հավատքին՝ և՛խոսքով, և՛գործով:

Ձեզանից շատերը գիտեն ինչպես 
կարելի է պաշտպանել ոչ հանրա-
ճանաչ ճշմարտությունը: Համա-
ցանցային մերօրյա խոսակցական 
լեզվով մենք խոսում ենք այն մասին, 
թե ինչպես ենք «կրակի մատնվում» 
նրանց կողմից, ովքեր մեզ հետ 
համաձայն չեն: Բայց Դանիելը 
միայն չէր վտանգվում ենթարկվե-
լով հանրային ծաղրի: Բաբելոնում, 
նրանք ովքեր հոգևոր իշխանություն-
ներին մարտահրավեր էին նետում 
հասկանում էին բառացիորեն և 
փոխաբերական իմաստով ինչ է 
նշանակում լինել «կրակի մատնված»: 
Սա ակնհայտ էր Դանիելի ընկերներ՝ 
Սեդրաքի, Միսաքի, և Աբեդ- նագովի 
հնազանդության օրինակում: 2

Ես չգիտեմ, արդյո՞ք Դանիելի 
համար հեշտ էր այդ միջավայրում 
լինել հավատացյալ: Որոշ մարդիկ 
օրհնված են, քանի որ օժտված 
են հավատալու բնական ձիրքով: 
Նրանց համար հավատքը երկնային 
ընծա է: Բայց ես ենթադրում եմ, որ 
Դանիելն էլ մեզանից շատ- շատերի 
նման պետք է աշխատեր մեր 
վկայությունների համար: Ես վստահ 
եմ, որ Դանիելը ծնկաչոք ժամեր է 
անցկացրել աղոթելով, իր հարցերն 

որ Դանիելը այդ ժամանակ 12- ից 17 
տարեկանի սահմանում էր: Մտածեք 
սրա մասին իմ սիրելի երիտասարդ 
Ահարոնյան Քահանայություն 
կրողներ: Դանիելը մոտավորապես 
ձեր տարեկիցն էր, երբ վերցվեց 

Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին նախագահությաներկրորդ խորհրդական

Բաբելոն և Դանիել
Երկու հազար վեց հարյուր տարի 

առաջ, Բաբելոնը գերտերություն էր: 
Հին պատմիչներից մեկը նկարագ-
րում է, թե ինչպես էին Բաբելոնի 
պարիսպները, շրջապատում քա-
ղաքը, որոնք ունեին 300 ոտնաչափ 
(90 մ) բարձրություն և 80 ոտնաչափ 
(25 մ) հաստություն: «Իր վեհաշու-
քությամբ, -  գրում է նա, -  որևէ այլ 
քաղաք նույնիսկ չէր կարող հավակ-
նել մոտենալ . . . նրան»: 1

Այդ ժամանակ Բաբելոնը համար-
վում էր կրթության, օրենքի և փիլի-
սոփայության աշխարհի կենտրոնը: 
Նրա ռազմական հզորությունը 
չգերազանցված էր: Այն խարխլել էր 
նաև Եգիպտոսի ուժը, ինչպես նաև 
ներխուժեց, ոչնչացրեց և բնաջնջեց 
Ասորեստանի մայրաքաղաք Նին-
վեն, հեշտությամբ հպատակեցրեց 
Երուսաղեմը Նաբուգոդոնոսոր թա-
գավորի մոտ ծառայության տանելով 
Իսրայելի լավագույն ու առավել 
խելացի զավակներին:

Այդ գերիներից մեկը Դանիել 
անունով մի երիտասարդ էր: Շատ 
գիտնականներ այն կարծիքին են, 

Մի վախեցիր,  
միայն հավատա
Երբ մենք ընտրում ենք հավատքը, կատարելագործում ենք այն 
ապաշխարության միջոցով, և հետևում ենք մեր Փրկչին, Հիսուս 
Քրիստոսին, մենք բաց ենք անում մեր հոգևոր աչքը այն պայծառության 
առջև, որը հազիվ ենք պատկերացնում:
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ու մտավախությունները աղոթքով 
բացահայտելով և հավատալով, որ 
կգտնի պատասխանները ու սպասել 
է Տիրոջը՝ ըմբռնման և իմաստության 
համար:

Եվ Տերը օրհնեց Դանիելին: Թեև 
նրա հավատը վիճարկվել և ծաղ-
րանքի էր ենթարկվել նա հավատա-
րիմ է մնում այն ամենին ինչ գիտեր 
սեփական փորձից, ճշմարտությու-
նից չշեղվելու համար:

Դանիելը հավատաց: Դանիելը 
չկասկածեց:

Եվ հետո, մի գիշեր, Նաբուգոդո-
նոսոր թագավորը մի երազ տեսավ, 
որ մտահոգել էր իրեն: Նա հավա-
քեց գիտնականների և խորհրդա-
կանների իր թիմը և պահանջեց, 
որ նրանք վերծանեն իր երազը և 
բացահայտեն դրա իմաստը:

Դա նրանց, իհարկե, չհաջողվեց: 
Նրանք աղերսեցին. «Ոչ մեկը չի կա-
րող անել ինչ դու ասացիր»: Բայց դա 
միայն Նաբուգոդոնոսորին ավելի 
զայրացրեց, և նա հրամայեց, բոլոր 
իմաստուններին, մոգերին, մոգու-
թյամբ զբաղվող քրմերին, և խորհր-
դականներին մասնատել, այդ թվում 
նաև Դանիելին ու Իսրայելացի մյուս 
երիտասարդ ուսանողներին:

Ձեզանից, ովքեր ծանոթ են 
Դանիելի գրքին, գիտեն թե ինչ տեղի 
ունեցավ հաջորդիվ: Դանիելը Նա-
բուքոդոնոսորից լրացուցիչ ժամա-
նակ խնդրեց, և նա իր հավատարիմ 
ընկերների հետ միասին դիմեցին 
իրենց հավատքի և բարոյական 
ուժի աղբյուրին: Նրանք աղոթեցին և 
այդ օրհասական պահին խնդրեցին 
Աստծո օգնությունը իրենց կյան-
քում: Եվ «այն ժամանակ . . . տեսիլ-
քում հայտնուեցավ Դանիելին այն 
գաղտնիքը»: 3

Դանիելը՝ նվաճված ազգի մի 
երիտասարդ, ով չարաշահվել և հա-
լածվել էր իր տարօրինակ հավատքի 
համար, գնաց թագավորի առաջ, 
բացահայտեց նրա երազը ու տվեց 
դրա մեկնաբանությունը:

Այդ օրից սկսած, Աստծու հան-
դեպ ունեցած իր հավատարմության 
համար Դանիելը դարձավ թագա-
վորի վստահված խորհրդատուն, ով 
ողջ Բաբելոնում հայտնի դարձավ իր 
իմաստությամբ:

Տղան, ով հավատում էր և ապրում 
իր հավատքով դարձավ Աստծո 
մարդը: Մարգարե: Արդար իշխան: 4

Մենք նմա՞ն ենք Դանիելին
Մեզ բոլորիս, ովքեր կրում են 

Աստծո սուրբ քահանայությունը, ես 
հարց եմ տալիս, արդյո՞ք մենք նման 
ենք Դանիելին:

Արդյո՞ք մենք մնացել ենք հավա-
տարիմ Աստծուն:

Արդյո՞ք մենք անում ենք բո-
լոր այն բաները, որ ուրիշներին 
ենք ասում, որ պետք է անեն, թե՞ 
պարզապես քրիստոնյաներ ենք, 
որ կրոնի մասին հիշում ենք միայն 
կիրակի օրը:

Արդյո՞ք մեր ամենօրյա գործողու-
թյունները հստակ ցույց են տալիս 
այն, ինչ պնդում ենք հավատալ:

Արդյո՞ք մենք օգնում ենք «աղ-
քատներին և կարիքավորներին, 
հիվանդներին ու չարչարվածներին»: 5

Արդյո՞ք ասում ենք բաներ, որոնք 
ճիշտ են, իսկ ինքներս դրան չենք 

հետևում և կամ արդյո՞ք խանդա-
վառորեն անում ենք միայն ճիշտ 
բաներ:

Եղբայրներ, մեզ շատ է տրվել: 
Մեզ ուսուցանվել են Հիսուս Քրիս-
տոսի վերականգնված ավետարանի 
աստվածային ճշմարտությունները: 
Մեզ է վստահվել քահանայության 
իշխանությամբ օգնել մեր մերձավոր-
ներին և երկրի վրա կառուցել նախ 
թագավորությունը, ապա Աստծու 
արդարությունը փնտրել: Մենք 
հոգևոր իշխանության առատ շնորհի 
շրջանում ենք ապրում: Մենք ունենք 
ճշմարտության լրիվությունը: Մենք 
ունենք քահանայության բանալիները, 
որ կնքենք երկրի վրա և երկնքում: 
Սուրբ գրությունները, ապրող մարգա-
րեների և առաքյալների ուսմունքները 
հասանելի են այնպես, ինչպես երբեք 
հասանելի չեն եղել նախկինում:

Իմ սիրելի ընկերներ, եկեք 
այս ամենին անկարևոր չվերա-
բերվենք: Այդ օրհնությունների և 
արտոնությունների հետ մեկտեղ 
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գալիս են մեծ պարտականու-
թյուններ և պարտավորություններ: 
Եկեք ընդունենք և կատարենք 
այդ պարտականությունները և 
պարտավորությունները:

Հնագույն քաղաք Բաբելոնը ավե-
րակների է վերածվել: Նրա ծաղկուն 
շրջանը վաղուց է վերացել: Բայց 
Բաբելոնի աշխարհիկ ու երկրային 
հաճույքներն ու արատները դեռևս 
գոյատևում են: Այժմ մեր պատաս-
խանատվությունն է ապրել որպես 
հավատացյալ մի աշխարհում, որ լի 
է մարդկանցով, ովքեր չեն հավա-
տում: Մեր մարտահրավերն է մեր 
առօրյա կյանքում հավատարիմ 
մնալ Հիսուս Քրիստոսի վերա-
կանգնված ավետարանի սկզբունք-
ներին և իսկապես հետևել Աստծո 
պատվիրաններին: Մենք պետք է 
հանգիստ վերաբերվենք ճնշումնե-
րին, չշեղվենք կեղծ մարգարեների 
հանրածանոթ տենդենցներով, 
արհամարհենք անաստվածների 
ծաղրը, դիմադրենք չարի գայթակ-
ղություններին և հաղթահարենք 
մեր սեփական ծուլությունը:

Պարզապես մտածեք սրա մասին: 
Որքա՞ն ավելի հեշտ կլիներ Դա-
նիելի համար Բաբելոնի ուղիներին 
հետևելը: Նա կարող էր մի կողմ դնել 
սահմանափակող վարքականոնը, 
որ Աստված տվել էր Եբրայեցի երե-
խաներին: Նա կարող էր ըմբոշխնել 
թագավորի կողմից տրամադրված 
առատ ու հարուստ մթերքները և 
զիջեր մարմնավոր մարդու հաճույք-
ներին: Նա կխուսափեր ծաղրից:

Նա կլիներ հայտնի:
Նա շատ լավ կմերվեր հասակա-

կիցների հետ:
Նրա ուղին կարող էր լինել շատ 

ավելի պարզ:
Սա, իհարկե, մինչև այն օրը, երբ 

թագավորը պահանջեց իր երազի 
բացատրությունը: Այնուհետև 
Դանիելը կպարզեր, որ նա, ինչպես 
Բաբելոնի մյուս «իմաստունները» 
կորցրել էր իր կապը ճշմարտու-
թյան և իմաստության իսկական 
աղբյուրի հետ:

Դանիելը կատարեց իր ճիշտ ընտ-
րությունը և ձեռք բերեց փրկություն: 
Մենք դեռևս փորձվում և փորձարկ-
վում ենք:

Քաջություն է հավատալը
Սատանան, մեր հակառակորդը, 

ուզում է, որ ձախողենք: Նրա ջան-
քերի մի մասը ստեր տարածելն է, 
որպեսզի ոչնչացնի մեր հավատը: 
Նա խորամանկորեն առաջարկում է, 
որ կասկածամիտը, թերահավատը, 
ցինիկը, հարուստ կենսափորձ ունեն 
և խելացի են, իսկ նրանք, ովքեր 
հավատում են Աստծուն և Նրա 
հրաշքներին տգետ, իրականությու-
նից կտրված և կամ մտամոլոր են, 
ընդունակ չեն իրենց մտածելակեր-
պով նորմալ ընկալելու: Սատանան 
քարոզում է, որ սոցիալապես ընդու-
նելի է կասկածել հոգևոր պարգև-
ներին և իսկական մարգարեների 
ուսմունքներին:

Կարծում եմ կկարողանամ օգնել, 
որ բոլորը հասկանան մի պարզ 
փաստ: Մենք հավատում ենք 
Աստծուն, այն բաների համար, որ 
մենք գիտենք մեր սրտով և մտքով, 
և ոչ այն բաների համար, որ մենք 
չգիտենք: Մեր հոգևոր փորձառու-
թյունները, երբեմն, չափազանց նվի-
րական են, որպեսզի բացատրենք 
աշխարհիկ բառերով, բայց դա չի 
նշանակում, որ նրանք իրական չեն:

Երկնային Հայրը իր զավակների 
համար պատրաստել է հոգևոր 
խրախճանք, առաջարկելով ամեն 
տեսակ համեղ երևակայական 
սնունդ և փոխարենը վայելելու այդ 
հոգևոր պարգևները, ցինիկները 

կողքից նայելով բավարարվում և 
շարունակում են ընդունել սկեպ-
տիցիզմը, կասկածամտությունը 
և անհարգալիությունը:

Ինչու՞ մարդ իր կյանքի ընթացքը 
անցնի և բավարարվի միայն այն 
փոքր քանակով, որ կարող է միայ-
նակ ընկալել, եթե մեր Երկնային Հորը 
հասնելով նա կարող է ընկալել հո-
գևոր գիտելիքներով հագեցած հսկա-
յական քանակ, որը կարող է նրա 
միտքը ընդարձակել իմաստությամբ 
և կլցնի նրա հոգին ուրախությամբ:

Երբ մարդկանց հետ դուք և ես 
խոսում ենք հավատքի և դավա-
նանքի մասին, արդյո՞ք հաճախ 
չենք լսում, «Կուզենայի կարողանալ 
հավատալ այնպես ինչպես դուք»:

Սատանայի կեղծարար մեկ այլ 
հայտարարությունն է. հավատքը 
հասանելի է միայն որոշ մարդկանց, 
բայց ոչ բոլորին: Հավատքի մեջ 
չկա կախարդանքի աղբյուր: Բայց 
ցանկանալ հավատալ դա առաջին 
անհրաժեշտ քայլն է: Աստված անա-
չառ է: 6 Նա ձեր Հայրն է: Նա ցանկա-
նում է խոսել ձեզ հետ: Սակայն, այն 
պահանջում է փոքր- ինչ գիտական 
մոտեցում, այն պահանջում է Աստծո 
խոսքի փորձարկում և «հավատի 
ցուցաբերում»: 7 Այն նաև պահանջում 
է փոքր- ինչ խոնարհություն: Եվ այն 
պահանջում է բաց սիրտ ու բաց 
միտք, նոր գաղափարներ ընդունե-
լու ցանկություն: Այն պահանջում է 
ձգտում՝ այդ բառի լիարժեք իմաս-
տով: Եվ, թերևս, ամենադժվարը, այն 
պահանջում է համբերատար լինել և 
սպասել Տիրոջը:

Եթե մենք չջանանք հավատալ, 
մենք կնմանվենք այն մարդուն, ով 
անջատում է լուսարձակը, ապա մե-
ղադրում է լուսարձակին լույս չտալու 
համար:

Վերջերս ես զարմացել էի և 
միաժամանակ տխրել, երբ լսեցի, 
որ Ահարոնյան Քահանայության 
կրողը հպարտ է փաստով, որ ինքն 
իրեն հեռացրել է Աստծուց: Նա ասել 
է. «Եթե Աստված բացահայտի իրեն 
ինձ մոտ, ապա ես կհավատամ: 
Իսկ մինչ այդ, ես ճշմարտությունը 
կգտնեմ հենվելով իմ ընկալման և 
ինտելեկտի վրա, որ կօգնի ինձ հաս-
կանալ, թե ինչ պետք է անեմ»:
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Ես չգիտեմ այս երիտասարդի 
մտքերն ու զգացմունքները, չեմ 
կարող օգնել, բայց ահավոր ցավում 
եմ նրա համար: Ինչ արագ է նա 
մերժում Տիրոջ առաջարկած նվեր-
ները: Այս երիտասարդը չի արել այն, 
ինչ անհրաժեշտ էր հայտնություն 
ստանալու համար, իսկ հետո բավա-
րարվել է իր խելացի դիտարկմամբ, 
որ չի ստացել հայտնություն:

Ցավոք, սա այսօր, կարծես թե, 
բավականին հայտնի մոտեցում 
է: Եթե մենք կարողանանք իրերի 
ճշմարտացիության ապացույցը 
թողնել Աստծու պատասխա-
նատվությանը, կարծում ենք, 
որ կարող ենք ինքներս մեզ 
արդարացնել Աստծո պատվի-
րաններին լրջորեն հետևելու և 
պատասխանատվություն վերցնելու 
համար մեր Երկնային Հոր հետ 
հարաբերություններում:

Եղբայրներ, թույլ տվեք պարզ 
խոսել, ոչինչ չկա ազնիվ կամ տպա-
վորիչ ցինիկ լինելու մեջ: Թերա-
հավատությունը հեշտ բան է, որևէ 
մեկը դա կարող է անել: Հավատքով 
կյանքն է, որ պահանջում է բարո-
յական ուժ, նվիրում և քաջություն: 
Նրանք, ովքեր ամուր են բռնվում 
հավատքից շատ ավելի տպավորիչ 
են, քան նրանք, ովքեր սկսում են 
կասկածել, երբ շփոթեցնող հար-
ցեր կամ մտահոգություններ են 
առաջանում:

Բայց դա չպետք է զարմացնի 
մեզ, հավատքը չի գնահատվում 
հասարակության կողմից: Աշխարհը 
երկարատև պատմություն ունի 
մերժելու այն ամենը, ինչը չի ընկա-
լում: Եվ որոշակի դժվարություն կա 
ընկալելու այն բաները, որոնք չի 
կարելի տեսնել: Բայց միայն այն, որ 
մենք ինչ- որ բան չենք կարող տես-
նել ֆիզիկապես, դեռ չի նշանակում, 
որ այն գոյություն չունի: Իսկապես, 
«շատ բաներ կան, երկնքում և 
երկրում . . . քան այն պարունակում 
է կամ կարելի է պատկերացնել» 
մեր դասագրքերում, գիտական 
ամսագրերում և աշխարհիկ փիլի-
սոփայություններում: 8 Տիեզերքը լի 
է զարմանահրաշ բաներով, բաներ՝ 
որ կարող են իմաստավորվել միայն 
հոգևոր աչքերով:

Հավատքի խոստումը
Երբ մենք ընտրում ենք հավատա-

լու ուղին, հավատք ենք գործադրում 
ապաշխարության համար և հե-
տևում մեր Փրկչին՝ Հիսուս Քրիստո-
սին, մենք բացում ենք մեր հոգևոր 
աչքերը այն զարմանահրաշ բաների 
առաջ, որ հազիվ ենք պատկերաց-
նում: Այսպիսով, մեր հավատը ավելի 
կհզորանա, և մենք նույնիսկ շատ 
ավելին կտեսնենք: 9

Եղբայրներ, ես վկայում եմ, որ 
նույնիսկ ամենադժվար պահերին, 
Փրկիչը ձեզ կասի նույն բանը, ինչ 

ասեց Գալիլեայի մարդաշատ փողո-
ցում մտահոգ հորը. «Մի վախեցիր, 
միայն հավատա»: 10

Մենք կարող ենք ընտրել 
հավատալը:

Երբ հավատում ենք, մենք ի  
վիճակի ենք սկսել:

Մենք կհայտնաբերենք 
ճշմարտությունը 11

Մենք կգտնենք խաղաղություն: 12

Շնորհիվ մեր հավատքի, մենք եր-
բեք ոչ սոված կլինենք, ոչ ծարավ: 13 
Աստծու պարգևները մեզ հնարավո-
րություն կտան, ապրել մեր հա-
վատքին համապատասխանաբար 
և կլցնեն մեր հոգին ինչպես ջրի մի 
աղբյուր, «որ հավիտենական կյանքի 
համար կբխե»: 14 Մենք կզգանք իս-
կական և տևական ուրախություն: 15

Ուստի, իմ սիրելի բարեկամներ, 
Աստծո քահանայության մեջ սիրելի 
իմ եղբայրներ:

Քաջություն ունեցեք հավատալու:
Մի՛ վախեցեք, միայն 

հավատացեք:
Դանիելի նման եղեք:
Ես աղոթում եմ, որ մեզանից յու-

րաքանչյուրը, լինի երիտասարդ թե 
ծեր, գտնի նորովի ուժ, քաջություն 
և ցանկություն հավատալու: Մեր 
ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով, 
ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Herodotus, The History of Herodotus, trans. 

George Rawlinson, 4 vols. (1875), 1:244.
 2. Սեդրաքը, Միսաքը և Աբեդ- նագովը 

նետվեցին բոցավառ հնոցի մեջ (տես 
Դանիել 3):

 3. Դանիել 2.19
 4. Տես Դանիել 2
 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 52:40:
 6. Տես Գործք 10.34–35
 7. Բայց ահա, եթե դուք արթնացնեք և 

զարթնեցնեք ձեր ունակությունները, 
մինչև անգամ իմ խոսքերի վրա մի փոր-
ձարկմամբ, և գործադրեք հավատքի մի 
մասնիկ, այո, նույնիսկ եթե դուք չեք կա-
րող ավելին, քան ցանկանալ հավատալ, 
թույլ տվեք, որ այդ ցանկությունը գործի 
ձեր մեջ, մինչև որ դուք հավատաք, 
այնպես որ դուք կարողանաք տեղ տալ 
իմ խոսքերի մի մասին 32.27:

 8. Ուիլիամ Շեքսպիր, Համլետ, գործ. 1, 
պատկեր 5, տող 167–68

 9. Տես Վարդապետություն եւ Ուխտեր 
50.24

 10. Մարկոս 5.36
 11. Տես Մորմոնի 10.3–5
 12. Տես Եսայիա 26.3
 13. Տես Հովհաննես 6.35
 14. Հովնան 4.14
 15. Տես 2 Նեփի 2.25
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Ես տեսել եմ դա մի անգամ ծերերի 
խնամքի կենտրոնում, երբ սարկա-
վագը առաջ էր հակվել, որ սկուտեղը 
հասցնի մի ալեհեր տիկնոջ: Կինը 
հացի վրա նայում էր որպես թան-
կարժեք մի բանի: Երբեք չեմ մոռանա 
նրա ժպիտը, երբ նա ճաշակեց, ապա 
ձեռքը մեկնեց ու շոյեց սարկավագի 
գլուխը, բավական բարձրաձայն ասե-
լով. «Օ՜, շնորհակալ եմ»:

Այդ սարկավագը պարզապես 
կատարում էր իր քահանայության 
պարտականությունը: Սակայն 
արդյունքում Տերը բազմապատկեց 
սարկավագի գործը: Ակնհայտ է, որ 
քույրը հիշել էր Փրկչին, երբ անկեղծ 
երախտագիտություն հայտնեց 
սարկավագի ծառայության համար: 
Նա հավաստիացում ստացավ, որ 
սարկավագի հաղորդության մատու-
ցելու արդյունքում, նա Հոգին իր հետ 
կունենա: Այդ խնամքի կենտրոնում 
կինը մենակ չէր: Ոչ էլ սարկավագն 
էր միայնակ իր համեստ ծառայու-
թյան մեջ:

Ահարոնյան քահանայության 
երիտասարդ ուսուցիչը, երբ գնում 
է որևէ ընտանիքի ուսուցանելու, 
հնարավոր է չզգա, որ ինքը Տիրոջ 
ընկերն է Նրա աշխատանքում: Ես 
դեռևս հիշում եմ մեր տուն այցե-
լած երիտասարդ տնային ուսուցչի 
պարզ վկայությունը: Հոգին հաստա-
տեց նրա խոսքերը ինձ և իմ ընտա-
նիքին: Հնարավոր է նրա համար 
հիշարժան չէր, բայց ինձ համար 
դա հիշարժան օր էր:

Տերը կմեծացնի նաև երիտասարդ 
տղայի ջանքերը, երբ նա կանչվի 
որպես քահանա: Նրա կատարած 
առաջին մկրտությունը, օրինակ, 
կարող է լինել անծանոթ մի երիտա-
սարդ: Հնարավոր է նա մտահոգվի, 
թե արդյոք կասի ճիշտ խոսքերն ու 
արարողությունը ճիշտ կանի:

Բայց Տերը, ում ծառայում է նա, 
կմեծացնի նրա կոչումը: Այն անձը, 
ում նա մկրտում է, ընտրել է քայլել 
հավերժական կյանքի ճանապար-
հով: Տերը կկատարի Իր ավելի մեծ 
բաժինը: Նա արել է դա ինձ համար 
մի անգամ, երբ պատանին, որին 
մկրտեցի, արտասուքը դեմքին հոսե-
լով, ասաց իմ ականջին. «Ես մաքո՜ 
ւր եմ. ես մաքո՜ւր եմ»:

զորությունը: Այդ կոչումները 
պահանջում են օգնություն Տիրոջ 
կողմից, որը կգա: Անգամ նոր սար-
կավագը կսովորի, որ դա ճշմարիտ 
է, և այդ գիտելիքը կավելանա տարի-
ների ընթացքում:

Իմ թոռներից մեկն այսօր այս-
տեղ է՝ քահանայության իր առաջին 
նիստին: Նա վեց օր առաջ է սար-
կավագ կարգվել: Հնարավոր է նա 
ակնկալում է, որ քահանայության 
իր առաջին պարտականությունը 
կլինի հաջորդ կիրակի հաղորդու-
թյուն բաժանելը: Իմ աղոթքն է, որ 
նա հասկանա այդ պահի իրական 
իմաստը:

Նա հնարավոր է մտածի, որ 
Տիրոջ համար իր աշխատանքը 
հաղորդության սկուտեղը ժողովին 
նստած մարդկանց փոխանցելն է: 
Սակայն Տիրոջ նպատակն այն չէ, 
որ մարդիկ պարզապես հաց ու ջուր 
ճաշակեն: Նպատակը նրանց օգնելն 
է, որ պահեն իրենց ուխտը, որը 
նրանց կառաջնորդի հավերժական 
կյանքի ճանապարհին: Եվ որպեսզի 
դա տեղի ունենա, Տերը պետք է 
հոգևոր փորձառություն պարգևի այն 
անձին, ում սարկավագը առաջար-
կում է սկուտեղը:

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին նախագահության առաջին խորհրդական

Իմ թանկագին եղբայրնե՛ր, 
մենք երախտապարտ ենք, որ 
Տերը կանչել է երեց Ռոնալդ Ա. 

Ռասբանդին, երեց Գարի Ի. Սթի-
վենսոնին և երեց Դեյլ Ջ. Ռենլան-
դին որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի 
առաքյալներ: Մենք սրտով, աղոթ-
քով ու հավատքով աջակցում ենք 
նրանց:

Մենք գիտենք նրանց մեծ նե-
րուժի մասին: Չնայած դրան, նրանք 
վերստին հավաստիացում պիտի 
գտնեն իրենց կոչման մեջ, ինչպես 
բոլորս ենք անում, որ Տերը գործա-
կից է նրանց Իր աշխատանքում: Այդ 
վստահության կարիքն ունի ինչպես 
նոր սարկավագը, այնպես էլ ամենա-
փորձառու քահանայապետը, ով նոր 
կոչում է ստանում:

Այդ վստահությունն աճում է, երբ 
տեսնում ես, որ Նա կանչել է քեզ Իր 
ծառաների միջոցով: Իմ քաջալե-
րանքն է օգնել ձեզ իմանալ, որ երբ 
դուք անում եք ձեր բաժինը, Տերը 
ձեր ջանքերին ավելացնում է իր 
զորությունը:

Տիրոջ արքայությունում ստացած 
յուրաքանչյուր կոչում պահանջում 
է ավելին, քան մարդկային դա-
տողությունն է և մեր անձնական 

Դուք միայնակ չեք  
այս աշխատանքում
Քահանայության մի ծառայությունից մեկ ուրիշն անցնելիս  
դուք կտեսնեք, որ Տերը ձեր գործակիցն է:
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Քահանայության մի ծառայու-
թյունից մեկ ուրիշն անցնելիս դուք 
կտեսնեք, որ Տերը ձեր գործակիցն 
է: Ես սովորեցի դա, երբ տարի-
ներ առաջ հանդիպեցի երեցների 
քվորումի մի նախագահի: Համա-
ժողովին 40- ից ավելի անուններ 
ներկայացվեցին՝ Մելքիսեդեկյան 
քահանայություն ստանալու:

Ցցի նախագահը հակվեց դեպի 
ինձ ու շշնջաց. «Այդ տղամարդիկ 
բոլորը քիչ ակտիվ ապագա երեց-
ներ էին»: Զարմանքով ես հարց-
րեցի նախագահին, թե որն էր այդ 
տղամարդկանց ակտիվացնելու 
ծրագիրը:

Նա ցույց տվեց ժողովարանի 
վերջում նստած մի երիտասարդի 
և ասաց. «Ահա նա է ծրագիրը: Այդ 
մարդկանցից մեծ մասը ակտի-
վացել էերեցների քվորումի այդ 
նախագահի շնորհիվ»: Նա նստած 
էր հետևի շարքում, առօրյա հագուս-
տով, ոտքերը պարզած ու ծեծված 
կոշիկներն առջևում խաչած:

Ես խնդրեցի, որ ցցի նախագահը 
ժողովից հետո ինձ ծանոթացնի նրա 
հետ: Երբ հանդիպեցինք, ես ասացի 
երիտասարդին, որ զարմացած եմ 
իր արած գործով և հարցրեցի, թե 
ինչպես էր նրան հաջողվել: Նա թո-
թափեց ուսերը: Ակնհայտ էր, որ նա 
չէր կարծում, որ ինքը որևէ արժանիք 
ուներ այդ հարցում:

Այնուհետև նա ասաց մեղմորեն. 
«Ես ճանաչում եմ այս քաղաքի յու-
րաքանչյուր ոչ ակտիվ տղամարդու: 
Նրանցից շատերը պիկապ բեռնա-
տար ունեն: Ես նույնպես բեռնատար 
ունեմ: Ես իմ մեքենան լվանում եմ 

այնտեղ, որտեղ նրանք են լվանում: 
Ժամանակի ընթացքում նրանք դառ-
նում են իմ ընկերները:

Այնուհետև ես սպասում եմ, մինչև 
որ նրանց կյանքում ինչ- որ խնդիր է 
առաջանում: Իսկ դա միշտ պատա-
հում է: Նրանք ինձ պատմում են այդ 

մասին: Ես լսում եմ ու նրանց չեմ 
մեղադրում: Ապա, երբ նրանք ասում 
են. «Իմ կյանքում մի բան այնպես 
չէ: Պետք է որ ավելի լավ կյանք 
լինի, քան ես եմ ապրում», ես նրանց 
ասում եմ, թե նրանց մոտ ինչ է պա-
կասում և որտեղ կարող են գտնել: 
Երբեմն նրանք հավատում են, և երբ 
հավատում են, ես նրանց բերում եմ 
ինձ մոտ»:

Կարող եք նկատել, թե ինչու էր 
նա համեստ: Պատճառն այն էր, որ 
նա անում էր իր փոքրիկ բաժինը, 
իսկ մնացածը Տերն էր անում: Տերն 
էր, որ նրանց սրտերին դիպչում էր 
իրենց դժվարությունների ժամանակ: 
Տերն էր, որ նրանց զգացում էր հա-
ղորդում, որ պետք է որ ավելի լավ 
կյանք լինի և հույս էր ներշնչում, որ 
կարող են գտնել:

Երիտասարդը, ով ձեզ նման Տի-
րոջ ծառան էր, պարզապես հավա-
տում էր, որ եթե նա անի իր փոքրիկ 
բաժինը, Տերը կօգնի այդ տղա-
մարդկանց ճանապարհի մնացած 
մասում՝ դեպի տուն և դեպի երջան-
կություն, որը միայն Նա կարող է 
նրանց տալ: Այդ տղամարդը նաև 
գիտեր, որ Տերն իրեն երեցների քվո-
րումի նախագահ էր կանչել, քանի որ 
գիտեր, որ նա կանի իր բաժինը:

Ձեր ծառայության ընթացքում 
կլինեն ժամանակներ, երբ դուք չեք 
ունենա նշանակալի ու տեսանելի 
հաջողություն, որն ուներ այդ երի-
տասարդ երեցների քվորումի նա-
խագահը: Այդ ժամանակ է, որ դուք 
պետք է վստահություն ունենաք, որ 

Տերը կանչել է ձեզ իր լիազորված 
ծառաների միջոցով՝ իմանալով, 
որ դուք կանեք աշխատանքի ձեր 
բաժինը: Տիրոջ ծառաների կողմից 
կանչվելու հավատք ունենալը վճռա-
կան դեր ունեցավ իմ նախապապի՝ 
Հենրի Այրինգի միսիոներական 
ծառայության ժամանակ:

Նա մկրտվել էր 1855թ. մարտի  
11- ին Սենտ Լյուիսում՝ Միսսուրի 
նահանգ: Կարճ ժամանակ անց 
Էրաստոս Սնոուն նրան կարգել 
էր քահանայի պաշտոնի: Հոկտեմ-
բերի 6- ին Սենտ Լյուիս ցցի նախա-
գահ Ջոն Հ. Հարթը կանչեց նրան 
ծառայելու Չերոկի Ազգատոհմի 
միսիայում:1 Հոկտեմբերի 11- ին նա 
կարգվեց որպես երեց: Հոկտեմ-
բերի 24- ին նա ձի հեծած մեկնեց 
ծառայելու Չերոկի Ազգատոհմի 
միսիայում: Նա 20 տարեկան էր և 
միայն յոթ ամսվա նորադարձ էր:

Եթե եղել է քահանայություն կրող, 
ով չորակավորված ու անպատրաստ 
է զգացել ծառայության համար, դա 
եղել է Հենրի Այրինգը: Միակ պատ-
ճառը, որ նա քաջություն ունեցավ 
գնալու, գիտելիքն էր իր սրտում, որ 
Աստված իրեն կանչել է իր լիազոր-
ված ծառաների միջոցով: Դա էր նրա 
քաջության աղբյուրը: Դա պետք է 

Օսլո, Նորվեգիա
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լինի մեր քաջության աղբյուրը, ինչ-
պիսին էլ որ լինի քահանայության 
մեր կոչումը:

Երեք դժվար տարիների ծառա-
յությունից և իր միսիայի նախագահի 
մահից հետո, 1858թ. հոկտեմբերի 6- 
ին անցկացված ժողովի ժամանակ 
Հենրին առաջադրվեց և կանչվեց 
որպես այդ միսիայի նախագահ: Նա 
զարմացած էր ու շփոթված, ինչպես 
նոր սարկավագը: Նա գրել է. «Ինձ 
համար բավական անսպասելի էր՝ 
կանչվել նման պատասխանատու 
պաշտոնի, բայց քանի որ դա Եղբայր-
ների կամքն էր, ես ուրախությամբ 
ընդունեցի, միաժամանակ զգալով 
մեծ թուլություն ու փորձի պակաս»: 2

1859 թ- ին այդժամ արդեն Նա-
խագահ Այրինգը ճամփորդեց դեպի 
Չերոկի, Քրիկ և Չոկտավ ազգատոհ-
մերը: Նրա ջանքերի շնորհիվ Տերը, 
ինչպես գրել է Հենրին «եկեղեցուն 
մեծ թվով մարդիկ ավելացրեց»: Նա 
երկու ճյուղ կազմավորեց, սակայն 
գրեց, որ «շատ քչերն էին պատրաստ 
գործի համար»: 3

Մեկ տարի անց Հենրին բախվեց 
դժվար իրականության հետ, որ 
այդ ազգատոհմերի քաղաքական 
ղեկավարները, որտեղ նա ծառայում 
էր, այլևս թույլ չէին տալիս, որ Վեր-
ջին Օրերի Սրբերի միսիոներները 
կատարեն իրենց աշխատանքը: 
Մտածելով, թե ինչ պետք է անի, նա 
հիշեց իր նախկին միսիայի նախա-
գահից ստացած հրահանգը, որ իր 
կոչումը պետք է երկարաձգի մինչև 
1859 թվականը: 4

Նույն տարվա հոկտեմբերին Հեն-
րին ուղղություն ստանալու համար 
նամակ գրեց Նախագահ Բրիգամ 
Յանգին, սակայն պատասխան 
չստացավ: Հենրին արձանագրել է. 
«Ի վիճակի չլինելով որևէ հրահանգ 
ստանալ Եկեղեցու նախագա-
հությունից, ես աղոթքով դիմեցի 
Տիրոջը, խնդրելով Նրան իր կամքը 
հայտնի դարձնի ինձ, թե արդյոք 
շարունակեմ մնալ, թե վերադառ-
նամ Սիոն»:

Նա շարունակել է. «Որպես 
աղոթքիս պատասխան՝ ինձ տրվեց 
հետևյալ երազը: Ես տեսա, որ վերա-
դարձա [Սոլթ Լեյք] Սիթի և անմիջա-
պես գնացի [Նախագահ Բրիգամ] 
Յանգի գրասենյակ, որտեղ գտա 
նրան: Ես ասացի նրան. «[Նախա-
գահ] Յանգ, ես հեռացել եմ իմ մի-
սիայից, ինքս եմ որոշում կայացրել, 
սակայն եթե սխալվել եմ, ես պատ-
րաստ եմ վերադառնալ ու ավարտել 
իմ միսիան»: [Երազում մարգարեն] 
պատասխանել էր. «Դու բավական 
երկար ես մնացել, այնպես որ ամեն 
ինչ լավ է»»:

Հենրին գրել է իր օրագրում. 
«Քանի որ նախկինում երազ էի ունե-
ցել, որ բառացիորեն կատարվել էր, 
ես համոզվածություն ունեի հավա-
տալու, որ այս մեկը ևս կկատարվի, 
այնպես որ անմիջապես սկսեցի 
նախապատրաստվել մեկնելու»:

1860 թվականի օգոստոսի  
29- ին նա ժամանեց Սոլթ Լեյք Սիթի, 
ճանապարհի մեծ մասը անցնելով 
ոտքով: Երկու օր անց նա ներս 

մտավ Նախագահ Բրիգամ Յանգի 
գրասենյակ:5

Հենրին նկարագրել է իր փոր-
ձառությունը հետևյալ խոսքերով. 
«[Ես] հանդիպում խնդրեցի [Նախա-
գահ] Յանգի հետ, որը մեծ սիրով 
ընդունեց ինձ: Ես ասացի նրան. 
«[Նախագահ] Յանգ, ես վերադար-
ձել եմ առանց ազատվելու, եթե 
սխալ եմ վարվել, ես պատրաստ 
եմ վերադառնալ ու ավարտել իմ 
առաքելությունը»: [Բրիգամ Յանգը] 
պատասխանեց. «Ամեն ինչ լավ 
է . . . մենք չէինք կարողանում քեզ 
գտնել»»:

Հենրին նկարագրել է իր ուրա-
խությունը. «Այդպիսով, իմ երազը 
բառացիորեն կատարվեց»: 6

Նրա ուրախությունը գալիս էր 
այն հավաստիացումից, որ Տերը իր 
գործակիցն է և իր պաշտպանն է: 
Նա սովորեց այն, ինչ ճշմարիտ է 
բոլորիս համար՝ որ Տիրոջ ծառա-
ները ոգեշնչված են իմանալու Տիրոջ 
կամքը: Եվ Հենրի Այրինգը հաստա-
տել է այն, ինչ ես նույնպես գիտեմ. 
որ մարգարեն, որպես քահանա-
յության նախագահ, ոգեշնչված է 
Աստծո կողմից՝ հոգալու և պաշտ-
պանելու Տիրոջ ծառաներին ու կան-
չելու նրանց:

Ինչպիսին էլ որ լինի քահանա-
յության ձեր կոչումը, ժամանակ 
առ ժամանակ դուք հնարավոր է 
զգացած լինեք, որ Երկնային Հայրը 
չգիտի ձեր մասին: Դուք կարող եք 
աղոթել, որպեսզի իմանաք Նրա 
կամքը, և եթե անկեղծ ցանկություն 
ունենաք՝ Նրա կամքը կատարելու, 
դուք կստանաք պատասխան:

Երկնային Հայրը թույլ կտա ձեզ 
զգալ, որ Նա ճանաչում է ձեզ, որ Նա 
գնահատում է ձեր ծառայությունը, 
և որ դուք արժանի եք լսելու Տիրոջ 
խրախուսանքը, որն այնքան շատ 
եք ցանկանում լսել. «Լա՛ւ, բարի եւ 
հաւատարիմ ծառայ. Քիչ բաների 
վերայ հաւատարիմ էիր, ես քեզ շատ 
բաների վերայ կ’դնեմ. Մտիր քո 
տիրոջ ուրախութիւնը»: 7

Իմ աղոթքն է, որ յուրաքանչյուր 
քահանայություն կրող հավատքով 
փրկության ձեռք մեկնի յուրա-
քանչյուր հոգու, ում համար ինքը 
պատասխանատու է: Աստված Իր 
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զորությունը կավելացնի Իր ծա-
ռաների ջանքերին: Հոգին կդիպչի 
մարդկանց սրտերին, որպեսզի 
կատարեն ընտրություններ, որոնք 
նրանց կհեռացնեն վշտից ու կբե-
րեն ավետարանի ճանապարհով՝ 
դեպի երջանկություն:

Իմ աղոթքն է նաև, որ յուրա-
քանչյուր քահանայություն կրող 
իր քահանայության կոչման 
մեջ զգա Երկնային Հոր, Փրկչի 
և Աստծո մարգարեի սերն ու 
հոգատարությունը:

Ես բերում եմ ձեզ իմ հատուկ 
վկայությունը, որ մենք հարություն 
առած Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծա-
ռայության մեջ ենք: Ես վկայում եմ, 
որ Նա է կանչել ձեզ և ինձ Իր ծա-
ռայությունը կատարելու, իմանալով 
մեր կարողությունները և այն, թե 
ինչ օգնության կարիք կունենանք 
մենք: Նա կօրհնի մեր ջանքերը մեր 
լավագույն ակնկալիքների համա-
ձայն, երբ ամբողջությամբ տրվենք 
Նրա ծառայությանը: Ես վկայում 
եմ, որ Աստծո մարգարեն, որը 
երկրի վրա գտնվող ողջ քահանա-
յության նախագահն է, ոգեշնչված 
է Աստծո կողմից:

Ես երախտապարտ եմ ամենուր 
սփռված հավատարիմ քահանայու-
թյուն կրողների օրինակի համար: 
Երկնային Հայրը և Փրկիչը երախ-
տապարտ են, որ դուք անում եք 
ձեր բաժինը: Նրանք գիտեն ձեզ, 
հոգում են ձեր մասին և սիրում են 
ձեզ: Հիսուս Քրիստոսի անունով՝ 
ամեն: ◼
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անիր, շնություն մի անիր, սիրիր 
քո ընկերին քո անձի պես և այլն։ 2 
Մենք գիտենք պատվիրանները։ Նա 
հասկանում է, որ երբ մենք պահենք 
պատվիրանները, մեր կյանքն ավելի 
երջանիկ կդառնա, ավելի լիարժեք 
և քիչ խճճված։ Մեր դժվարություն-
ներն ու խնդիրներն ավելի հեշտ 
կլինի կրել և մենք կստանանք Նրա 
խոստացված օրհնությունները։ 
Սակայն, երբ Նա մեզ օրենքներ 
ու պատվիրաններ է տալիս, Նա 
նաև թույլ է տալիս մեզ ընդունել 
դրանք կամ՝ մերժել։ Դրա վերաբե-
րյալ մեր որոշումները կորոշեն մեր 
ճակատագիրը։

Համոզված եմ, որ մեզանից 
յուրաքանչյուրի վերջնական նպա-
տակը հավիտենական կյանքն է՝ մեր 
Երկնային Հոր և Նրա Որդի՝ Հիսուս 
Քրիստոսի ներկայության մեջ։ 
Հետևաբար շատ կարևոր է, որ մեր 
կյանքում այնպիսի ընտրություններ 
կատարենք, որոնք կհանգեցնեն 
այդ մեծ նպատակին։ Սակայն մենք 
գիտենք, որ հակառակորդը ցանկա-
նում է ձախողել մեզ։ Նա և նրա բազ-
մությունը անողոք են մեր արդար 
ցանկությունները խափանելու իրենց 

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Ի
մ սիրելի եղբայրներ, որքան 
լավ է, որ կրկին ձեզ հետ եմ։ 
Այս երեկո մենք ոգեշնչվեցինք 

հնչած ելույթներից։ Հուսով եմ, որ իմ 
խոսքերը նույնպես ոգևորիչ կլինեն։

Իմ ուղերձն այս երեկո 
շատ կտրուկ է։ Այն է՝ պահեք 
պատվիրանները։

Աստծո պատվիրանները մեզ չեն 
տրվել զայրացնելու կամ մեր երջան-
կությանը խանգարելու համար։ Այլ 
ճիշտ հակառակը։ Նա, ով ստեղծել 
է մեզ և Նա, ով սիրում է մեզ, կա-
տարյալ կերպով գիտի, թե ինչպես 
մենք պետք է ապրենք մեր կյանքը, 
որպեսզի ձեռք բերենք հնարավոր 
ամենամեծ երջանկությունը։ Նա 
մեզ ցուցումներ է տվել, և եթե մենք 
հետևենք դրանց, ապա դրանք 
կառաջնորդեն մեզ մահկանացու 
ճամփորդության ընթացքում, որը 
հաճախ վտանգավոր է։ Մենք հիշում 
ենք հայտնի օրհներգի բառերը. 
«Պահեք պատվիրանները։ Դրանում է 
կայանում ապահովությունը, դրա-
նում է կայանում խաղաղությունը»։ 1

Մեր Երկնային Հայրը մեզ այն-
քան շատ է սիրում, որ կարող է 
ասել. Մի ստիր, գողություն մի 

Պահեք 
պատվիրանները
Նա, ով ստեղծել է մեզ և Նա, ով սիրում է մեզ, կատարյալ կերպով գիտի, 
թե ինչպես մենք պետք է ապրենք մեր կյանքը, որպեսզի ձեռք բերենք 
հնարավոր ամենամեծ երջանկությունը:
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ջանքերում։ Նրանք լուրջ և մշտա-
կան սպառնալիք են ներկայացնում 
մեր հավերժական փրկությանը, եթե 
մենք նույնպես անողոք չգտնվենք 
մեր նպատակին հասնելու վճռա-
կանության և ջանքերի մեջ։ Պետրոս 
Առաքյալը զգուշացնում է մեզ. «Ար-
թուն եղէք, հսկում արէք. որովհետեւ 
ձեր ոսոխ թշնամին՝ սատանան՝ 
գոռոզ առիւծի պէս ման է գալիս եւ 
որոնում է թէ որին կուլ տայ»։ 3

Չնայած մեր կյանքում չկա մի 
ժամանակաշրջան, երբ մենք ազատ-
վենք գայթակղությունից, դուք՝ 
երիտասարդներդ, մի տարիքում եք, 
երբ կարող եք հատկապես խոցելի 
լինել։ Դեռահասության տարիները 
հաճախ անապահովության տա-
րիներ են, զգացումներ, որ կարծես 
դուք չեք համապատասխանում և 
փորձում եք ձեր հասակակիցների 
մեջ գտնել ձեր տեղը և հարմարվել։ 
Դուք կարող եք գայթակղվել ցած-
րացնել ձեր չափանիշները և հետևել 
ամբոխին, որպեսզի դուք ընդունվեք 
նրանց կողմից, ում հետ ցանկանում 
եք ընկերանալ։ Եղեք ուժեղ և զգոն 
այն ամենին, ինչը կխանգարի ձեզ 
ձեռք բերել հավերժության օրհնու-
թյունները։ Այստեղ և այժմ կայաց-
րած ձեր ընտրությունները մշտական 
կարևորություն ունեն։

Մենք կարդում ենք Ա Կորընթա-
ցիսի մեջ. «Այնքան . . . այլ եւ այլ 
ձայներ կան աշխարհքումը»։ 4 Մենք 
շրջապատված ենք համոզիչ ձայնե-
րով, գայթակղիչ ձայներով, ծաղրող 
ձայներով, ապակողմնորոշիչ ձայնե-
րով և շփոթեցնող ձայներով։ Ես կա-
վելացնեմ, որ սրանք բարձր ձայներ 

են։ Ես հորդորում եմ ձեզ անտեսել 
այդ ձայները և դրա փոխարեն լսել 
այն մեղմ, ցածր ձայնը, որը ձեզ 
կառաջնորդի դեպի ապահովություն։ 
Հիշեք այն մարդուն, ով իշխանու-
թյուն ունենալով, ձեր մկրտությունից 
հետո իր ձեռքերը դրեց ձեր գլխին և 
հաստատելով ձեզ որպես Եկեղեցու 
անդամ, ասաց. «Ստացիր Սուրբ 
Հոգին»։ 5 Բացեք ձեր սրտերը և նաև 
հոգին այն հատուկ ձայնի համար, 
որը վկայում է ճշմարտության մա-
սին։ Ինչպես մարգարե Եսայիան է 
խոստացել. «Եւ քո ականջները լսելու 
են մի խօսք . . . որ ասէ. Սա է ճա-
նապարհը՝ սորանով գնացէք»։ 6 Թող 
որ մենք միշտ պատրաստ լինենք և 
կարողանանք լսել այս մխիթարող, 
առաջնորդող ձայնը, որը մեզ ապա-
հովության մեջ կպահի։

Պատվիրանների անտեսումը 
բացել է դռներն այն ամենի համար, 
ինչը ես համարում եմ մեր օրերի 
համաճարակներ։ Դրանք իրենց մեջ 
ընդգրկում են ամենաթողության 
համաճարակը, պոռնոգրաֆիայի 
համաճարակը, թմրանյութերի հա-
մաճարակը, անբարոյականության 
համաճարակը, աբորտի համաճա-
րակը, որոնք միայն մի քանիսն են։ 
Սուրբ գրություններն ասում են, որ 
հակառակորդը «բոլոր այս բաների 
ստեղծողն է»։ 7 Մենք գիտենք, որ նա 
է «բոլոր ստերի հայրը, որ խաբի և 
կուրացնի մարդկանց»։ 8

Ես աղաչում եմ, որ խուսափեք 
այն ամենից, ինչը կարող է զրկել 
ձեզ երջանկությունից այս մահ-
կանացու կյանքում և գալիք աշ-
խարհի հավերժական կյանքում։ 

Իր խաբեությամբ և ստերով հակա-
ռակորդը ձեզ կհասցնի ձեր ոչնչաց-
ման սայթաքուն լանջին, եթե դուք 
թույլ տաք նրան։ Շատ հավանական 
է, որ դուք ավելի շուտ հայտնվեք այդ 
սայթաքուն լանջին, քան դուք նույ-
նիսկ կգիտակցեք, որ կանգ առնելու 
հնարավորություն չկա։ Դուք լսել եք 
հակառակորդի ուղերձը։ Նա խո-
րամանկորեն կոչ է անում. Այս մեկ 
անգամը կարևոր չէ, բոլորն էլ անում 
են դա, եղիր ժամանակակից, ժա-
մանակները փոխվել են, դա ոչ- ոքի 
չի վնասի, քո կյանքը քեզ է պատ-
կանում։ Հակառակորդը ճանաչում է 
մեզ և գիտի, թե որ գայթակղություն-
ները դժվար կլինի մեզ հաղթահա-
րել։ Ապա, որքան կարևոր է, որ մենք 
մշտապես զգոն լինենք, որպեսզի 
չտրվենք այդպիսի խաբկանքներին 
և գայթակղություններին։

Մեզանից կպահանջվի մեծ 
քաջություն, որպեսզի մենք հավա-
տարիմ ու արժանի մնանք անընդ-
հատ աճող ճնշումների և խաբուսիկ 
ներգործությունների մեջ, որոնք մեզ 
շրջապատում են և որոնք խեղաթյու-
րում են ճշմարտությունը, կործանում 
են լավն ու բարին և փորձում են 
փոխարինել դրանք մարդու հորի-
նած աշխարհիկ փիլիսոփայություն-
ներով։ Եթե պատվիրանները գրված 
լինեին մարդու կողմից, ապա մարդը 
իրավասու կլիներ փոխել դրանք 
իր ցանկությամբ, օրենսդրությամբ 
կամ այլ միջոցներով։ Սակայն 
պատվիրանները տրվել են Աստծո 
կողմից։ Մեր ազատ կամքի միջոցով 
մենք կարող ենք անտեսել դրանք։ 
Սակայն մենք չենք կարող փոխել 
դրանք, այնպես, ինչպես մենք չենք 
կարող փոխել դրանց չհնազանդվե-
լու կամ դրանք խախտելու դեպքում 
առաջացած հետևանքները։

Թող որ մենք գիտակցենք, որ այս 
կյանքում ամենաերջանիկը կլինենք, 
եթե հետևենք Աստծո պատվիրան-
ներին և հնազանդվենք Նրա օրենք-
ներին։ Ես սիրում եմ այն խոսքերը, 
որոնք գտնվում են Եսայիայի 32- րդ 
գլխի, 17- րդ հատվածում. «Եւ արդա-
րութեան գործը կլինի խաղաղութիւն, 
եւ արդարութեան արդիւնքը հան-
գիստ ու ապահովութիւն յաւիտեան»։ 
Միայն արդարությունից կարող է 
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այդպիսի խաղաղություն և հանգս-
տություն գալ։

Մենք չենք կարող մեղքի դեմ 
պայքարում փոքր- ինչ ազատու-
թյուն թույլ տալ մեզ։ Մենք չենք 
կարող ինքներս մեզ թույլ տալ, որ 
կարող ենք «մի փոքր» չհնազանդվել 
Աստծո պատվիրաններին, քանի 
որ մեղքը կարող է գրավել մեզ, որի 
ճանկերից ազատվելը շատ ցա-
վոտ է։ Թմրանյութերից, ալկոհոլից, 
պոռնոգրաֆիայից և անբարոյա-
կանությունից առաջացած հակվա-
ծություններն իրական են և գրեթե 
անհնար է հաղթահարել դրանք՝ 
առանց մեծ պայքարի և օգնության։

Եթե ձեզանից որևէ մեկը սայթա-
քել է իր ճանապարհին, ես ձեզ հա-
վաստիացնում եմ, որ կա ետդարձի 
ճանապարհ։ Այդ գործընթացը 
կոչվում է ապաշխարություն։ Չնայած 
ուղին դժվար է, ձեր հավերժական 
փրկությունը կախված է դրանից։ 
Ի՞նչը կարող է ավելի արժանի լինել 
ձեր ջանքերին։ Ես աղաչում եմ, որ 
դուք այստեղ, այս պահին որոշում 
կայացնեք և լիովին ապաշխարելու 
համար քայլեր ձեռնարկեք։ Որքան 
շուտ անեք դա, այնքան ավելի շուտ 
կզգաք այն խաղաղությունը, հանգս-
տությունը և ապահովությունը, որի 
մասին խոսել է Եսայիան։

Քիչ առաջ լսեցի մի կնոջ վկայու-
թյունը, ով իր ամուսնու հետ շեղվել էր 
ապահովության ուղուց, խախտել էր 
պատվիրանները և այդ ընթացքում 
գրեթե կործանել էր իր ընտանիքը։ 
Երբ ի վերջո նրանք երկուսով կարո-
ղացան նայել վատ հակվածության 
թանձր մշուշի միջից և հասկանալ, թե 
որքան դժբախտ են նրանք դարձել 
և որքան մեծ ցավ են նրանք պատ-
ճառում իրենց սիրելիներին, նրանք 
սկսեցին փոխվել։ Ապաշխարության 
գործընթացը դանդաղ և երբեմն 
ցավոտ էր, սակայն քահանայու-
թյան ղեկավարների և ընտանիքի ու 
հավատարիմ ընկերների օգնությամբ 
նրանք փոխեցին իրենց ուղին։

Ես ձեզ հետ կկիսվեմ ապաշխա-
րության ապաքինող զորության 
մասին այդ քրոջ վկայության որոշ 
հատվածով. «Ինչպե՞ս կարող է մի 
մարդ, ով կորած ոչխարի նման և 
[մեղքից] հրապուրված էր, զգալ այն 
խաղաղությունը և երջանկությունը, 
որը մենք ունենք հիմա։ Ինչպե՞ս է 
դա պատահում։ Պատասխանը . . . 
կատարյալ ավետարանի, կատա-
րյալ Որդու և ինձ համար կատարած 
Նրա զոհաբերության շնորհիվ է։ . . . 
Որտեղ խավար էր, այնտեղ հիմա 
լույս է։ Որտեղ հուսահատություն ու 
ցավ էր, այնտեղ հիմա ուրախություն 

ու հույս է։ Մենք անսահման օրհնվել 
ենք այն փոփոխությունների ար-
դյունքում, որոնք կարող էին միայն 
տեղի ունենալ ապաշխարության 
միջոցով, որը հնարավոր դարձավ 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
շնորհիվ»։

Մեր Փրկիչը վախճանվեց՝ ինձ և 
ձեզ այդ օրհնված պարգևը մատու-
ցելու համար։ Չնայած նրան, որ 
ճանապարհը դժվար է՝ խոստումն 
իրական է։ Տերը հետևյալն է ասում 
ապաշխարողներին.

«Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կար-
միրի պէս լինին, ձիւնի պէս պիտի 
սպիտականան»։ 9

«Եւ [դրանք] այլ եւս պիտի չյիշեմ»։ 10

Մեր ողջ կյանքում մենք պետք է 
ամուր վկայություններ զարգացնենք՝ 
սուրբ գրություններն ուսումնասիրե-
լով, աղոթելով և Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանի ճշմարտությունների 
մասին խորհելով։ Ամուր աճեցնելու 
դեպքում՝ ավետարանի, Փրկչի և մեր 
Երկնային Հոր մասին վկայություն-
ները կազդեն մեր ամեն քայլի վրա։

Ես վկայում եմ, որ մենք բոլորս 
մեր Երկնային Հոր սիրելի որդիներն 
ենք և այս ժամանակ ուղարկվել ենք 
երկիր նպատակի համար և ստա-
ցել ենք Աստծո քահանայությունը, 
որպեսզի կարողանանք ծառայել 
ուրիշներին և կատարել Աստծո 
աշխատանքն այս երկրի վրա։ Մեզ 
պատվիրված է այնպես ապրել, որ 
արժանի մնանք օգտագործելու այդ 
քահանայությունը։

Իմ եղբայրներ, եկեք պահենք 
պատվիրանները։ Եթե դա անենք, 
ապա հրաշալի և փառահեղ պար-
գևատրում է սպասվում մեզ։ Թող որ 
սա լինի իմ օրհնությունը, ես աղո-
թում եմ Հիսուս Քրիստոսի՝ մեր Փրկչի 
ու մեր Քավչի անունով, ամեն։ ◼
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բարձրացնել և ոգեշնչել, կամ դրանք 
կարող են վնասել և նվաստաց-
նել: Այսօրվա աշխարհում առկա է 
աստվածանարգության առատու-
թյուն, որով մենք շրջապատված 
ենք գրեթե ամեն մի շրջադարձում: 
Դժվար է խուսափել լսելուց Աստվա-
ծության անունները անփութորեն և 
անմտորեն օգտագործվելիս: Գռեհիկ 
դիտողությունները թվում է դարձել 
են սովորական բան հեռուստատե-
սության, կինոնկարների, գրքերի 
և երաժշտության մեջ: Լայնորեն 
օգտագործվում է վիրավորական 
դիտողություններն ու բարկացկոտ 

հռետորաբանությունը: Եկեք խոսենք 
ուրիշների հետ սիրով և հարգանքով, 
միշտ մեր խոսքը պահելով մաքուր և 
խուսափելով բառերից կամ դիտո-
ղություններից, որոնք կարող են 
վիրավորել կամ նեղացնել: Թող որ 
մենք հետևենք Փրկչի օրինակին, ով 
խոսում էր հանդուրժողականությամբ 
և բարությամբ Իր ծառայության 
ընթացքում:

Հաջորդ հատկանիշը, որը նշում 
է Պողոսը, գթությունն է, որը սահ-
մանվել է որպես «Քրիստոսի մաքուր 
սերը»: 3 Ես վստահ եմ մեր ազդե-
ցության ոլորտում կան այնպիսիք, 
ովքեր հիվանդ են և այնպիսիք, 
ովքեր հուսալքված են զգում: Մերն է 
հնարավորությունը օգնելու նրանց և 
բարձրացնելու նրանց ոգին: Փրկիչը 
հույս բերեց անհույսներին և ուժ՝ 
թույլերին: Նա բժշկեց հիվանդներին, 
Նա քայլել տվեց կաղերին, կույրերին 
տեսողություն շնորհեց, խուլերին լսել 
տվեց: Նա նույնիսկ բարձրացրեց 

սուրբ գրությունը, մի հատված էր, 
որ եկավ միտքս, երբ ես խորհում էի 
առաջինի իմաստի մասին: Այն Պո-
ղոս Առաքյալի Տիմոթէոսին ուղղված 
թղթից էր. «Օրինակ եղիր հաւատա-
ցեալներին խոսքով, վարքով, սիրով, 
հաւատքով, սրբութիւնով»: 2

Հավատում եմ, որ երկրորդ սուրբ 
գրությունը մեծամասամբ բացատ-
րում է, թե ինչպես իրականացնենք 
առաջինը: Մենք դառնում ենք 
օրինակներ հավատացյալների 
համար Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանի խոսքով, վարքով, գթությամբ, 
հոգով, հավատքով և սրբությունով: 
Երբ մենք այդպես անենք, մեր լույսը 
կփայլի, որ ուրիշները տեսնեն:

Մեզանից յուրաքանչյուրը երկիր է 
եկել Քրիստոսի լույսը ստացած: Երբ 
մենք հետևենք Փրկչի օրինակին և 
ապրենք այնպես, ինչպես նա ապ-
րեց և ինչպես Նա սովորեցրեց, այդ 
լույսը կբռնկվի մեր մեջ և կլուսավորի 
ճանապարհը ուրիշների համար:

Պողոս Առաքյալը թվում է 
վեց հատկանիշներ հավատա-
ցյալի, որոնք թույլ կտան, որ մեր 
լույսը շողա: Եկեք քննարկենք 
յուրաքանչյուրը:

Ես նշում եմ առաջին երկու հատ-
կանիշները միասին, լինելով օրինակ 
խոսքով և վարքով: Խոսքերը, որոնք 
մենք օգտագործում ենք, կարող է 

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Եղբայրներ և քույրեր, որքան լավ 
է ձեզ հետ լինել ևս մեկ անգամ: 
Ինչպես գիտեք, այն ժամանա-

կից ի վեր, երբ մենք միասին էինք 
ապրիլին, մենք տրտմեցինք երեք 
մեր սիրելի Առաքյալների՝ Նախա-
գահ Բոյդ Ք. Փաքերի, Երեց Լ. Թոմ 
Փերիի և Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի 
կորստի առթիվ: Նրանք վերադար-
ձան իրենց երկնային տունը: Մենք 
կարոտում ենք նրանց: Որքա՜ն 
երախտապարտ ենք նրանց Քրիս-
տոսանման սիրո օրինակների և 
ոգեշնչված ուսմունքների համար, 
որոնք նրանք թողել են մեզ բոլորիս:

Մենք մեր սրտառուչ ողջույնն 
ենք հղում մեր նոր Առաքյալներին՝ 
Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբանդին, Երեց 
Գարի Ի. Սթիվենսոնին և Երեց 
Դեյլ Գ. Ռենլանդին: Նրանք Տիրոջ 
գործին նվիրված մարդիկ են: Նրանք 
լավ որակավորված են՝ զբաղեցնելու 
այն կարևոր պաշտոնները, որոնց 
նրանք կանչվել են:

Վերջերս, երբ ես կարդում էի 
և խորհում սուրբ գրությունները, 
հատկապես երկու հատված մնաց 
մտքումս: Երկուսն էլ ծանոթ են 
մեզ: Առաջինը Լեռան Քարոզից է, 
թող «Այսպէս լուսավորէ, ձեր լոյսը 
մարդկանց առաջին, որ ձեր բարի 
գործերը տեսնեն, և փառավորեն 
ձեր Հօրը որ երկնքումն է»: 1 Երկրորդ 

Կիրակի առավոտյան նիստ | 4 հոկտեմբերի, 2015թ.

Եղեք օրինակ և լույս
Երբ մենք հետևենք Փրկչի օրինակին, մերը կլինի հնարավորությունը՝ 
լինելու լույս ուրիշների կյանքում:

Բերմեջիլո, Դյուրանգո, Մեքսիկա
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մեռելներին ի կյանք: Իր ծառայու-
թյան ընթացքում Նա օգնության 
հասավ գթությամբ ամեն մեկին, ով 
կարիքի մեջ էր: Երբ մենք ընդօրի-
նակում ենք Նրա օրինակին, մենք 
կօրհնենք կյանքեր, ներառյալ մեր 
սեփականը:

Հաջորդը մենք պետք է օրինակ 
լինենք ոգով: Ըստ ինձ դա նշանա-
կում է, մենք պետք է ձգտենք մեր 
կյանքում ունենալ բարություն, երախ-
տագիտություն, ներողամտություն 
և բարի կամք: Այս հատկանիշները 
մեզ համար կապահովեն մի ոգի, որը 
կդիպչի մեր շրջապատում գտնվող-
ների կյանքին: Ինձ տարիներ շարու-
նակ հնարավորություն է ընձեռվել 
շփվել անհամար անձնավորություն-
ների հետ, ովքեր ունեցել են այդ-
պիսի ոգի: Մենք հատուկ զգացում 
ենք ունենում, երբ նրանց հետ ենք, 
մի զգացում, որը ստիպում է մեզ ցան-
կանալ շփվել նրանց հետ և հետևել 
նրանց օրինակին: Նրանք ճառագում 
են Քրիստոսի Լույսը և օգնում մեզ 
զգալ Նրա սերը մեր հանդեպ:

Որպեսզի լուսաբանեմ, որ 
լույսը, որը գալիս է մաքուր և սիրող 
հոգուց, ճանաչվում է ուրիշների 
կողմից, ես կկիսվեմ ձեզ հետ շատ 
տարիներ առաջ տեղի ունեցած մի 
փորձառությամբ:

Այդ ժամանակ, Եկեղեցու 
ղեկավարները հանդիպեցին 

պաշտոնյաների հետ Երուսաղեմում՝ 
հողի վարձակալության համար 
մի պայմանագիր մշակելու, որի 
վրա Եկեղեցու Երուսաղեմի Կենտ-
րոնը պիտի կառուցվեր: Որպեսզի 
ձեռք բերվեր անհրաժեշտ թույլտ-
վությունները, Եկեղեցին պետք է 
համաձանվեր, որ ոչ մի քարոզում 
չէր կատարվելու մեր անդամների 
կողմից, ովքեր զբաղեցնելու էին 
կենտրոնը: Այդ համաձայնագիրը 
պատրաստելուց հետո, Իսրայելցի 
պաշտոնյաներից մեկը, ով լավ 
ծանոթ էր Եկեղեցու և նրա անդամ-
ների հետ, նշեց, որ գիտեր Եկեղեցին 
կհարգի չքարոզելու համաձայնա-
գիրը: «Բայց, -  ասաց նա, ի նկատի 
ունենալով ուսանողներին, ովքեր 
հաճախելու էին այնտեղ, -  ի՞նչ ենք 
անելու լույսի հետ, որը նրանց աչքե-
րում է»: 4 Թող որ այդ հատուկ լույսը 
միշտ շողա մեր ներսում, որպեսզի 
այն ճանաչվի և գնահատվի ուրիշ-
ների կողմից:

Լինել հավատքի օրինակ նշա-
նակում է, որ մենք վստահում ենք 
Տիրոջը և Նրա խոսքին: Դա նշա-
նակում է, որ մենք ունենք և մենք 
սնուցում ենք հավատալիքներ, որոնք 
կառաջնորդեն մեր մտքերը և մեր 
գործողությունները: Մեր հավատքը 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ և մեր 
Երկնային Հոր հանդեպ, կազդի այն 
բոլորի վրա, ինչ մենք անում ենք: 

Մեր դարի խառնաշփոթության մեջ՝ 
խղճի հակասությունների և առօրյա 
կյանքի ցնցումների մեջ, մնայուն 
հավատքը դառնում է խարիսխ՝ մեր 
կյանքի համար: Հիշեք, որ հավատքն 
ու կասկածը չի կարող գոյություն 
ունենալ նույն մտքում միևնույն 
ժամանակ, քանի որ մեկը դուրս 
կմղի մյուսին: Ես կրկնում եմ, ինչ մեզ 
ասվել է հաճախակիորեն, որպեսզի 
ձեռք բերենք և պահենք հավատքը, 
որի կարիքը մենք ունենք, կարևոր 
է, որ մենք կարդանք և ուսումնա-
սիրենք և խորհենք սուրբ գրու-
թյունները: Հաղորդակցությունը մեր 
Երկնային Հոր հետ աղոթքի միջոցով 
կենսական է: Մենք չենք կարող թույլ 
տալ անտեսել այս բաները, քանի 
որ հակառակորդը և նրա զորքերն 
անողոքաբար փնտրում են մի ճաք 
մեր զրահի մեջ, մի սայթակում մեր 
հավատարմության մեջ: Տերն ասել 
է. «Փնտրեք ջանասիրաբար, աղոթեք 
անդադար և եղեք հավատացող և 
բոլոր բաները միաժամանակ կգոր-
ծեն ձեր բարիքի համար»: 5

Ի վերջո մենք պետք է անբիծ 
լինենք, որը նշանակում է, որ մենք 
մաքուր լինենք մարմնով, մտքով 
և հոգով: Մենք գիտենք, որ մեր 
մարմինը տաճար է, որին պետք 
է վերաբերվենք ակնածանքով և 
հարգանքով: Մեր մտքերը պետք 
է լցված լինեն վեհացնող և ազն-
վացնող մտքերով և զերծ պահվեն 
այն բաներից, որ կաղտոտեն այն: 
Որպեսզի Սուրբ Հոգին ունենանք որ-
պես մշտական ուղեկից, մենք պետք 
է արժանի լինենք: Եղբայրներ և քույ-
րեր, մաքրությունը մեզ կբերի մտքի 
խաղաղություն և կորակավորի մեզ՝ 
ստանալու Փրկչի խոստումները: Նա 
ասել է. «Երանի նորանց, որ սրտով 
մաքուր են, որ նորանք Աստուծուն 
կտեսնեն»: 6

Երբ մենք ապացուցում ենք, 
որ օրինակ ենք խոսքով, վարքով, 
գթությամբ, հոգով, հավատքով և 
սրբությունով, մենք կորակավորվենք 
լույսեր լինելու աշխարհի համար:

Կարելի՞ է ասել ձեզ բոլորիդ 
և հատկապես ձեզ երիտասարդ-
ներ, որ մինչ աշխարհը շարժվում 
է ավելի ու ավելի հեռու սիրառատ 
Երկնային Հոր կողմից մեզ տրված 
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սկզբունքներից և ուղեգծերից, մենք 
ամբոխից կզատվենք, որովհետև 
մենք տարբեր ենք: Մենք կզատվենք, 
որովհետև մենք հագնվում ենք հա-
մեստորեն: Մենք տարբեր կլինենք, 
որովհետև մենք չենք օգտագործում 
աստվածանարգություն և մենք չենք 
օգտագործում նյութեր, որոնք վնա-
սակար են մեր մարմինների համար: 
Մենք տարբեր կլինենք, որովհետև 
մենք խուսափում ենք անպարկեշտ 
հումորից և նվաստացուցիչ դի-
տողություններից: Մենք տարբեր 
կլինենք, քանի որ մենք որոշում ենք 
չլցնել մեր մտքերը զանգվածային 
լրատվամիջոցների թողարկում-
ներով, որոնք անբարոյական են և 
ստորացուցիչ և դա կհեռացնի Հոգին 
մեր տներից և մեր կյանքից: Մենք 
իհարկե կզատվենք, երբ կատարենք 
ընտրություններ բարոյականության 
վերաբերյալ՝ ընտրություններ, որոնք 
հավատարիմ են մնում ավետարանի 
սկզբունքներին և չափանիշներին: 
Այն բաները, որոնք մեզ դարձնում 
են տարբեր աշխարհի մեծ մասից, 
ապահովում են մեզ նաև այն լույսով 
և այն ոգով, որը կշողա գնալով 
ավելի շատ մթնող աշխարհում:

Հաճախ դժվար է տարբեր լինել 
և միայնակ կանգնել ամբոխի մեջ: 
Բնական է վախենալ, թե ինչ կարող 
են մտածել կամ ասել ուրիշները: 
Մխիթարող են Սաղմոսի խոսքերը. 
«Տէրն է իմ լոյսը եւ իմ փրկութիւնը, ես 

ումի՞ց պիտի վախենամ. Տէրն է իմ 
կեանքի զօրութիւնը, ես ումի՞ց պիտի 
սարսափեմ»: 7 Երբ մենք Քրիստոսին 
դարձնում ենք մեր կյանքի կենտրոնը, 
մեր երկյուղները կփոխարինվեն մեր 
համոզմունքերի քաջությամբ:

Կյանքը կատարյալ չէ մեզանից 
ոչ մեկի համար, և երբեմն մարտահ-
րավերներն ու դժվարությունները, 
որոնց մենք դիմակայում ենք, կարող 
են անտանելի դառնալ, ստիպելով 
որ մեր լույսը աղոտանա: Սակայն, 
մեր Երկնային Հոր օգնությամբ, 
կրկնապատկված ուրիշների 
աջակցությամբ, մենք կարող ենք 
վերգտնել այդ լույսը, որը կլուսա-
վորի մեր սեփական արահետը մեկ 
անգամ ևս և լույս կտա ուրիշներին 
կարիքի դեպքում:

Լուսաբանելու համար՝ ես 
կկիսվեմ ձեզ հետ մի սիրելի բանաս-
տեղծության հուզիչ խոսքերով, որն 
առաջին անգամ կարդացել եմ շատ 
տարիներ առաջ.

Ես հանդիպեցի գիշերով մի 
օտարականի,

Ում լամպը դադարել էր շողալ:
Ես կանգ առա և թույլ տվեցի նրան,
Վառել իր լամպը իմից:

Քիչ հետո մի փոթորիկ բարձրացավ,
Եվ ցնցեց աշխարհը նորից,
Եվ երբ քամին դադարեց,
Իմ լամպն էլ հանգչեց:

Բայց ետ օտարականը եկավ,
Իր լավ վառվող լամպով:
Նա բռնեց թանկարժեք բոցը,
Եվ իմը վառեց: 8

Եղբայրներ և քույրեր, շողալու մեր 
հնարավորությունները շրջապատում 
են մեզ ամեն օր, ինչ հանգամանք-
ներում էլ, որ մենք գտնվենք: Երբ 
հետևում ենք Փրկչի օրինակին, 
մերը կլինի հնարավորությունը լույս 
լինելու ուրիշների կյանքում, լինի 
դա մեր ընտանիքի անդամների և 
ընկերների, մեր աշխատակիցների, 
պարզապես ծանոթների, թե միան-
գամայն անծանոթների:

Ձեզանից յուրաքանչյուրին, ես 
ասում եմ, որ դուք Երկնային Հոր 
որդին կամ դուստրն եք: Դուք եկել 
եք Նրա ներկայությունից՝ ապրելու 
այս երկրի վրա որոշ ժամանակ, 
արտացոլելու Փրկչի սերը և ուս-
մունքները, և քաջաբար թույլ տալու 
ձեր լույսը շողա, որ բոլորը տեսնեն: 
Երբ այդ ժամանակը երկրի վրա 
ավարտվի, եթե դուք անեք ձեր 
մասը, ձերը կլինի վերադառնալու 
Նրա հետ ընդմիշտ ապրելու փառա-
հեղ օրհնությունը:

Որքան հուսադրող են Փրկչի խոս-
քերը. «Ես եմ աշխարհքի լույսը. ով 
որ իմ ետեւից գայ, նա խաւարումը չի 
գնալ, այլ կեանքի լոյսը կընդունի»: 9 
Նրա մասին եմ ես վկայում: Նա է 
մեր Փրկիչն ու Քավիչը, մեր Պաշտ-
պանը Հոր մոտ: Նա է՝ մեր Օրինակը 
և մեր ուժը: Նա է «լույսը, որ փայլում 
է խավարում»: 10 Թող որ մեզանից 
յուրաքանչյուրը, ով իմ ձայնի հասա-
նելիության սահմաններում է, խոս-
տանա հետևել Նրան, այսպիսով, 
դառնալով փայլող լույս աշխարհի 
համար՝ իմ աղոթքն է Նրա, այսինքն՝ 
Հիսուս Քրիստոս Տիրոջ սուրբ անու-
նով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Մատթեոս Ե.16
 2. Ա Տիմոթէոս Դ.12
 3. Մորոնի 7.47
 4. Տես James E. Faust, “The Light in Their 

Eyes,” Liahona, Nov. 2005, 20:
 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 90.24
 6. Մատթեոս Ե.8
 7. Սաղմոս ԻԷ.1
 8. Lon Woodrum, “Lamps,” The Lighted 

Pathway, Oct. 1940, 17.
 9. Հովհաննես Ը.12
 10. Վարդապետություն և Ուխտեր 6.21
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Նախագահ Ուխդորֆ, ես սիրում եմ 
ձեզ և կծառայեմ Տիրոջը և ձեզ իմ 
ամբողջ սրտով, զորությամբ, մտքով 
և ուժով։

Օ, որքա՜ն էի ես սիրում Նախա-
գահ Բոյդ Ք․ Փաքերին, երեց Լ․ Թոմ 
Փերիին և երեց Ռիչարդ Գ․ Սքոթին։ 
Ես իսկապես կարոտում եմ նրանց։ 
Ես օրհնված եմ՝ ուսուցանված և 
հրահանգված լինելով այս սիրելի 
եղբայրների ոտքերի մոտ։ Նույնիսկ 
չնչին չափով ես չեմ կարողանա ոտք 
մեկնել նրանց հետ, այնուամենայ-
նիվ, ես պատիվ ունեմ ուղիղ կանգ-
նելու նրանց թիկունքում և կրելու 
Տիրոջ ծառայությունը։

Երբ մտածում եմ նրանց մասին, 
ովքեր օգնել են ինձ դառնալ այն 
մարդը, որը կամ այսօր, առաջին 
հերթին մտածում եմ իմ թանկագին 
և անձնազոհ հավերժական զուգըն-
կերոջ՝ Մելանիի մասին։ Տարիների 
ընթացքում նա օգնել է ինձ թրձվել, 
ինչպես կավի ամանը, դառնալով Հի-
սուս Քրիստոսի ավելի լավ կերտված 
աշակերտ։ Նրա սերը և աջակցու-
թյունը, նաև մեր հինգ զավակների, 
նրանց ամուսինների և կանանց, մեր 
քսանչորս թոռների աջակցությունը 
սատարում են ինձ։ Իմ սիրելի ընտա-
նիք, ես սիրում եմ ձեզ։

Ինչպես Նեփին հնում, ես ծնվել եմ 
լավ ծնողներից, ավետարանի մեջ, 
իսկ նրանք ծնվել են լավ ծնողնե-
րից՝ վեց սերունդ շարունակ։ Իմ 
վաղ նախնիները, ովքեր միացել են 
Եկեղեցուն, Անգլիայից և Դանիայից 

վկայել բոլորիդ Նախագահ Մոն-
սոնի զորության և սիրո մասին։ 
Նա ասաց․ «Այս կանչը գալիս է Տեր 
Հիսուս Քրիստոսից»։

Ես չափազանց հուզված եմ և 
ցնցված մինչև մարմնիս խորքերը, 
հասկանալով այդ բառերի կարևո-
րությունը և նշանակությունը, որոնք 
այդքան մեղմ ձևով ասվեցին մեր 
սիրված մարգարեի կողմից։ Նախա-
գահ Մոնսոն, Նախագահ Այրինգ, 

Երեց ՌոնալդԱ. Ռասբենդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր 
ամբողջ աշխարհում, ես շատ 
երախտապարտ եմ Առաջին 

Նախագահությանը՝ ինձ հրավիրե-
լու համար, որ կիսվեմ իմ խոնարհ 
վկայությամբ այս կիրակի օրը։ 
Վերջին Օրերի Սրբերի հայտնի 
օրհներգի բառերը նկարագրում են 
իմ զգացմունքները․

Հիսուսի մեծ սիրուց ես մնում եմ 
զարմացած,

Շփոթված շնորհներից, որ տալիս 
է ինձ սրտանց . . .

Զարմանում եմ, որ իջավ իր գահից 
երկնային՝

Փրկելու այս ապստամբ ու ամբա-
րիշտ իմ հոգին,

Որ ինձ նմանի վրա իր սերը 
տարածի,

Սեփականացնի ինձ, փրկի և 
արդարացնի։ . . .

Հրաշալի է, հոյակապ է, հոյակապ։ 1

Մի քանի օր առաջ ես մեծ պա-
տիվ ունեցա հանդիպելու Առաջին 
Նախագահության հետ և ստանալու 
այս կոչումը մեր սիրելի մարգարե 
Թոմաս Ս. Մոնսոնից։ Ես ուզում եմ 

Ես մնում եմ 
զարմացած
Հիսուս Քրիստոսի մասին իմ վկայությունը կառուցվել է իմ հատուկ 
փորձառություններից, որոնց միջոցով ես սկսել եմ ճանաչել Նրա մեծ 
սերը յուրաքանչյուրիս հանդեպ։
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էին։ Այդ վաղ ժամանակաշրջանի 
պիոներները տվել են իրենց ողջ 
ունեցածը Հիսուս Քրիստոսի ավե-
տարանին և իրենց սերունդներին 
ժառանգություն թողնելու համար։ 
Ես անչափ երախտապարտ եմ բազ-
մասերունդ Վերջին Օրերի Սրբերի 
ընտանիքի համար և ես գիտեմ, որ 
դա արժանի նպատակ է, որին պետք 
է ձգտենք բոլորս։

Շատ ուրիշները ներդրում ունեն, 
պատրաստելով իմ կյանքը այս նոր 
կոչմանը։ Նրանցից են իմ մանկու-
թյան ընկերները, ընտանիքս, առա-
ջին ղեկավարներս, ուսուցիչներս և 
կյանքիս դաստիարակները։ Նրանց 
մեջ են արևելյան նահանգների իմ 
առաջին միսիայի մարդիկ և մեր 
սիրված միսիոներները Նյու Յորքի 

հյուսիսային միսիայից։ Բոլորին, 
ովքեր ազդեցություն են գործել և 
ձևավորել իմ կյանքը, ես մեծապես 
շնորհակալ եմ։

Ես փափագել են ծառայել Յոթա-
նասունի կազմում իմ եղբայրների 
հետ։ 15 տարիների ընթացքում ես 
եղել եմ Եկեղեցու ամենահրաշալի 
քվորոմներից և սիրող եղբայրու-
թյուններից մեկում։ Շնորհակալու-
թյուն, իմ սիրելի ծառայակիցներ։ 
Այժմ ես ուրախ եմ, որ պատկանելու 
եմ նոր քվորումի։ Նախագահ Ռաս-
սել Մ․ Նելսոն, իմ սերը խորն է Ձեր և 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի 
յուրաքանչյուր անդամի հանդեպ։

Քույր Ռասբանդը և ես օրհնվել 
ենք, այցելելով անդամներին տար-
բեր հանձնարարությունների 
շրջանակներում՝ ամբողջ աշխարհով 
մեկ համայնքներում և միսիաներում։ 
Մենք սիրում ենք Վերջին Օրերի 
Սրբերին ամենուրեք։ Ձեր հավատքը 
մեծացրել է մեր հավատքը, ձեր 
վկայությունները մեծացրել են մեր 
վկայությունները։

Այժմ, եթե թույլ տաք մի փոքր 
ուղերձ թողնել ձեզ հետ այսօր, 
այն կլինի հետևյալը․ Տերն ասել 
է.«Սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ 
սիրեցի»։ 2 Ես վստահ եմ, որ չկա 
ընտրություն, մեղք կամ սխալ, որը 
կարող եք կատարել դուք կամ որևէ 
մեկը, և որը կարող է փոխել ձեր կամ 
նրանց հանդեպ Նրա սերը։ Դա չի 

նշանակում, որ Նա անտեսում կամ 
արդարացնում է մեղսավոր պահ-
վածքը, ես վստահ եմ, որ ոչ, սակայն 
դա նշանակում է, որ մենք պետք 
է հասնենք մեր մերձավորներին 
մեր սիրով, հրավերով, համոզու-
մով, ծառայությամբ և փրկությամբ։ 
Հիսուս Քրիստոսը ուշադրություն չի 
դարձրել մարդկանց ազգությանը, 
կարգին և պայմաններին, երբ 
ուսուցանել է նրանց այս խորիմաստ 
ճշմարտությունը։

Ինձ շատ անգամներ են հարցրել, 
թե երբ եմ ստացել իմ վկայությունը։

Ես չեմ հիշում ժամանակ, երբ 
չեմ հավատացել Երկնային Հորը 
և Հիսուս Քրիստոսին։ Ես սիրել եմ 
Նրանց այն ժամանակից, երբ լսել 
եմ Նրանց մասին հրեշտակ մորս 
ծնկներին նստած, ով կարդում էր 
սուրբ գրությունները և ավետարա-
նական պատմությունները։ Այդ վաղ 
հավատքը այժմ աճել է սիրող Երկ-
նային Հոր մասին գիտելիքի և վկա-
յության, ով լսում է մեր աղոթքները 
և պատասխանում դրանց։ Հիսուսի 
Քրիստոսի մասին իմ վկայությունը 
կառուցվել է իմ հատուկ փորձառու-
թյուններից, որոնց միջոցով ես սկսել 
եմ ճանաչել Նրա մեծ սերը յուրա-
քանչյուրիս հանդեպ։

Ես երախտապարտ եմ մեր Փրկչի 
Քավության համար և ցանկանում 
եմ, Ալմայի նման, աղաղակել այդ 
մասին Աստծո փողով։ 3 Ես գիտեմ, 
որ Ջոզեֆ Սմիթը Վերականգնման 
մարգարեն է և որ Մորմոնի Գիրքը 
Աստծո խոսքն է։ Եվ ես գիտեմ, որ 
Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնը 
Աստծո ճշմարիտ ծառան է և մարգա-
րեն այսօր երկրի վրա։

Հետևելով մեր մարգարեին, ես 
աղոթում եմ, որ մենք գթություն 
ունենանք մեր սրտերում մյուսների 
հանդեպ, և որ դառնանք կենդանի 
վկաներ և իսկապես «Հիսուսի մեծ 
սիրուց մնանք զարմացած»։ Օ¯, թող 
դա լինի «հրաշալի, հոյակապ» ձեզ 
և ինձ համար։ Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. «Ես մնում եմ զարմացած»,  

Օրհներգեր, հ. 193:
 2. Հովհաննես 13.34
 3. Տես Ալմա 29.1
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հանգստացնելով ինձ: Տարիքս ի 
նկատի ունենալով նա ասաց, որ բա-
վականին երիտասարդ տեսք ունեմ 
և իմ տարիքից շատ երիտասարդ եմ 
երևում:

Այնուհետև, Նախագահ Մոն-
սոնը նշեց, որ Տիրոջ կամքով 
շարժվելով ինձ կանչում էր Տաս-
ներկու Առաքյալների Քվորում: Նա 
հարցրեց, թե արդյոք ընդունում եմ 
այդ կոչումը, որին, կարծում եմ, ոչ 
պատշաճ կերպով հոգոց հանե-
լով և լիովին ցնցված ես դրական 
պատասխան տվեցի: Որից հետո, 
նախքան բառերով կարտահայտեի 
աննկարագրելի զգացմունքների 
տարափը, որոնց մեջ հիմնականում 
գերակշռում էր անհամապատաս-
խանության զգացումը, Նախագահ 
Մոնսոնը սիրալիր տոնով ինձ 
պատմեց ինչպես է ինքը տարիներ 
առաջ Առաքյալ կանչվել Նախա-
գահ Դեյվիդ Օ. Մակքեյի կողմից, և 
որ այդ ժամանակ ինքն էլ էր իրեն 
անհամապատասխան զգացել: 
Նա հանդարտ տոնով սովորեցրեց 
ինձ. «Եպիսկոպոս Սթիվենսոն, Տերը 
որակավորում է նրանց, ում կանչում 
է»: Մարգարեի արտասանած այդ 
սփոփիչ խոսքերն ինձ համար խա-
ղաղության և հանգստության աղ-
բյուր դարձան, երբ մեջս փոթորկում 
էր ցավալի ինքնաքննությունը, և 
քնքշորեն պարուրեցին ինձ դրանից 
հետո օր ու գիշեր տևող հոգևարքա-
յին ժամերի ընթացքում:

ժողովից անմիջապես հետո, ովքեր 
այստեղ են համաժողովին մասնակ-
ցելու նպատակով, ինձ կանչեցին 
հանդիպելու Նախագահ Մոնսոնի 
և նրա խորհրդականների հետ: Մի 
քանի րոպե անց, երբ մտա նրա 
գրասենյակին հարակից ժողովների 
սենյակ, պետք է որ նրա դիմաց 
նստած նյարդայնացած տեսք 
ունենայի, երբ նա սիրալիր խոսեց 

Երեց Գերի Ի. Սթիվենսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 
վերջին տասնամյակների ըն-
թացքում չի եղել մի անգամ, որ 

գերագույն համաժողովներին Նա-
խագահ Բոյդ Կ. Փաքերը, Երեցներ 
Լ. Թոմ Փերին և Ռիչարդ Գ. Սքոթը 
նստած չլինեին հենց ամբիոնի 
ետևում և իրենց խոսքը չհղեին նիս-
տերից մեկում: Նրանց մասին մեր 
հուշերը վառ են, և ես իմ հարգանքի 
տուրքն եմ մատուցում նրանց, 
նրանցից յուրաքանչյուրն այնքան 
առանձնահատուկ կերպով տարբեր 
էր, բայց միևնույն ժամանակ այն-
քան ներդաշնակ՝ Հիսուս Քրիստոսի 
և Նրա Քավության մասին իրենց 
վկայությամբ:

Ավելին, ես ուզում եմ, որ դուք 
ուժ գտնեք և Նախագահ Թոմաս 
Ս. Մոնսոնին հաստատեք որպես 
մարգարե, տեսանող և հայտնող: 
Ես հիանում եմ նրա հավատարիմ 
և պարտաճանաչ առաքելական 
ծառայությամբ, որը ձգվում է ար-
դեն ավելի քան 50 նշանակալից 
տարիներ:

Այս երեքշաբթի, առավոտյան 
9:00- ին Ասիայի տարածքի նախա-
գահության հետ Եպիսկոպոսության 

Պարզ և թանկարժեք 
ճշմարտություններ
Վտանգավոր ժամանակներում ապրելու համար Երկնային Հոր տված 
լիարժեք փոխհատուցումն այն է, որ մենք նույնպես ապրում ենք 
ժամանակների լրության տնտեսության մեջ:
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Այդ օրն ավելի ուշ ես այս նույնը 
նկարագրեցի սիրելի կնոջս՝ Լե-
սային, նստած Տաճարային Հրա-
պարակի մի խաղաղ անկյունում, 
որտեղից մեր առաջ բացվում էր 
տաճարի և պատմական Թաբեր-
նաքլի խաղաղ տեսարանը: Երբ 
փորձեցինք հասկանալ և վերլուծել 
այդ օրվա իրադարձությունները, 
մենք կայունություն գտանք՝ առ 
Հիսուս Քրիստոս մեր հավատքի և 
երջանկության մեծ ծրագրի մասին 
մեր գիտելիքի մեջ: Այնպես որ ուզում 
եմ իմ անչափ մեծ սերն արտահայ-
տել Լեսայի հանդեպ: Նա իմ կյանքի 
արևաշողն է և Աստծո հրաշալի 
դուստրը: Նրա կյանքը նշանավորվել 
է անձնազոհ ծառայությամբ և բոլորի 
հանդեպ անվերապահ սիրով: Ես 
կձգտեմ արժանի մնալ մեր հավեր-
ժական միության օրհնությանը:

Ես իմ խորին սերն եմ արտա-
հայտում մեր չորս որդիների և 
նրանց ընտանիքների հանդեպ, 
որոնցից երեքն այստեղ են իրենց 
հրաշալի կանանց հետ, ովքեր 
մեր վեց թոռների մայրերն են, 
իսկ չորրորդ որդին միսիոներ է, 
և հատուկ թույլտվությամբ արթուն 
է մնացել՝ միսիայի նախագահի 
և միսիայի նախագահի կնոջ հետ 
ուղիղ կապով դիտելու այս նիստերը 
Թայվանի միսիայի տնից: Ես սի-
րում եմ նրանց և հիացած եմ, թե 

ինչպես են նրանք սիրում Տիրոջը 
և ավետարանը:

Ես իմ սերն եմ արտահայտում իմ 
ընտանիքի յուրաքանչյուր անդա-
մին՝ սիրելի ծնողներիս, ովքեր 
անցյալ տարի են մահացել, ովքեր 
իմ մեջ սերմանել են մի վկայություն, 
որն իմ մեջ վառ է մնացել իմ վաղ 
հիշողություններից: Ես իմ երախտա-
գիտությունն եմ հայտնում եղբորս, 
քույրերիս և նրանց հավատարիմ 
կողակիցներին, ինչպես նաև Լեսայի 
ընտանիքին, որոնցից շատերն 
այսօր ներկա են գտնվում այստեղ: 
Ես իմ երախտագիտությունն եմ 
հայտնում նաև մեր մեծ ընտանիքի 
բազմաթիվ անդամներին, ընկերնե-
րին, միսիոներներին, ղեկավարնե-
րին և ուսուցիչներին, ում ճանաչել եմ 
կյանքիս ընթացքում:

Ես օրհնվել եմ սերտ համագոր-
ծակցելով Առաջին Նախագահության, 
Տասներկուսի, Յոթանասունի և օժան-
դակի գերագույն նախագահություն-
ների անդամների հետ: Ես իմ սերն 
ու հարգանքն եմ հայտնում ձեզանից 
յուրաքանչյուրին, քույրեր և եղբայր-
ներ, և կձգտեմ արժանի մնալ մեր շա-
րունակվող համագործակցությանը: 
Նախագահող Եպիսկոպոսությունը 
գրեթե երկնային միաբանություն է 
վայելում: Ես կկարոտեմ Եպիսկոպոս 
Ջերալդ Կոսեի, Եպիսկոպոս Դին Մ. 
Դեյվիսի և աշխատակազմի հետ մեր 
ամենօրյա շփումները:

Ես կանգնած եմ ձեր առաջ որ-
պես կենդանի ապացույց Տիրոջ այն 
խոսքերի, որոնք գրված են Վար-
դապետություն և Ուխտերի առաջին 
բաժնում. «Որ ավետարանի լրիվու-
թյունը թույլերի ու պարզամիտների 
միջոցով հռչակվի [երկրի] ծայրերում 
և թագավորների ու կառավարիչների 
առաջ»: 1 Այս խոսքերին նախորդել էր 
Տիրոջ այն հայտարարությունը, որն 
արտահայտում է այն սերը, որ Հայրը 
տածում է Իր զավակների հանդեպ. 
«Ուստի, ես՝ Տերս, իմանալով այն 
աղետի մասին, որ պիտի գա երկրի 
բնակիչների վրա, կանչեցի իմ ծառա 
Ջոզեֆ Սմիթ կրտսերին, և երկնքից 
խոսեցի նրա հետ, և նրան պատվի-
րաններ տվեցի»: 2

Մեր սիրելի Երկնային Հայրը և 
Նրա Որդին, Եհովան, ի սկզբանե 

իմանալով վերջը,3 բացեցին երկինքը 
և նոր տնտեսությունը, որպեսզի 
չեզոքացնեն այն աղետները, որոնք 
Նրանք գիտեին, որ պիտի գան: 
Պողոս Առաքյալը նկարագրել է այդ 
գալիք աղետները որպես «վտան-
գավոր ժամանակներ»: 4 Ինձ համար, 
դա ենթադրում է, որ վտանգավոր 
ժամանակներում ապրելու համար 
Երկնային Հոր տված լիարժեք 
փոխհատուցումն այն է, որ մենք նաև 
ապրում ենք ժամանակների լրու-
թյան տնտեսության մեջ:

Երբ այս շաբաթ ինձ տանջում էր 
իմ անհամապատասխան լինելու 
միտքը, ես հստակ տպավորություն 
ստացա, որը խրատեց և սփոփեց 
ինձ․ որ պետք է կենտրոնանամ 
ոչ թե նրա վրա, թե ինչ չեմ կարող 
անել, այլ՝ թե ինչ կարող եմ անել: 
Ես կարող եմ վկայել ավետարանի 
պարզ ու թանկարժեք ճշմարտու-
թյունների մասին:

Սրանք են այն խոսքերը, որոնք 
ես հարյուրավոր անգամներ վկայել 
եմ թե՛ Եկեղեցու անդամներին և թե՛ 
բազմաթիվ ոչ անդամներին. «Աստ-
ված մեր [սիրող] Երկնային Հայրն է: 
Մենք Նրա զավակներն ենք: . . . Նա 
արտասվում է մեզ հետ, երբ մենք 
տառապում ենք, և ուրախանում է, 
երբ մենք գործում ենք շիտակ: Նա 
ցանկանում է խոսել մեզ հետ, և մենք 
կարող ենք խոսել Նրա հետ անկեղծ 
աղոթքի միջոցով: . . .

Երկնային Հայրը մեզ՝ Իր զավակ-
ների համար ուղի է պատրաստել . . . 
որպեսզի վերադառնանք ապրելու 
Իր ներկայության մեջ: Մեր Երկնա-
յին Հոր ծրագրի առանցքը Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունն է»: 5

Երկնային Հայրն Իր Որդուն ու-
ղարկեց երկիր՝ քավելու ողջ մարդ-
կության մեղքերը և հաղթելու մահին: 
Այս պարզ և թանկարժեք ճշմար-
տությունների մասին ես բերում եմ 
իմ վկայությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Վարդապետություն և Ուխտեր 1.23
 2. Վարդապետություն և Ուխտեր 1.17
 3. Տես Աբրահամ 2.8
 4. Բ Տիմոթեոս 3.1
 5. Քարոզիր իմ ավետարանը. Միսիոնե-

րական ծառայության ուղեցույց (2004), 
31–32:
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տարիքով և անհամեմատ խելացի 
էր, զանգահարեց ինձ։ Նա ասաց. 
«Դու պետք է իմանաս, որ Տերը քեզ 
չի կանչել քո կատարած գործերի 
պատճառով։ Քո դեպքում, հավանա-
բար, Նա արել է դա ի հեճուկս քո 
կատարած գործերի։ Տերը կանչել է 
քեզ այն պատճառով, որ Նա գործեր 
ունի անելու քո միջոցով և դա կիրա-
կանացվի այն դեպքում միայն, եթե 
դու գործես ըստ Նրա կամքի»։ Ես 
գիտակցեցի, որ մեծ եղբորս տված 
այդ իմաստուն միտքը կիրառելի է 
նաև այսօր։

Մի հրաշալի բան է տեղի ու-
նենում միսիոներական ծառայու-
թյան ժամանակ, երբ միսիոները 
հասկանում է, որ կոչումն իրեն 
չի վերաբերում, այլ՝ Տիրոջը, Նրա 
գործին և Երկնային Հոր զավակնե-
րին։ Կարծում եմ դա նույնն է նաև 
Առաքյալի դեպքում։ Այս կոչումն 
ինձ չի վերաբերում։ Դա վերաբերում 
է Տիրոջը, Նրա գործին և Երկնային 
Հոր զավակներին։ Անկախ նրանից, 
թե Եկեղեցում ինչ հանձնարարու-
թյուն կամ կոչում ունենք, որպեսզի 
կարողանանք ծառայել այդկոչման 
մեջ, մենք պետք է գիտակցենք, որ 
յուրաքանչյուր մարդ, ում ծառայում 
ենք, «հոգևոր սիրելի որդին կամ 
դուստրն է երկնային ծնողների և 
որպես այդպիսին . . . ունի աստվա-
ծային բնույթ և ճակատագիր»։ 2

Ես նախկինում եղել եմ սրտա-
բան և մասնագիտացած եմ եղել 
սրտի անբավարարության և 
փոխպատվաստման մեջ՝ ունենա-
լով բազմաթիվ ծանր հիվանդներ։ 
Կինս կատակով ասում էր, որ վատ 
նախանշան կար, որ ես իմ հիվանդ-
ներից մեկը կդառնամ։ Կատակը 
մի կողմ, ես բազմաթիվ մահերի եմ 
ականատես եղել և իմ մեջ զարգաց-
րել հիվանդներից էմոցիոնալ կեր-
պով ինձ հեռու պահելու սովորույթը, 
երբ վիճակը նրանց մոտ ծանրա-
նում էր։ Այդ դեպքում տխրության և 
հիասթափության զգացմունքներն 
ավելի տանելի էին լինում։

1986թ- ին Չադ անունով մի երի-
տասարդ տղայի մոտ առաջացավ 
սրտի անբավարարություն և սրտի 
փոխպատվաստում արվեց։ Նա 
տասնհինգ տարի շարունակ լավ 

է այս տնտեսության մեջ ավելի վաղ 
տրված Տիրոջ հետևյալ հայտա-
րարության ճշմարտացիությունը՝ 
«Որ իմ ավետարանի լրիվությունը 
թույլերի և պարզամիտների միջո-
ցով հռչակվի աշխարհի ծայրերում 
և թագավորների ու կառավա-
րիչների առաջ»։ 1 Ես այդ թույլ ու 
պարզամիտներից մեկն եմ։ Երբ 
տասնամյակներ առաջ Միացյալ 
Նահանգների արևելյան մասում 
կանչվեցի ծխի եպիսկոպոս, իմ 
եղբայրը, ով ավելի մեծ էր ինձանից 

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Իմ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 
շնորհակալ եմ ձեզ Տասներ-
կու Առաքյալների Քվորումի 

անդամ ինձ հաստատելու համար։ 
Դժվար է նկարագրել, թե որքան 
մեծ արժեք ունի դա ինձ համար։ 
Հատկապես երախտապարտ եմ իմ 
կյանքում երկու յուրահատուկ կա-
նանց հաստատող քվեների համար. 
իմ կնոջ՝ Ռութի և մեր շատ սիրելի 
դստեր՝ Էշլիի։

Այն փաստը, որ ինձ վստահվել է 
այս կոչումը, մեծապես ապացուցում 

Աստծո աչքերով
Ուրիշներին արդյունավետ ծառայելու համար, մենք պետք  
է նրանց նայենք ծնողների աչքերով՝ Երկնային Հոր աչքերով։

Եկեղեցու Նախագահների կիսանդրիները Համաժողովների Կենտրոնում 
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կյանքով ապրեց։ Չադն ամեն ինչ 
անում էր, որպեսզի հնարավորինս 
առողջ ու լավ կյանքով ապրի։ Նա 
ծառայեց միսիայում, աշխատանք 
գտավ և նվիրված որդի դարձավ իր 
ծնողների համար։ Սակայն, նրա 
կյանքի վերջին մի քանի տարիները 
դժվար էին և նա հաճախակի էր 
հիվանդանոցի օգնությանը դիմում։

Մի երեկո, նրան վերակենդա-
նացման բաժանմունք բերեցին, երբ 
սիրտը լիովին կանգ էր առել։ Իմ 
գործընկերների հետ երկար փոր-
ձեցինք վերականգնել նրա արյան 
շրջանառությունը։ Ի վերջո պարզ 
դարձավ, որ Չադին հնարավոր չէր 
փրկել։ Մենք դադարեցրինք մեր 
ապարդյուն ջանքերը և ես հայ-
տարարեցի, որ Չադը մահացել է։ 
Չնայած տխուր և հիասթափված էի, 
ես պահպանեցի մասնագիտական 
տրամադրությունս։ Ես մտովի խոր-
հում էի. «Չադի մասին լավ խնամք է 
տարվել։ Նա ավելի երկար է ապրել, 
քան կապրեր առանց միջամտու-
թյան»։ Այդ էմոցիոնալ վերահսկողու-
թյունը շուտով վերացավ, երբ նրա 
ծնողները մտան վերակենդանաց-
ման բաժին և իրենց վախճանված 
որդուն տեսան վիրահատական 
սեղանի վրա։ Այդ պահին ես Չադին 
նայեցի նրա մոր և հոր աչքերով։ Ես 
նրա հանդեպ մեծ հույս և ակնկա-
լիքներ տեսա նրանց աչքերում՝ 
ցանկություն, որ նա մի քիչ ավելի 
երկար ապրեր, մի քիչ ավելի լավ 
ապրեր։ Այդ գիտակցությամբ ես 
սկսեցի արտասվել։ Չադի ծնողները 

սկսեցին սփոփել ինձ, դերերը 
զավեշտալի կերպով փոխվեցին՝ 
բարության մի դրսևորմամբ, որը 
երբեք չեմ մոռանա։

Ես այժմ հասկանում եմ, որ Եկե-
ղեցում ուրիշներին արդյունավետ 
ծառայելու համար, մենք պետք է 
նրանց նայենք ծնողների աչքերով՝ 
Երկնային Հոր աչքերով։ Միայն 
այդ ժամանակ, մենք կհասկանանք 
հոգու իրական արժեքը։ Միայն այդ 
ժամանակ մենք կսկսենք նշմարել 
այն սերը, որ Երկնային Հայրն ունի 
Իր բոլոր զավակների հանդեպ։ 
Միայն այդ ժամանակ մենք կարող 
ենք զգալ նրանց հանդեպ Փրկչի 
հոգատար մտահոգությունը։ Մենք 
չենք կարող լիովին իրականացնել 
մեր ուխտյալ պարտականությունը՝ 
սգալու սգացողների հետ և սփոփե-
լու նրանց, ովքեր սփոփանքի կարիք 
ունեն, եթե մենք նրանց չնայենք 
Աստծո աչքերով։ 3 Այդ ընդլայնված 
հեռանկարը մեզ զգայուն կդարձնի 
ուրիշների հիասթափությունների, 
մտավախությունների և վշտերի 
նկատմամբ։ Սակայն, Երկնային 
Հայրը կօգնի և կսփոփի մեզ այն-
պես, ինչպես Չադի ծնողները տա-
րիներ առաջ սփոփեցին ինձ։ Մենք 
պետք է ունենանք տեսնող աչքեր 
և լսող ականջներ, և սրտեր, որոնք 
կզգան և կհասկանան, երբ անհրա-
ժեշտ լինի փրկել, ինչն այդքան հա-
ճախ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը 
հորդորում է մեզ անել։ 4

Միայն այն ժամանակ, երբ 
մենք նայում ենք Երկնային Հոր 
աչքերով, մենք կարող ենք լցվել 
«Քրիստոսի մաքուր սիրով»։ 5 Ամեն 
օր մենք պետք է աղոթենք, որ Նա 
մեզ շնորհի այդ սերը։ Մորմոնը 
հորդորում է. «Ուստի, իմ սիրելի՛ 
եղբայրներ, աղոթեք Հորը, սրտի 
ողջ կորովով, որ դուք կարողանաք 
լցված լինել այդ սիրով, որը նա 
շնորհել է բոլոր նրանց, ովքեր նրա 
Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
հետևորդներն են»։ 6

Իմ ողջ սրտով, ես ցանկանում եմ 
լինել Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
հետևորդը։ 7 Ես սիրում եմ Նրան։ Ես 
հիանում եմ Նրանով։ Ես վկայում եմ, 
որ Նա իսկապես ապրում է։ Ես վկա-
յում եմ, որ Նա Քավիչն է, Մեսիան։ 

Ես Նրա անսահման ողորմության, 
կարեկցանքի և սիրո վկան եմ։ Ես 
իմ վկայությունն եմ ավելացնում 
2000 թվականին գրված այն Առա-
քյալների վկայություններին, ովքեր 
նշել են «Հիսուսը կենդանի Քրիստոսն 
է, Աստծո անմահ Որդին։ . . . Նա է 
աշխարհի լույսը, կյանքը և հույսը»։ 8

Ես վկայում եմ, որ 1820 թվակա-
նին Նյու Յորքի հյուսիսում գտնվող 
մի պուրակում, հարություն առած 
Տերը Աստծո՝ մեր Երկնային Հոր 
հետ հայտնվել է Մարգարե Ջոզեֆ 
Սմիթին այնպես, ինչպես Ջոզեֆ 
Սմիթն է նկարագրել։ Քահանայու-
թյան բանալիներն այսօր երկրի վրա 
են, որոնք հնարավոր են դարձնում 
փրկող և վեհացնող արարողություն-
ները։ Ես գիտեմ, որ դրանք ճշմա-
րիտ են։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, 
ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Վարդապետություն և Ուխտեր 1.23
 2. “The Family: A Proclamation to the World,” 

Liahona, Nov. 2010, 129; read by President 
Gordon B. Hinckley as part of his message 
at the general Relief Society meeting held 
on September 23, 1995, in Salt Lake City, 
Utah.

 3. Տես Մոսիա 18.8–10
 4. Օրինակի համար տես՝ Թոմաս Ս. 

Մոնսոն, «Դեպի օգնության» Լիահոնա, 
հուլիս 2001, 57–60; «Փրկելու մեր պա-
տասխանատվությունը» Լիահոնա, հոկ. 
2013, 4–5։ Նախագահ Մոնսոնն այդ 
հասկացողությունները վերահաստատեց 
2015թ- ի սեպտեմբերի 30- ին Բարձրա-
գույն Իշխանություններին ուղված իր 
ուղերձում՝ հիշեցնելով և ընդգծելով հա-
վաքվածներին այն ուղերձը, որը նա տվել 
էր Բարձրագույն Իշխանավորներին և 
Տարածքային Յոթանասունականներին՝ 
2009թ. ապրիլյան գերագույն համաժո-
ղովի վերապատրաստման ժողովներին։

 5. Մորոնի 7.47
 6. Մորոնի 7.48
 7. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

18.27–28
«Եվ Տասներկուսը կլինեն իմ աշա-

կերտները, և նրանք իրենց վրա կվերց-
նեն իմ անունը. և Տասներկուսը նրանք 
են, ովքեր, սրտի ողջ նվիրվածությամբ, 
կփափագեն իրենց վրա վերցնել իմ 
անունը։

Եվ եթե նրանք սրտի ողջ նվիրվածու-
թյամբ փափագեն իրենց վրա վերցնել 
իմ անունը, նրանք կանչված են գնալու 
աշխարհը բոլոր՝ քարոզելու իմ ավետա-
րանն ամեն արարածի»։

 8. “The Living Christ: The Testimony of 
the Apostles,” Liahona, Apr. 2000, 3. 
Վկայակոչելով դա, ես փոխաբերական 
իմաստով իմ ստորագրությունն եմ ավե-
լացնում այդ փաստաթղթին՝ բերելով 
այդ Առաքյալների կողմից ասված նույն 
վկայությունը։
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ընդամենը 12 օր առաջ Երեց Սքոթը 
կանչվեց տուն և միացավ իր սիրելի 
Ջենինին:

Ես արտոնություն եմ ունեցել լի-
նելու այդ բոլոր Եղբայրների կողքին 
իրենց վերջին օրերին, նաև նրանց 
կյանքից հեռանալու պահին եղել եմ 
Նախագահ Փաքերի և Երեց Սքոթի 
ընտանիքների անդամների հետ: 
Ինձ համար դժվար է հավատալ, որ 
այդ երեք թանկագին ընկերները, 
Տիրոջ այդ հրաշալի ծառաները 
հեռացան կյանքից: Ես կարոտում եմ 
նրանց ավելի, քան կարող եմ ասել:

Երբ խորհում էի իրադարձություն-
ների այդ անսպասելի շրջադարձի 
մասին, մի բան, որը նկատեցի և չեմ 
կարողանում մոռանալ դա նրանց 
կանայք են: Մտքիցս չեն հեռանում 
Քույր Դոննա Սմիթ Փաքերը և Քույր 
Բարբարա Դեյթոն Փերին՝ նստած 
իրենց ամուսինների մահճակալի 
կողքին՝ լի սիրով, ճշմարտությամբ 
և մաքուր հավատքով:

Երբ Քույր Փաքերը նստած էր 
իր ամուսնու կողքին նրա վերջին 
ժամերին, նա խաղաղություն էր ճա-
ռագում, որը ամեն պատկերացումից 
վեր է: 1 Թեպետ նա հասկանում էր, 
որ իր 70 տարվա ամուսինը շուտով 
հեռանալու է, նա հավատքով լի կնոջ 
հանգստություն էր դրսևորում: Նա 
ասես հրեշտակ լիներ, ճիշտ ինչպես 
այս լուսանկարում է, երբ նրանք 
մասնակցում էին Բրիգամ Սիթի 
Յուտա տաճարի նվիրագործմանը:

Ես տեսել եմ, որ նման սեր և 
հավատք էր ճառագում Քույր Փերին: 
Ակնհայտ էր նրա նվիրվածությունն 
իր ամուսնուն և Տիրոջը, և դա ինձ 
խորապես հուզել էր:

Իրենց ամուսինների կյանքի 
վերջին ժամերին և մինչ օրս այդ 
քաջարի կանայք ուժ և քաջություն 
են դրսևորում, որը միշտ հատուկ 
է եղել ուխտ պահող կանանց: 2 
Անհնար է չափել ազդեցությունը, 
որ այդ կանայք ունեն, ոչ միայն 
իրենց ընտանիքներում, այլև Տիրոջ 
Եկեղեցում որպես կանայք, մայրեր 
և տատիկներ, որպես քույրեր և 
մորաքույրներ, որպես ուսուցիչներ և 
ղեկավարներ, և հատկապես որպես 
հավատքի օրինակներ և բարեպաշտ 
պաշտպաններ: 3

էր: Այնուհետև Երեց Փերիի մահից 
ընդամենը 34 օր անց Նախագահ 
Փաքերը ևս անցավ վարագույրի 
մյուս կողմը:

Վերջին գերագույն համաժողո-
վին Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը ներկա 
չէր, սակայն մենք անդրադարձանք 
Փրկչի մասին այն հզոր վկայու-
թյանը, որ նա բերել էր նախկին 
համաժողովների ժամանակ: Եվ 

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ

Ս
իրելի Երեցներ՝ Ռազբանդ, 
Սթիվենսոն և Ռենլանդ, մենք՝ 
ձեր Եղբայրները, ողջունում 

ենք ձեզ Տասներկու Առաքյալների 
Քվորում: Մենք շնորհակալություն 
ենք հայտնում Աստծուն՝ հայտնու-
թյունների համար, որ Նա տալիս է 
Իր մարգարե՝ Նախագահ Թոմաս Ս. 
Մոնսոնին:

Եղբայրներ և քույրեր, երբ մենք 
հանդիպեցինք գերագույն համաժո-
ղովին վեց ամիս առաջ, մեզանից ոչ 
ոք չգիտեր ինչպիսի փոփոխություն-
ներ են սպասվում Եկեղեցում, որոնք 
պետք է խորապես հուզեին բոլորին: 
Երեց Լ. Թոմ Փերին հզոր ուղերձ 
հղեց Տիրոջ ծրագրում ամուսնության 
և ընտանիքի անփոխարինելի դերի 
մասին: Մենք ապշեցինք, երբ ըն-
դամենը մի քանի օր անց իմացանք 
քաղցկեղի մասին, որը շուտով պետք 
է նրան տաներ մեզանից:

Թեպետ Նախագահ Բոյդ Կ. 
Փաքերի առողջությունը շարունակ 
վատթարանում էր, նա շարունակում 
էր քաջաբար իր ջանքերը ներդնել 
Տիրոջ աշխատանքում: Ապրիլ ամսին 
նա շատ թույլ էր իրեն զգում, սակայն 
վճռականորեն հայտարարեց իր 
վկայությունը, քանի դեռ ապրում 

Մեկ կարևոր խնդրանք 
իմ քույրերին
Մենք ձեր ուժի, ձեր դարձի, ձեր համոզմունքի, ձեր ղեկավարելու 
ունակության, ձեր իմաստության և ձեր ձայների կարիքն ունենք:
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Այդպես է եղել Ադամի և Եվայի 
օրերից ի վեր՝ ավետարանի յու-
րաքանչյուր տնտեսության մեջ: 
Սակայն այս տնտեսության կանայք 
տարբերվում են մյուս բոլոր տնտե-
սությունների կանանցից, քանի որ 
այս տնտեսությունը տարբերվում է 
մյուսներից: 4 Այդ առանձնահատկու-
թյունը բերում է թե արտոնություններ 
և թե պատասխանատվություններ:

Երեսունվեց տարի առաջ, 1979թ. 
Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալը 
կարևոր մարգարեություն կատարեց 
այն մասին, թե ուխտ պահող կա-
նայք ինչ ազդեցության կունենան 
Տիրոջ Եկեղեցու ապագայի վրա: Նա 
մարգարեացավ. «Եկեղեցին վերջին 
օրերին աննախադեպ աճ կապրի, 
որովհետև աշխարհի լավ կանանցից 
շատերը . . . մեծ թվով կներգրավվեն 
Եկեղեցում: Դա տեղի կունենա այն-
քանով, որքանով Եկեղեցու կանայք 
կարտացոլեն արդարակեցություն և 
անաղարտություն իրենց կյանքում և 
լավ առումներով կառանձնանան և 
կտարբերվեն աշխարհի կանանցից: 5

Իմ սիրելի քույրեր, դուք, որ այս 
վերջին օրերի մեր կարևոր գործըն-
կերներն եք՝ այսօրն էր Նախագահ 
Քիմբալը կանխատեսել: Դուք եք 
նրա կանխատեսած կանայք: Ձեր 
առաքինությունը, լույսը, սերը, գիտե-
լիքը, քաջությունը, բնավորությունը, 
հավատքը և արդարակյաց կյանքը՝ 
աներևակայելի թվով աշխարհի լավ 
կանանց իրենց ընտանիքների հետ 
միասին կգրավի դեպի Եկեղեցին: 6

Մենք, ձեր եղբայրները, ձեր 
ուժի, ձեր դարձի, ձեր ղեկավարելու 
ունակության, ձեր իմաստության և 
ձեր ձայների կարիքն ունենք: Աստծո 
արքայությունը չի կարող լիարժեք 
լինել առանց կանանց, ովքեր սուրբ 
ուխտեր են կապում և ապա պա-
հում, կանայք, ովքեր կարողանում 
են խոսել Աստծո զորությամբ և 
իշխանությամբ: 7

Նախագահ Փաքերը հայտարա-
րել է.

«Մենք կարիք ունենք կանանց, 
ովքեր կազմակերպված են և 
կազմակերպչական ձիրք ունեն: 
Մենք կարիք ունենք ղեկավարելու 
հմտությամբ կանանց, ովքեր կա-
րողանում են ծրագրել, ուղղորդել 

և սպասավորել, կանայք, ովքեր 
ուսուցանում են, ովքեր կարողանում 
են արտահայտել իրենց խոսքը: . . .

Մենք կարիք ունենք խորաթա-
փանց կանանց, ովքեր կարողանում 
են տեսնել աշխարհի միտումները և 
ի հայտ բերել՝ թեպետ հանրաճա-
նաչ, սակայն մակերեսային կամ 
վտանգավոր միտումները»: 8

Այսօր, ուզում եմ ավելացնել, որ 
մենք կարիք ունենք կանանց, ովքեր 
գիտեն ինչպես կատարել կարևոր 
բաներ հիմնվելով իրենց հավատքի 
վրա, և ովքեր բարոյականության 
և ընտանիքի քաջարի պաշտպան-
ներն են մեղսավոր աշխարհում: 
Մենք կարիք ունենք կանանց, ովքեր 
Աստծո զավակներին նվիրված 
կառաջնորդեն ուխտի ճանապարհով 
դեպի վեհացում, կանայք, ովքեր 
գիտեն ինչպես ստանալ անձնական 
վկայություն, ովքեր հասկանում են 
տաճարային օժտման զորությունն 
ու խաղաղությունը, կանայք, ովքեր 
գիտեն ինչպես օգնություն ստանալ 
երկնքի զորություններից՝ պաշտպա-
նելու և ամրացնելու իրենց զավակ-
ներին և ընտանիքները, կանայք, 
ովքեր ուսուցանում են աներկյուղ:

Իմ կյանքում ես օրհնվել եմ նման 
կանանց շնորհիվ: Իմ հանգուցյալ 
կինը՝ Դենզելը, այդպիսի կին էր: 
Ես միշտ երախտապարտ կլինեմ 
կյանքը փոխող այն ազդեցության 
համար, որ նա ունեցել է իմ կյանքի 
բոլոր ոլորտներում, հատկապես՝ 
երբ առաջին քայլերն էի կատա-
րում բաց սրտի վիրահատության 
ոլորտում:

Հիսունութ տարի առաջ ինձ 
խնդրեցին վիրահատել ի ծնե սրտի 
ծանր արատով մի աղջնակի: Նրա 
մեծ եղբայրը մահացել էր այդ նույն 
արատի պատճառով: Նրա ծնողներն 
օգնություն էի աղերսում: Ես լավա-
տեսորեն չէի տրամադրված ար-
դյունքի առումով, սակայն երդվեցի, 
որ իմ ուժերի սահմանում ամեն ինչ 
կանեմ նրա կյանքը փրկելու հա-
մար: Երեխան մահացավ, չնայած 
լավագույն ջանքերս էի ներդրել: 
Ավելի ուշ, այդ նույն ծնողներն իրենց 
մյուս դստերը բերեցին ինձ մոտ, 
որն այդ ժամանակ 16 ամսական 
էր՝ կրկին սրտի արատով: Կրկին 

իրենց խնդրանքով ես վիրահատու-
թյունը կատարեցի: Այդ երեխան ևս 
մահացավ: Այդ սրտակեղեք երրորդ 
կորուստը մեկ ընտանիքում ամբող-
ջովին տակնուվրա արեց հոգիս:

Վշտացած սրտով ես գնացի 
տուն: Ընկա մեր հյուրասենյակի 
հատակին և ամբողջ գիշեր լաց 
եղա: Դենզելը մնաց կողքիս՝ լսելով 
ինչպես եմ անընդհատ կրկնում, որ 
այլևս ոչ մի սրտի վիրահատություն 
չեմ կատարի: Այնուհետև առավո-
տյան 5:00- ի մոտ Դենզելը նայեց ինձ 
և սիրալիր հարցրեց. «Ավարտեցի՞ր 
լացդ: Դե հագնվիր: Գնա լաբորա-

տորիա, գնա աշխատանքիդ: Դու 
պետք է շարունակես սովորել: Եթե 
հիմա հեռանաս, մյուսները պետք է 
ստիպված ցավով սովորեն այն, ինչ 
դու արդեն գիտես»:

Օ՜, որքան կնոջս կանխատեսու-
թյան, հաստատակամության և սիրո 
կարիքն ունեի: Ես վերադարձա աշ-
խատանքի և ավելի շատ սովորեցի: 
Եթե չլիներ Դենզելի ոգեշնչված 
քաջալերումը ես չէի վարպետանա 
բաց սրտի վիրահատության ոլոր-
տում և պատրաստ չէի լինի կա-
տարելու 1972թ. վիրահատությունը, 
որը փրկեց Նախագահ Սպենսեր Վ. 
Քիմբալի կյանքը: 9

Քույրեր, դուք հասկանո՞ւմ եք, թե 
որքան մեծ է ձեր ազդեցությունը, 
երբ դուք խոսում եք այն, ինչ Հոգու 
միջոցով գալիս է ձեր սիրտ և միտք: 
Մի հրաշալի ցցի նախագահ պատ-
մեց ինձ իր ցցի խորհրդի մի ժողովի 
մասին, որտեղ նրանք քննարկում 
էին մի դժվար խնդիր: Մի պահ նա 

 Քույր Բարբարա Փերին և Երեց Լ Թոմ Փերին 
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հասկացավ, որ ցցի Երեխաների 
Միության նախագահը չէր խոսել 
և խնդրեց նրան, որ նա կիսվեր իր 
տպավորություններով: «Դե ես ուզում 
եմ ասել»,-  ասաց նա և շարունակեց 
իր միտքը, որը փոխեց ողջ ժողովի 
ընթացքը: Այդ ցցի նախագահն 
ասաց. «Երբ նա խոսում էր Հոգին 
վկայեց ինձ, որ նա բարձրաձայնում 
էր այն հայտնությունը, որ մենք 
փնտրում էինք որպես խորհուրդ»:

Իմ սիրելի քույրեր, ինչպիսին էլ 
որ լինի ձեր կոչումը, հանգամանք-
ները, մենք ձեր տպավորություն-
ների, մտքերի և ոգեշնչման կարիքն 
ունենք: Մենք ուզում ենք, որ դուք 

խոսեք և արտահայտվեք ծխի ու 
ցցի խորհուրդներում: Մենք ուզում 
ենք, որ յուրաքանչյուր ամուսնացած 
քույր խոսի որպես «իր ավանդը 
բերող և լիարժեք գործընկեր»,10 երբ 
միանա իր ամուսնուն իրենց ընտա-
նիքի կառավարման գործում: Լինեք 
ամուսնացած թե ամուրի, քույրեր, 
դուք ունեք առանձնահատուկ ունա-
կություններ և հատուկ ներըմբռնում, 
որ ստացել եք Աստծուց որպես 
պարգև: Մենք՝ եղբայրներս չենք կա-
րող ընդօրինակել ձեր յուրահատուկ 
ազդեցությունը:

Մենք գիտենք, որ ողջ արարման 
գագաթնակետը կնոջ արարումն 
էր: 11 Մենք ձեր ուժի կարիքն ունենք:

Եկեղեցու, Եկեղեցու վարդապե-
տության և մեր կենսակերպի դեմ 
հարձակումները գնալով ավելանա-
լու են: Այդ իսկ պատճառով մենք 
կարիքն ունենք կանանց, ովքեր 
հիմնավոր կերպով հասկանում են 
Եկեղեցու վարդապետությունը և ով-
քեր օգտագործելով այդ հասկացո-
ղությունը կուսուցանեն և կմեծացնեն 
մեղքին դիմակայող սերունդ: 12 Մեզ 
պետք են կանայք, ովքեր բացա-
հայտում են խաբեությունն իր բոլոր 
դրսևորումներով: Մեզ պետք են կա-
նայք, ովքեր գիտեն ինչպես օգտվեն 
զորությունից, որ Աստված հնարա-
վոր է դարձնում ուխտ պահողների 

համար և ովքեր արտահայտում են 
իրենց համոզմունքները վստահորեն 
և կարեկցանքով: Մեզ պետք են կա-
նայք, ովքեր ունեն մեր Մայր Եվայի 
քաջությունն ու կանխատեսությունը:

Իմ սիրելի քույրեր, ձեր հավերժա-
կան կյանքի համար ոչինչ այնքան 
կարևոր չէ, որքան ձեր անձնական 
դարձը: Դարձի եկած, ուխտ պահող 
կանանց՝ իմ սիրելի կնոջ Վենդիի 
պես կանանց արդարակյաց կյանքն 
ավելի ակնհայտ կդառնա բարո-
յալքվող աշխարհում, և այդպիսով 
նրանք կտարբերվեն և կառանձնա-
նան լավագույն առումներով:

Այնպես որ, այսօր ես աղերսում 
եմ ձեզ՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու քույրեր, շա-
րունակեք գործել: Ավելի քան երբևէ 
ձեր օրինական և կարևոր տեղը զբա-
ղեցրեք ձեր տանը, ձեր համայնքում և 
Աստծո արքայությունում: Ես խնդրում 
եմ ձեզ իրականություն դարձրեք Նա-
խագահ Քիմբալի մարգարեությունը: 
Եվ ես Հիսուս Քրիստոսի անունով 
խոստանում եմ ձեզ, որ այդպիսով 
Սուրբ Հոգին աննախադեպ ձևով 
կմեծացնի ձեր ազդեցությունը:

Ես բերում եմ իմ վկայությունը 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի իսկության 
և Նրա փրկագնող, քավող և սրբա-
գործող զորության մասին: Եվ 
որպես Նրա Առաքյալներից մեկը ես 
շնորհակալություն եմ ասում ձեզ իմ 
սիրելի քույրեր, և օրհնում եմ ձեզ որ 
հասնեք ձեր լիարժեք ներուժին, որ-
պեսզի իրագործեք ձեր ստեղծման 
նպատակը, երբ ձեռք- ձեռքի քայլենք 
այս սրբազան աշխատանքում: 
Միասին մենք կօգնենք նախապատ-
րաստել աշխարհը Տիրոջ Երկրորդ 
Գալստյան համար: Այս մասին ես 
վկայում եմ, որպես ձեր եղբայր, 
Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Տես Փիլիպպեցիս 4.7
 2. Սա արցունքներ է բերում, պահելով 

պատվիրանը սգալ նրանց համար, ում 
մենք սիրում ենք, երբ նրանք ավար-
տում են այս կյանքը (տես Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 42.45):

 3. Տես Ռեբեկայի ազդեցությունը Իսահակի 
և իրենց որդի Հակոբի վրա, Ծննդոց 
27.46, 28.1–4 :

 4. Տես Joseph Fielding Smith, Answers to 
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. (1957–66), 4:166. Ու-
շադրություն դարձրեք. Բոլոր նախորդ 

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը և Քույր Դոննա 
Ս․ Փաքերը
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մեղեդու ստեղները և մի փոքր ավելի 
մեղմ՝ մեղեդին ուղեկցող նոտա-
ները: Մենք խոսեցինք դաշնամուրի 
մասին, որ այն ավելին է, քան մի 
մեխանիկական հրաշք: Այն կարող 
է նրա սեփական ձայնի ու զգաց-
մունքների արտահայտումը լինել և 
դառնալ հաղորդակցման հրաշալի 
գործիք: Ինչպես մարդն է խոսում և 
սահուն կերպով անցնում մի բառից 
մյուսին, այնպես էլ մեղեդին պետք է 
հնչի, երբ անցնում ենք մի նոտայից՝ 
մյուսը:

Մենք ծիծաղում էինք միասին, 
երբ նա փորձում էր կրկին ու կրկին: 
Նրա փոսիկով այտերի ժպիտը 

Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր
Յոթանասունական

Անցյալ ամառ կինս ու ես 
հյուրընկալեցինք մեր երկու 
երիտասարդ թոռնիկներին այն 

ընթացքում, երբ նրանց ծնողներն 
իրենց ցցի հետ մասնակցում էին 
ռահվիրաների արշավի միջոցառ-
մանը: Մեր դուստրը ցանկանում էր, 
որ տղաները դաշնամուր պարա-
պեին այդ ընթացքում, որ տանը չէին: 
Նա գիտեր, որ մի քանի օր տատիկի 
ու պապիկի հետ անցկացնելով 
նրանք հեշտությամբ կմոռանային 
պարապելու մասին: Մի երեկո ես 
որոշեցի նստեմ իմ 13- ամյա ավագ 
թոռնիկի՝ Էնդրյուի կողքին և լսեմ, 
թե ինչպես է նա նվագում:

Այս տղան էներգիայով լի է և 
սիրում է տնից դուրս գալ: Նա կարող 
է հեշտությամբ անցկացնել իր ողջ 
ժամանակը՝ զբաղվելով որսոր-
դությամբ և ձկնորսությամբ: Մինչ 
նա դաշնամուր էր պարապում ես 
կասեի, որ նա ավելի հաճույքով ձուկ 
կորսար մոտակա գետում: Ես լսում 
էի, թե ինչպես է նա համառորեն 
դուրս բերում ծանոթ երգի յուրա-
քանչյուր ակորդը: Նրա նվագած 
ամեն մի նոտան ուներ նույն շեշտը, 
իսկ մետրոնոմը խանգարում էր, որ 
պարզ ընկալեի մեղեդին: Ես նստեցի 
նստարանին՝ նրա կողքին և բա-
ցատրեցի, թե որքան կարևոր է մի 
փոքր ավելի շեշտադրումով սեղմել 

Թող հնչի շեփորի ձայնը
Աշխարհը Քրիստոսի աշակերտների կարիքն ունի, ովքեր կարող  
են հաղորդել ավետարանի ուղերձը հստակորեն ու սրտանց:

տնտեսությունները սահմանափակ-
վում էին աշխարհի մի փոքր հատվա-
ծով և ավարտվել էին ուրացության 
պատճառով: Ի տարբերություն, այս 
տնտեսությունը չի սահմանափակվի 
տեղով կամ ժամանակով: Այն կլցնի 
աշխարհը և կմիաձուլվի Տիրոջ Երկ-
րորդ Գալստան հետ:

 5. Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball (2006), 222–23.

 6. Երբ ես ծնվեցի Եկեղեցու անդամների 
թիվը 600 000- ից մի փոքր պակաս էր: 
Այսօր ավելի քան 15 միլիոն է: Այդ 
թիվը կշարունակի աճել:

 7. Նախագահ Ջոզեֆ Ֆիլդինգ Սմիթն 
ասել է Սփոփող Միության քույրերին. 
«Դուք կարող եք խոսել իշխանությամբ, 
որովհետև Տերն իշխանություն է տվել 
ձեզ»: Նա նաև ասել է, որ Սփոփող 
Միությանը «զորություն և իշխանու-
թյուն է տրվել անելու շատ հրաշալի 
բաներ: Աշխատանքը, որ նրանք անում 
են, կատարվում է աստվածային իշխա-
նությամբ» (“Relief Society—an Aid to the 
Priesthood,” Relief Society Magazine, Jan. 
1959, 4, 5): Այս մեջբերումները նաև 
օգտագործել է Երեց Դալլին Հ. Օուքսը 
համաժողովի իր ելույթում, «Քահա-
նայության բանալիներն ու իշխանու-
թյունը», Լիահոնա, մայիս 2014, 51:

 8. Boyd K. Packer, “The Relief Society,” 
Ensign, Nov. 1978, 8; see also M. Russell 
Ballard, Counseling with Our Councils: 
Learning to Minister Together in the 
Church and in the Family (1997), 93.

 9. Տես Spencer J. Condie, Russell M. Nelson: 
Father, Surgeon, Apostle (2003), 146, 
153–56. Ուշադրություն դարձրեք. 
1964թ. Նախագահ Քիմբալն ինձ 
ձեռնադրեց որպես ցցի նախագահ և 
օրհնեց, որ սրտի փականի վիրահա-
տությունների ոլորտում իմ առաջին 
ջանքերը ներդնելու հետ միասին 
նվազեր մահացության ցուցանիշը: Այն 
ժամանակ մեզանից ոչ ոք չգիտեր, որ 
ութ տարի անց ես վիրահատելու էի 
Նախագահ Քիմբալին, փոխարինելով 
նրա սրտի աորտայի փականը:

 10. «Երբ խոսում ենք ամուսնության 
մասին որպես գործընկերության, եկեք 
ամուսնության մասին խոսենք որպես 
լիարժեք գործընկերություն: Մենք չենք 
ուզում, որ մեր ՎՕՍ կանայք լինեն 
լռակյաց կամ սահմանափակ գործըն-
կերներ այդ հավերժական նշանակ-
ման մեջ: Խնդրում ենք եղեք ներդրում 
կատարող և լիարժեք գործընկեր» 
(Spencer W. Kimball, “Privileges and 
Responsibilities of Sisters,” Ensign, Nov. 
1978, 106):

 11. «Բոլոր նպատակներն աշխարհի և 
այն ամենի, ինչ կա աշխարհում, ի չիք 
կդառնան առանց կնոջ, ով արարման 
քահանայության կամարի պորտա-
քարն է» (Russell M. Nelson, “Lessons 
from Eve,” Ensign, Nov. 1987, 87): «Եվան 
դարձավ Աստծո վերջին արարումը, 
մինչ այդ կատարված ողջ հրաշալի 
աշխատանքի մեծագույն ամփոփումը» 
(Gordon B. Hinckley, “The Women in Our 
Lives,” Liahona, Nov. 2004, 83):

 12. See Russell M. Nelson, “Children of the 
Covenant,” Ensign, May 1995, 33.
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լայնացավ, երբ ծանոթ մեղեդին 
սկսեց տարբերվել նախկինում նվա-
գած մի փունջ կոպիտ հնչյուններից: 
Ուղերձը հստակ դարձավ. «Զավակն 
եմ ես Աստծո, Նա է ինձ ուղարկել»: 1 
Ես հարցրեցի Էնդրյուին, թե նա 
կարո՞ղ է զգալ ուղերձի տարբերու-
թյունը: Նա պատասխանեց. «Այո՛, 
պապիկ, ես դա զգում եմ»:

Պողոս Առաքյալը ուսուցանել է 
մեզ հաղորդակցությունը նմանեցնել 
երաժշտական գործիքներին, երբ 
գրել է կորնթացիներին.

«Այնպէս էլ անշունչ բաները որ 
ձայն են տալիս, թէ փող, թէ քնար, 
եթէ ձայներով զանազանութիւն 
չանեն, ինչպե՞ս կճանաչվի փողի 
փչելը, կամ քնարի հնչելը:

Որովհետև եթե փողն էլ անորոշ 
ձայն տայ, ո՞վ կպատրաստվի պա-
տերազմի համար»: 2

Եթե երբևէ աշխարհը կարիքն 
ունի Քրիստոսի աշակերտների, 
ովքեր կհաղորդեն ավետարանի ու-
ղերձը հստակորեն և սրտանց, ապա 
դա այժմ է: Մենք կարիք ունենք, 
որ հնչի շեփորի ձայնը:

Քրիստոսն անշուշտ մեր լավա-
գույն օրինակն է: Նա միշտ քաջու-
թյուն է ցուցաբերել պաշտպանելով 
ճշմարիտը: Նրա խոսքերն արձա-
գանքում են դարերի միջով, երբ Նա 
հրավիրում է մեզ հիշել, որ սիրենք 
Աստծուն և մեր մերձավորին, պա-
հենք Աստծո բոլոր պատվիրանները 
և ապրենք որպես լույս աշխարհի 
համար: Նա չէր վախենում դեմ 
խոսել Իր օրերի երկրի զորավորնե-
րին և կառավարիչներին, նույնիսկ 
երբ այդպիսիք հակառակվում էին 
Նրա Երկնային Հորից Նրան տրված 
առաքելությանը: Նրա խոսքերը 
նախատեսված չէին շփոթեցնելու, 
այլ՝ շարժելու մարդկանց սրտերը: 
Նա հստակ գիտեր Իր Հոր կամքը, 
ինչը երևում էր Նրա բոլոր խոսքերից 
և գործերից:

Ես նաև սիրում եմ Պետրոսի 
օրինակը, ով հստակ խոսքերով 
ու քաջությամբ հակառակվեց 
աշխարհի մարդկանց Պենտեկոս-
տեի (Հոգեգալուստի) օրը: Այդ օրը 
մարդիկ հավաքվել էին շատ երկր-
ներից և քննադատում էին վաղեմի 
սրբերին լեզուներով խոսելու համար 

և մտածում էին, թե նրանք հարբած 
են: Պետրոսը, ում մեջ բարձրացավ 
Հոգին, կանգնեց պաշտպանելու 
եկեղեցին և անդամներին: Նա 
վկայեց այսպիսի խոսքերով. «Ով 
Հրէաստանցի մարդիկ, և ամէնքդ, 
որ բնակված էք Երուսաղէմումը, սա 
ձեզ յայտնի լինի, և իմ խօսքերին 
ականջ դրէք»: 3

Այնուհետև Նա մեջբերեց սուրբ 
գրություններից, որոնք պարունա-
կում են Քրիստոսի մարգարեու-
թյունները և բերեց այս անկեղծ 
վկայությունը. «Հիմա թող ստույգ 
գիտենայ Իսրայէլի բոլոր տունը, 
որ Աստուած նորան Տէր և Օծեալ 
արավ, սոյն այս Յիսուսին, որին 
դուք խաչեցիք»: 4

Շատերը լսեցին նրա խոսքերը և 
զգացին Հոգին, ու 3,000 հոգի համալ-
րեցին վաղ եկեղեցու շարքերը: Սա 
մի հզոր ապացույց է, որ մեկ տղա-
մարդը կամ կինը, ով ցանկանում է 
վկայել, կարող է փոխել ընթացքը, 
երբ աշխարհը կարծես հակառակ 
ուղղությամբ է ընթանում:

Երբ մենք որպես անդամներ 
որոշում ենք կայացնում կանգնել և 
զորավոր վկայություն բերել Աստծո 
վարդապետության և Նրա Եկեղեցու 
մասին, մի բան փոխվում է մեր մեջ: 
Մենք Նրա դեմքի արտահայտու-
թյունն ենք վերցնում մեզ վրա: Մենք 

մոտենում ենք Նրա Հոգուն: Նա էլ 
Իր հերթին, կգնա մեր առջևից և 
կլինի «[մեր] աջ կողմում և [մեր] ձախ 
կողմում, և [Նրա] Հոգին կլինի [մեր] 
սրտերում, և [Նրա] հրեշտակները՝ 
[մեր] շուրջը, որ բարձրացնեն [մեզ]»: 5

Քրիստոսի ճշմարիտ աշակերտ-
ները չեն փնտրում արդարացումներ 
վարդապետության համար, որը չի 
համապատասխանում աշխարհի 
ներկայիս գաղափարներին: Խիզախ 
աշակերտներից մյուսը Պողոսն էր, 
ով համարձակորեն հայտարարում 
էր, որ նա «Քրիստոսի ավետարանը 
ամօթ [չի] համարում. որովհետև 
Աստծո զորություն է փրկելու համար 
ամեն հավատացողին»: 6 Ճշմարիտ 
աշակերտները ներկայացնում են 
Տիրոջը այն ժամանակ, երբ հնարա-
վոր է հարմար չէ դա անել: Ճշմարիտ 
աշակերտները ցանկանում են ոգևո-
րել մարդկանց սրտերը, ոչ թե միայն 
տպավորել նրանց:

Հաճախ հեշտ ու հանգիստ չէ՝ 
կանգնել Քրիստոսի համար: Վս-
տահ եմ նույն դրության մեջ էր 
Պողոսը, երբ կանչվեց Ագրիպպաս 
թագավորի առաջ և նրան ասացին, 
որ արդարացնի իրեն և պատմի 
իր պատմությունը: Պողոսն առանց 
հապաղելու հռչակեց իր հա-
վատքն այնպիսի իշխանությամբ, 
որ այս զարհուրելի թագավորը 
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խոստովանեց, որ նա «քիչ է մնում» 
համոզվի քրիստոնյա լինել:

Պողոսի արձագանքը վկայում էր 
նրա ցանկության մասին, որ մարդիկ 
անվերապահորեն հասկանան այն, 
ինչ նա պետք է ասեր: Նա ասաց 
Ագրիպպաս թագավորին, որ դա 
նրա ցանկությունն է, որ բոլորը, 
ովքեր լսեն նրան, ոչ թե «քիչ թէ շատ» 
քրիստոնյաներ լինեն, այլ որ «ամ-
բողջությամբ» դառնան Քրիստոսի 
աշակերտները: 7 Նրանք, ովքեր 
հստակ են խոսում, կարող են դա 
իրականացնել:

Բազմաթիվ տարիների ընթաց-
քում, երբ ես ուսումնասիրել եմ Լե-
քիի երազի պատմությունը Մորմոնի 
Գրքից 8, ես միշտ մտածել եմ, որ մեծ 
ու ընդարձակ շենքը մի վայր է, որ-
տեղ միայն ամենաապստամբներն 
են ապրում: Շենքը լցված էր մարդ-
կանցով, ովքեր ծաղրում և մատնա-
ցույց էին անում հավատացյալներին, 
ովքեր բռնվել էին երկաթյա ձողից, 
որը ներկայացնում է Աստծո խոսքը, 
և քայլում էին իրենց ճանապար-
հով՝ դեպի կենաց ծառը, որը ներ-
կայացնում է Աստծո սերը: Ոմանք 
չէին դիմանում ծաղրող մարդկանց 
ճնշմանը և հեռանում էին՝ մոլոր-
վում: Մյուսները որոշել էին միանալ 
ծաղրողներին, ովքեր շենքում էին: 
Արդյոք նրանք չունեի՞ն համարձա-
կություն՝ խիզախորեն դեմ խոսելու 
աշխարհի քննադատությանը կամ 
ուղերձներին:

Դիտելով, թե ինչպես է ներկայիս 
աշխարհը հեռանում Աստծուց, ես 
կարծում եմ, որ այդ շենքը մեծա-
նում է չափերով: Շատերն են այսօր 
հայտնվում այդ մեծ ու ընդարձակ 
շենքի սրահներում քայլելիս, չգի-
տակցելով, որ նրանք, ըստ էության, 
դառնում են դրա մշակույթի մի 
մասը: Նրանք հաճախ զիջում են 
գայթակղություններին և ուղերձնե-
րին: Մենք, ի վերջո, տեսնում ենք 
նրանց ծաղրելիս կամ համամիտ 
լինելով նրանց հետ, ովքեր քննադա-
տում, կամ ծաղրում են:

Տարիներ շարունակ ես մտածում 
էի, որ ծաղրող ամբոխը զվարճա-
նում է այն բանից, թե ինչպես են 
հավատարիմներն ապրում իրենց 
կյանքը, բայց այսօրվա շենքից լսվող 

ձայները փոխվել են իրենց տոնով և 
մոտեցումով: Նրանք, ովքեր ծաղ-
րում են, հաճախ փորձում են խեղ-
դել ավետարանի պարզ ուղերձը՝ 
հարձակում գործելով Եկեղեցու 
պատմության որևէ էջի կամ սուր 
քննադատություն հղելով մարգա-
րեի կամ այլ առաջնորդի հասցեին: 
Նրանք նաև հարձակվում են մեր 
վարդապետության և Աստծո օրենք-
ների հենց սրտի վրա, որոնք տրվել 
են սկսած երկրի արարումից: Մենք, 
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտ-
ներ և Նրա Եկեղեցու անդամներ, եր-
բեք չպետք է թողնենք այդ երկաթյա 
ձողը: Մենք պետք է թույլ տանք, որ 
շեփորի ձայնը հնչի մեր սեփական 
հոգիներից:

Պարզ ուղերձն այն է, որ Աստ-
ված մեր սիրող Երկնային Հայրն 
է և Հիսուս Քրիստոսը Նրա Որդին 
է: Ավետարանը վերականգնվել է 
այս վերջին օրերին ապրող մար-
գարեների միջոցով և ապացույցը՝ 
Մորմոնի Գիրքն է: Երջանկության 
ճանապարհը հիմնական ընտանիքի 
միավորի միջոցով է, ինչպես սկզբում 
կազմակերպվել և բացահայտվել 

է մեր Երկնային Հոր կողմից: Սա 
ուղերձի այն ծանոթ մեղեդին է, 
որը շատերը կարող են ճանաչել, 
քանի որ լսել են նախաերկրային 
կյանքում:

Այժմ ժամանակն է, որ մենք որպես 
վերջին օրերի սրբեր, կանգնենք և 
վկայենք: Ժամանակն է, որ ավետա-
րանի մեղեդու նոտաները բարձրա-
նան աշխարհի աղմուկից վեր: Ես 
ավելացնում եմ իմ վկայությունը այս 
աշխարհի Փրկչի և Քավիչի ուղերձին: 
Նա ապրում է: Նրա ավետարանը 
վերականգնվել է և երջանկության 
ու խաղաղության օրհնությունները 
կարող ենք ապահովել այս կյանքում՝ 
ապրելով Նրա պատվիրաններով և 
քայլելով Նրա ճանապարհով: Սա է 
իմ վկայությունը, Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. “Զավակն եմ ես Աստծո” Հիմներ, # 301:
 2. Ա Կորնթացիս 14.7–8
 3. Գործք 2.14
 4. Գործք 2.36
 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 84.88
 6. Հռովմայեցիս 1.16
 7. Տես Գործք 26.26–30
 8. Տես 1 Նեփի 8
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հավատալով, որ կբժշկվեր՝ միայն 
թե դիպչեր Նրան: 3

•  Երբ Նա հայտնվեց Իր աշակերտ-
ներին՝ քայլելով ծովի վրայով: 4

•  Երբ Նա քայլեց աշակերտների 
հետ Էմմաուսի ճանապարհով և 
մեկնաբանեց սուրբ գրությունները 
նրանց համար: 5

•  Երբ Նա հայտնվեց մարդկանց 
Ամերիկաներում, կանչեց նրանց 
Իր մոտ և ասաց, որ իրենց 
ձեռքերը դնեն Իր կողերի մեջ 
և շոշափեն մեխերի տեղերը 
Իր ձեռքերի և Իր ոտքերի վրա, 
որպեսզի նրանք իմանային, որ 
Ինքն էր «Իսրայելի Աստվածը, և 
ամբողջ երկրագնդի Աստվածը, և 
սպանվել [էր] աշխարհի մեղքերի 
համար»: 6

Ես ուրախանում եմ, երբ իմանում 
եմ, որ կան ծնողներ, ովքեր Քրիս-
տոսի մասին պատմություններ են 
պատմում իրենց երեխաներին: Ես 
նկատում եմ դա, երբ նայում եմ երե-
խաներին՝ Եկեղեցում Երեխաների 
ծրագրերի և այլ միջոցառումների 
ժամանակ:

Ես երախտապարտ եմ իմ ծնող-
ներին, ովքեր ուսուցանել են ինձ 
Քրիստոսի մասին: Ես տեսնում եմ 
նաև, թե ինչպես է Փրկչի օրինակն 
օգնում իմ սիրելի կնոջը և ինձ՝ մեր 
երեխաներին սովորեցնելիս:

Սիրտս լցվում է ուրախությամբ, 
երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են 
իմ երեխաները Քրիստոսի մասին 
պատմում են իմ թոռներին: Դա ինձ 
հիշեցնում է սուրբ գրությունների 
իմ սիրելի հատվածներից մեկը, որը 
գտնվում է Գ Հովհաննես, գլուխ 1, 
հատված 4- ում, այնտեղ ասվում է. 
«Սորանից ավելի մեծ ճշմարտություն 
չունիմ, որ լսում եմ թե իմ որդիները 
ճշմարտության մեջ են գնում»: Իսկ 
ինչո՞ւ ոչ նաև մեր թոռները:

Ես երախտապարտ եմ մեր 
ղեկավարների համար, ովքեր մեզ 
մշտապես ուսուցանում են Քրիս-
տոսի, կիրակին սուրբ պահելու և 
յուրաքանչյուր կիրակի, ի պատիվ 
Փրկչի, հաղորդությունից ճաշակելու 
մասին:

Կիրակին և հաղորդությունը շատ 
ավելի իմաստալից են դառնում, 

պատկերացնել այդ սուրբ պահերը, 
որոնք ուսուցանում և հոգեպես 
զորացնում են ինձ:

Օրինակ, նման պահեր են՝

•  Երբ Նա թքեց գետնի վրա, թքից 
ցեխ շինեց, և ցեխը քսելով կույրի 
աչքերին՝ ասաց. «Գնա լուացվիր 
Սելովամի ավազանումը»: Եվ այդ 
մարդը հնազանդվեց «և գնաց 
լվացվեց, և եկավ ու տեսնում էր»: 2

•  Երբ Նա բժշկեց այն կնոջը, ով 
արյունահոսություն ուներ և 
դիպավ Փրկչի զգեստի փեշին, 

Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա
Յոթանասունական

Ես սիրում եմ Երեխաների  
Միության երգը, որտեղ  
ասվում է.

Պատմիր ինձ այսօր Հիսուսի մասին,
Այն, ինչ ինքը կպատմեր, եթե այս-

տեղ լիներ:
Պատմությունները երկրի, և ծովի,
Հիսուսի մասին, ինձ այսօր 

պատմիր: 1

Ես հավատում եմ, որ մեր երե-
խաներին և ընտանիքներին Հիսուսի 
մասին պատմություններ պատմելու 
ավանդույթ ձևավորելը մեր տներում 
կիրակին սուրբ պահելու մի յուրա-
հատուկ եղանակ է:

Դա, անկասկած, հատուկ ոգով 
կպարուրի մեր տները և մեր ըն-
տանիքներն իրենց առջև կունենան 
Փրկչի օրինակը:

Ես սիրում եմ ուսումնասիրել և 
խորհել Նրա կյանքի մասին, ով 
ամեն ինչ տվեց ինձ և մեզ բոլորիս:

Ես սիրում եմ կարդալ Նրա ան-
մեղ կյանքի մասին պատմող սուրբ 
գրությունների հատվածները, և Նրա 
մասնակցությամբ այդ իրադարձու-
թյունների մասին կարդալուց հետո, 
ես փակում եմ աչքերս և փորձում 

Որ նրանք միշտ  
հիշում են Նրան
Ես սիրում եմ ուսումնասիրել և խորհել Նրա կյանքի մասին,  
ով ամեն ինչ տվեց ինձ և մեզ բոլորիս:
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երբ ուսումնասիրում ենք Քրիստոսի 
մասին պատմությունները: Այդպի-
սով, մեր հավատքն ու վկայությունը 
կերտող ավանդույթներ ենք ձևա-
վորում և նաև պաշտպանում մեր 
ընտանիքները:

Մի քանի շաբաթ առաջ կրկին 
անգամ ուսումնասիրելով վերջին 
գերագույն համաժողովին արտասա-
նած Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի 
ուղերձը և խորհելով կիրակի օրվա 
մասին, ես խորը երախտագիտու-
թյուն զգացի հաղորդությունից ճա-
շակելու օրհնության և արտոնության 
համար: Ինձ համար դա անչափ 
խորհրդավոր, սուրբ և հոգևոր պահ 
է: Ես մեծ բավականություն եմ ստա-
նում հաղորդության ժողովից:

Մտքումս խորհելով ես ման-
րակրկիտ քննել եմ հացի և ջրի 
օրհնությունները: Կարդացել և 
խորհրդածել եմ հաղորդության 
աղոթքների և հաղորդության 
արարողության շուրջ: Ես սկսեցի 
իմ մտքում և սրտում անդրադառ-
նալ հաղորդության հետ կապված 
իրադարձություններին:

Խորհրդածության ոգով ես 
անդրադարձել եմ բաղարջակերաց 

առաջին օրվան, երբ Հիսուսն ի պա-
տասխան Իր աշակերտների հարցին, 
թե որտեղ պիտի պատրաստեին 
Զատիկը, ասաց. «Գնացեք քաղաքն՝ 
այսինչի մոտ, և ասեցեք նորան. 
Վարդապետն ասում է՝ Իմ ժամա-
նակը մոտ է. քեզ մոտ եմ անելու 
զատիկն իմ աշակերտների հետ»: 7

Ես փորձել եմ մտովի պատկերաց-
նել աշակերտներին, ովքեր ուտելիք 
էին գնում և խնամքով սեղան պատ-
րաստում՝ այդ հատուկ օրը Նրա 
հետ ճաշելու համար, իսկ սեղանը 13 
հոգու՝ Նրա և Իր սիրելի տասներկու 
աշակերտների համար էր:

Ես արտասվել եմ՝ պատկերաց-
նելով նրանց հետ սեղանի շուրջը 
նստած Քրիստոսին, որ հայտարա-
րեց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ 
ձեզանից մեկը կմատնե ինձ»: 8

Ես մտածել եմ վշտացած աշա-
կերտների մասին, ովքեր հարցրեցին 
Նրան. «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր»: 9

Իսկ երբ Հուդան Նրան տվեց այդ 
նույն հարցը, Նա հանգիստ պա-
տասխանեց. «Դու ասացիր»: 10

Ես կարող եմ պատկերացնել 
բժշկող, մխիթարող, շենացնող և 
օրհնող ձեռքերը, որոնք կտրում էին 

հացը, երբ Հիսուսն ասաց. «Առեք 
կերեք, այս է իմ մարմինը»: 11

Այնուհետև Նա վերցրեց գինով 
լի բաժակը, գոհացավ, նրանց տվեց 
և ասաց. «Խմեցեք դրանից ամենքդ, 
որովհետև այդ է իմ արյունը նոր 
ուխտի, որ թափվում է շատերի հա-
մար ի թողություն մեղաց»: 12

Մտքում ես տեսել եմ աշակերտ-
ներին, մեկ առ մեկ, և նկատել նրանց 
աչքերում մտահոգություն Վարդա-
պետի համար, ում նրանք անչափ 
սիրում էին: Կարծես թե նստած 
էի նրանց հետ, և նայում էի ամեն 
ինչին: Ես անտանելի ցավ զգացի իմ 
սրտում՝ լի տխրությամբ ու թախիծով 
այն ամենի համար, որ Նա պետք է 
կրեր ինձ համար:

Հոգիս լցվեց ավելի լավ մարդ 
լինելու անհաղթահարելի ցանկու-
թյամբ: Ապաշխարությամբ և ցավով 
ես սրտանց ցանկացա չորացնել և 
կանխել Գեթսեմանում հեղված Նրա 
արյան գոնե մի քանի կաթիլը:

Այնուհետև, ես խորհեցի հաղոր-
դության շուրջ, որ ամեն շաբաթ մենք 
ճաշակում ենք՝ ի հիշատակ Նրա: 
Այդ ժամանակ ես խորհեցի հացի և 
ջրի օրհնությունների յուրաքանչյուր 
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բառի շուրջ: Ես խորապես մտածեցի 
«և միշտ հիշել նրան» խոսքերի շուրջ՝ 
հացի օրհնության մեջ և «որ նրանք 
միշտ հիշում են նրան» խոսքերի 
շուրջ՝ ջրի օրհնության մեջ: 13

Ես մտածել եմ, թե ինչ է նշանա-
կում՝ միշտ հիշել Նրան:

Ինձ համար դա նշանակում է, որ՝

•  Հիշում եմ Նրա նախամահկանա-
ցու կյանքը, երբ Նա արարեց այս 
գեղեցիկ երկրագունդը: 14

•  Հիշում եմ Նրա համեստ ծնունդը 
մսուրում՝ Հրեաստանի Բեթլեհեմ 
քաղաքում: 15

•  Հիշում եմ, որ դեռևս լինելով 12 
տարեկան պատանի, տաճա-
րում Նա ուսուցանեց և քարոզեց 
դպիրներին: 16

•  Հիշում եմ, երբ Նա առանձնացավ 
մի ամայի վայրում, որպեսզի 
պատրաստվի Իր մահկանացու 
ծառայությանը: 17

•  Հիշում եմ, երբ Նա կերպարա-
նափոխվեց Իր աշակերտների 
առաջ: 18

•  Հիշում եմ, որ Վերջին Ընթրիքի 
ժամանակ Իր աշակերտների հետ 
հաստատեց հաղորդությունը: 19

•  Հիշում եմ, որ Նա գնաց Գեթ-
սեմանի պարտեզ և այնպիսի 
սոսկալի տառապանք կրեց մեր 
մեղքերի, ցավերի, հիասթափու-
թյունների, հիվանդությունների 
համար, որ արյունահոսեց յուրա-
քանչյուր ծակոտիից: 20

•  Հիշում եմ, որ այդքան շատ 
տառապանքից և սոսկալի ցավից 
հետո դեռևս Գեթսեմանում, Նրան 
համբուրելով դավաճանեց իր 
աշակերտներից մեկը, ում Նա 
ընկեր էր կոչում: 21

•  Հիշում եմ, որ Նրան տարան 
Պիղատոսի և Հերովդեսի մոտ՝ 
դատվելու: 22

•  Հիշում եմ, որ Նրան նվաստացրե-
ցին, ապտակեցին, թքեցին նրա 
վրա, զարկեցին և խարազանեցին 
մտրակով, որը պատռեց Նրա 
մարմինը: 23

•  Հիշում եմ, երբ դաժանաբար փշե 
պսակ դրվեց Նրա գլխին: 24

•  Հիշում եմ, որ Նա ստիպված կրեց 
Իր խաչը Գողգոթա տանող ճա-
նապարհին, որ Նրան գամեցին 

խաչին, և Նա կրեց հնարավոր 
ամեն ֆիզիկական և հոգևոր 
ցավ: 25

•  Հիշում եմ, որ խաչի վրայից ողոր-
մածությամբ լցված նայեց իրեն 
խաչողներին և բարձրացնելով 
աչքերը դեպի երկինք աղերսեց. 
«Հայր, թողիր դորանց. որովհետև 
չգիտեն թե ինչ են անում»: 26

•  Հիշում եմ, որ իմանալով, որ 
իրականացրել է մարդկությանը 
փրկող Իր առաքելությունը, Իր 
հոգին ավանդեց Իր Հոր և մեր 
Հոր ձեռքը: 27

•  Հիշում եմ Նրա Հարությունը, 
որը երաշխավորում է մեր հա-
րությունը և ողջ հավերժություն 
Նրա կողքին ապրելու հնարա-
վորությունը, որը կախված է մեր 
ընտրություններից: 28

Բացի այդ, խորհելով հաղորդու-
թյան աղոթքների շուրջ, այդ աղոթք-
ների անչափ հատուկ ու իմաստալից 
խոսքերն ինձ հիշեցնում են, թե 
որքան հրաշալի է ստանալ խոս-
տումը հաղորդության օրհնության 
ընթացքում, որ եթե միշտ հիշենք 
Նրան, մենք Նրա Հոգին միշտ մեզ 
հետ կունենանք: 29

Ես հավատում եմ, որ Տերն ունի 
մեզ հայտնություն տալու Իր ուրույն 
ժամանակը: Ես դա շատ հստակ 
հասկացել եմ, երբ ուսումնասիրել 

եմ Ժողովող 3.1, 6 հատվածները, 
որտեղ ասվում է.

«Ամեն բանի ժամանակ կա. և 
ժամանակ՝ երկնքի տակի բոլոր 
ձեռնարկութեան: . . .

Որոնելու ժամանակ և կորցնելու 
ժամանակ. պահելու ժամանակ և 
դեն գցելու ժամանակ»:

Հաղորդությունը նաև Երկնային 
Հոր համար Իր Սիրելի Որդու՝ մեր 
Քավչի, Հիսուս Քրիստոսի Քավու-
թյան մասին մեզ ուսուցանելու 
ժամանակ է, իսկ մեզ համար՝ 
հայտնություն ստանալու ժամա-
նակ: Դա ժամանակ է՝ «թակելու, և 
կբացվի մեզ համար»,30 ժամանակ՝ 
խնդրելու և այս գիտելիքը ստանա-
լու: Դա մեզ համար Աստծուց այս 
գիտելիքն ակնածանքով խնդրելու 
ժամանակ է: Եվ այդ դեպքում ես չեմ 
կասկածում, որ մենք կստանանք 
այդ գիտելիքը, որն անչափ կօրհնի 
մեր կյանքը:

Ես սիրում եմ Կիրակին, հաղոր-
դությունը և դրանց նշանակությունը: 
Ես սիրում եմ Փրկչին՝ իմ ողջ հոգով: 
Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
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Միշտ ունենալ Հոգին մեզ հետ, 
նշանակում է ունենալ Սուրբ Հոգու 
ուղեկցությունը և ուղղորդումը մեր 
ամենօրյա կյանքում: Մենք կարող 
ենք օրինակ, նախազգուշացվել Հո-
գու կողմից դիմադրել չարը գործելու 
գայթակղությունից:

Հենց այդ պատճառով միայն, 
հեշտ է տեսնել, թե ինչո՞ւ են Տիրոջ 
ծառաները փորձել մեր հաղոր-
դության ժողովներում մեծացնել 
մեր ցանկությունը երկրպագելու 
Աստծուն: Եթե մենք ճաշակում ենք 
հաղորդությունը հավատքով, Սուրբ 
Հոգին այդ ժամանակ կկարողանա 
պաշտպանել մեզ և նրանց, ում մենք 
սիրում ենք, այն գայթակղություն-
ներից, որոնք գալիս են մեծացող 
ուժգնությամբ և հաճախությամբ:

Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը 
դարձնում է այն, ինչ լավ է, ավելի 
գրավիչ, իսկ գայթակղությունը՝ 
ավելի քիչ գերող: Միայն այդ պետք 
է բավական լինի՝ դարձնելու մեզ 
վճռական, արժանի լինելու միշտ՝ 
Հոգին մեզ հետ ունենալու համար:

Ճիշտ ինչպես Սուրբ Հոգին 
ուժեղացնում է մեզ չարի դեմ, Նա 
նաև տալիս է մեզ ուժ զանազա-
նելու ճշմարտությունը կեղծիքից: 
Ճշմարտությունը, որն ամենամեծ 
նշանակությունն ունի, վավերացվում 
է միայն Աստծուց՝ հայտնությամբ: 
Մեր մարդկային դատողությունը և 
մեր ֆիզիկական զգայարանների 
օգտագործումը բավական չի լինի: 
Մենք ապրում ենք մի ժամանակնե-
րում, որ նույնիսկ ամենաիմաստուն-
ները կենթարկվեն ուժեղ ճնշման՝ 

նրանց հոգիների համար, ովքեր 
ճաշակում են այն, որ նրանք կարո-
ղանան ուտել, ի հիշատակ Որդուդ 
մարմնի, և վկայել քեզ, ո՜վ Աստված, 
Հայր Հավերժական, որ նրանք հո-
ժար են իրենց վրա վերցնել անունը 
քո Որդու և միշտ հիշել նրան և պա-
հել նրա պատվիրանները, որոնք նա 
տվել է իրենց որպեսզի նրանք նրա 
Հոգին միշտ իրենց հետ ունենան:»:

Իսկ հետո գալիս է փառահեղ խոս-
տումը. «Որպեսզի նրանք նրա Հոգին 
միշտ իրենց հետ ունենան» (ՎևՈՒ 
20.77, շեշտադրումն ավելացված է):

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական

Ի
մ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, 
ես երախտապարտ եմ՝ ձեզ հետ 
լինելու համար այս կիրակի օրը 

Տիրոջ Եկեղեցու գերագույն համա-
ժողովում: Ես զգացել եմ, ինչպես 
և դուք, Հոգու, Սուրբ Հոգու վկայու-
թյունը այն խոսքերի ճշմարտության 
վերաբերյալ, որոնք մենք լսեցինք 
խոսելիս և երգելիս:

Իմ նպատակն է այսօր մեծացնել 
ձեր ցանկությունը և ձեր վճռականու-
թյունը՝ հայցելու մկրտվելուց հետո՝ 
մեզանից յուրաքանչյուրիս խոստաց-
ված պարգևը: Մեր հաստատման 
ժամանակ մենք լսեցինք հետևյալ 
խոսքերը. «Ստացիր Սուրբ Հոգին»: 1 
Այդ պահից, մեր կյանքերը հավերժ 
փոխվեցին:

Մենք կարող ենք, եթե արժանի 
ենք ապրում նրան, ունենալ Հոգու 
օրհնությունը մեզ հետ, ոչ թե դեպքից 
դեպք, ինչպես այնպիսի նշանա-
վոր փորձառությունների դեպքում, 
ինչպիսին մենք ունեցանք այսօր, այլ 
միշտ: Դուք գիտեք հաղորդության 
աղոթքից, թե ինչպես է կատարվում 
այդ խոստումը. «Ո՜վ Աստված, Հայր 
Հավերժական, խնդրում ենք քեզ, քո 
Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով, 
օրհնիր և սրբացրու այս հացը, բոլոր 

Սուրբ Հոգին որպես 
ձեզ ուղեկից
Մենք կարող ենք, եթե արժանի ենք ապրում նրան, ունենալ  
Հոգու օրհնությունը մեզ հետ, ոչ թե դեպքից դեպք, այլ միշտ:
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զանազանելու ճշմարտությունը 
խելացի խաբեությունից:

Տերն ուսուցանեց Իր Առաքյալ 
Թովմասին, ով կամենում էր ֆիզի-
կական ապացույց Փրկչի Հարու-
թյան վերաբերյալ՝ շոշափելով Նրա 
վերքերը, որ հայտնությունը ավելի 
ապահով ապացույց է. «Հիսուսը 
նորան ասեց. Որովհետեւ տեսար 
ինձ հաւատացիր. Երանի նորանց, 
որ չեն տեսել եւ հաւատում են» (Հով-
հաննես Ի.29):

Ճշմարտությունները, որոնք նշում 
են ուղին դեպի տուն՝ դեպի Աստված, 
հավաստիացվում են Սուրբ Հոգու 
կողմից: Մենք չենք կարող գնալ 
պուրակ և տեսնել Հորը և Որդուն 
խոսելիս պատանի Ջոզեֆ Սմիթի 
հետ:Ոչ մի ֆիզիկական ապացույց, 
ոչ էլ որևէ տրամաբանական փաս-
տարկ չի կարող հաստատել, որ 
Եղիան եկավ, ինչպես խոստացված 
էր՝ շնորհելու քահանայության 
բանալիները, որոնք այժմ կրվում և 
գործադրվում են ապրող մարգարեի՝ 
Թոմաս Ս. Մոնսոնի կողմից:

Ճշմարտության հաստատումը գա-
լիս է Աստծո որևէ որդու կամ դստեր, 
ով հայցել է իրավունք՝ ստանալու 
Սուրբ Հոգին: Քանի որ կեղծիքներն 
ու ստերը կարող են ներկայացվել 
մեզ ամեն ժամանակ, մենք կարիք 
ունենք մի հաստատուն ազդեցու-
թյան՝ Ճշմարտության Հոգու կողմից՝ 
խնայելու մեզ կասկածի պահերին:

Երբ Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի անդամ էր, Ջորջ Ք. Քենոնը 
հորդորում էր, որ մենք մշտապես 
ձգտենք, որ Հոգին մեզ հետ լինի, նա 
խոստացել է և ես ևս խոստանում 
եմ, որ եթե մենք հետամուտ լինենք 
այդ ուղուն, մենք «երբեք [ճշմար-
տության] գիտելիքի պակասություն 
չենք ունենա», «երբեք կասկածի կամ 
խավարի մեջ չենք լինի» և մեր «հա-
վատքն ուժեղ կլինի, [մեր] ուրախու-
թյունը . . . լիարժեք»: 2

Մենք Սուրբ Հոգու ընկերակցու-
թյան այդ մշտական օգնության 
կարիքն ունենք մեկ այլ պատճառով 
ևս: Սիրելի անձնավորության մահը 
կարող է անսպասելիորեն գալ: Դա 
Սուրբ Հոգու վկայությունն է սիրա-
ռատ Երկնային Հոր և հարություն 
առած Փրկչի մասին, որ մեզ տալիս է 

հույս և մխիթարություն սիրելիներին 
կորցնելու ժամանակ: Այդ վկայու-
թյունը պետք է լինի թարմ, երբ մահ է 
տեղի ունենում:

Այսպիսով, շատ պատճառներով 
մենք Սուրբ Հոգու մշտական ընկե-
րակցության կարիքն ունենք: Մենք 
կամենում ենք դա, այնուամենայնիվ, 
մենք գիտենք փորձառությունից, որ 
դա հեշտ չէ պահպանել: Մեզանից 
յուրաքանչյուրն ասում է և անում 
բաներ մեր ամենօրյա կյանքում, որը 
կարող է վիրավորել Սուրբ Հոգուն: 
Տերն ուսուցանել է մեզ, որ Սուրբ 
Հոգին կլինի մեր մշտական ուղե-
կիցը, երբ մեր սրտերը «գթությամբ 
լցված լինեն» և երբ «առաքինությունը 
զարդարի մեր մտքերն անդադար» 
(տես ՎևՈւ 121.45):

Նրանց համար, ովքեր մաքա-
ռում են բարձր չափանիշի հետ, որն 
անհրաժեշտ է արժանանալու Հոգու 
ընկերակցության պարգևին, ես 
առաջարկում եմ այս խրախուսանքը: 
Դուք ունեցել եք դեպքեր, երբ զգա-
ցել եք Սուրբ Հոգու ազդեցությունը: 
Դա կարող է պատահած լինի ձեզ 
հետ այսօր:

Դուք կարող եք վերաբերվել 
ոգեշնչման այդ պահերի հետ այն 
հավատքի սերմերի նման, որոնք 
Ալման է նկարագրել (տես Ալմա 
32:28): Տնկեք յուրաքանչյուրը: Դուք 
կարող եք դա անել գործելով այն 
հուշումների վրա, որ դուք զգացել 
եք: Ամենաարժեքավոր ոգեշնչումը 
ձեզ համար իմանալն է, թե Աստված 
ինչ կկամենար, որ դուք անեիք: Եթե 
դա տասանորդ վճարելն է, կամ 
սգացող ընկերոջը այցելելը, դուք 
պետք է դա անեք: Ինչ էլ որ լինի, 
արեք դա: Եվ շարունակեք անել դա: 
Երբ դուք դրսևորում եք հնազանդ-
վելու ձեր պատրաստակամությունը, 
Հոգին կուղարկի ձեզ ավելի շատ 
տպավորություններ, թե ինչ կկամե-
նար Աստված, որ դուք անեք Նրա 
համար:

Երբ հնազանդվեք, Հոգուց եկող 
տպավորություններն ավելի հաճախ 
կլինեն, ավելի ու ավելի մոտենալով 
մշտական ընկերակցության: Ճիշտն 
ընտրելու ձեր ուժը կմեծանա:

Դուք կարող եք իմանալ, թե Նրա 
համար գործելու այդ տպավորու-
թյուններն արդյոք Հոգուց են, թե ձեր 
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իսկ ցանկություններից: Երբ տպավո-
րությունները ներդաշնակության մեջ 
են նրանց հետ, ինչ Փրկիչը և Նրա 
ապրող մարգարեներն ու առա-
քյալներն են ասել, դուք կարող եք 
ընտրել վստահությամբ հնազանդ-
վել: Այդ ժամանակ Տերը կուղարկի 
Իր Հոգին այցելելու ձեզ:

Օրինակ, եթե դուք ստանում եք 
հոգևոր տպավորություն՝ պատվել 
կիրակի օրը, հատակապես, երբ դա 
դժվար է թվում, Աստված կուղարկի 
Իր Հոգին օգնելու ձեզ:

Այդ օգնությունը եկավ իմ հորը 
տարիներ առաջ, երբ նրա աշխա-
տանքը տարավ նրան Ավստրալիա: 
Մի կիրակի նա մենակ էր և նա 
ուզում էր վերցնել հաղորդությունը: 
Նա չկարողացավ որևէ տեղե-
կություն իմանալ Վերջին Օրերի 
Սրբերի ժողովների մասին: Այս-
պիսով նա սկսեց քայլել: Նա աղո-
թեց յուրաքանչյուր խաչմերուկում, 
որպեսզի իմանար, թե որ ուղղու-
թյամբ թեքվեր: Մեկ ժամ քայլելուց և 
շրջադարձեր կատարելուց հետո, նա 
կանգնեց, որպեսզի նորից աղոթեր: 
Նա տպավորությւոն զգաց շրջվել 
դեպի մի որոշակի փողոց: Շուտով 
նա սկսեց լսել երգեցողություն, որը 
լսվում էր մոտակա բնակելի շենքի 
ներքնահարկից: Նա պատուհանից 
ներս նայեց և տեսավ մի քանի 
մարդկանց նստած մի սեղանի մոտ, 
որը ծածկված էր սպիտակ սփռոցով 
և հաղորդության սկուտեղներով:

Դե դա կարող է ձեզ այնքան էլ 
մեծ բան չթվալ, բայց դա ինչ որ 
սքանչելի մի բան էր նրա համար: 

Նա գիտեր հաղորդության աղոթքի 
խոստումը կատարվել էր. «Միշտ 
հիշել նրան և պահել նրա պատվի-
րանները, որոնք նա տվել է իրենց, 
որպեսզի նրանք նրա Հոգին միշտ 
իրենց հետ ունենան» (ՎևՈՒ 20.77):

Դա միայն մեկ օրինակ էր 
դեպքի, երբ նա աղոթեց և հետո 
արեց ինչ Հոգին ասաց նրան, որ 
Աստված ուզում էր, որ նա աներ: 
Նա պահում էր դա տարիներ 
շարունակ, ինչպես ես և դուք 
կանեինք: Նա երբեք չէր խոսում 
իր հոգևորության մասին: Նա 
ուղղակի շարունակում էր կատա-
րել փոքրիկ բաներ Տիրոջ համար, 
որոնք հուշվում էին նրան անել:

Երբ որ Վերջին Օրերի Սրբերի 
որևէ խումբ խնդրում էր նրան խոսել 
իրենց համար, նա խոսում էր: Նշա-
նակություն չուներ դա 10 մարդ էր, 
թե 50 մարդ կամ որքան հոգնած էր: 
Նա բերում էր իր վկայությունը Հոր, 
Որդու, և Սուրբ Հոգու մասին և մար-
գարեների, երբ որ Հոգին համոզում 
էր նրան անել այդ:

Նրա բարձրագույն կոչումները 
Եկեղեցում Յուտայի Բոննեվիլ Ցցի 
բարձրագույն խորհրդում էր, որտեղ 
նա քաղհանում էր մոլախոտերը ցցի 
ագարակում և նա ուսուցանում էր 
Կիրակնօրյա Դպրոցի դասարա-
նում: Տարիների ընթացքում, երբ նա 
կարիք էր ունենում, Սուրբ Հոգին 
այնտեղ էր, որպես նրա ուղեկից:

Ես կանգնած էի հորս կողքին 
հիվանդասենյակում: Մայրս՝ 41 
տարիների նրա կինը, պառկած 
էր մահճակալին: Մենք հետևում 

էինք նրան ժամեր շարունակ: Մենք 
սկսեցինք տեսնել, թե ինչպես էին 
ցավի գծերն անհետանում նրա դեմ-
քից: Նրա ձեռքերի մատները, որոնք 
բռունցքներ էին դարձել, թուլացան: 
Նրա թևերը հանգիստ առան իր 
կողքերին:

Տասնամյակների քաղցկեղի 
ցավերն ավարտվում էին: Ես նրա 
դեմքին խաղաղության արտահայ-
տություն տեսա: Նա մի քանի կարճ 
շունչ քաշեց, ապա հևոց, իսկ հետո 
պառկեց անշարժ: Մենք կանգնած 
էինք այնտեղ սպասելով՝ տեսնելու, 
թե կգար արդյոք ևս մեկ շունչ:

Ի վերջո հայրս հանգիստ 
ասաց.«Փոքրիկ աղջիկը տուն գնաց»:

Նա արցունք չթափեց: Դա այն 
պատճառով էր, որ Սուրբ Հոգին 
երկար ժամանակ առաջ տվել էր 
նրան հստակ պատկերացում, թե 
ով էր նա, որտեղից էր եկել, ինչ էր 
դարձել և ուր էր գնում: Հոգին վկայել 
էր նրան շատ անգամներ սիրառատ 
Երկնային Հոր մասին, Փրկչի մասին, 
ով ջարդել էր մահվան զորությունը 
և տաճարային կնքման իրականու-
թյունը, որը նա կիսում էր իր կնոջ 
և ընտանիքի հետ:

Հոգին երկար ժամանակ առաջ 
հավաստիացրել էր նրան, որ նրա 
բարությունն ու հավատքը նրան 
որակավորել էին՝ երկնային տուն 
վերադարձի համար, որտեղ նա 
կհիշվեր, որպես խոստումի սքան-
չելի զավակ և կողջունվեր տուն՝ 
պատվով:

Հորս համար դա ավելին էր, քան 
հույսը: Սուրբ Հոգին դա իրականու-
թյուն էր դարձրել նրա համար:

Դեհ, որոշ մարդիկ կարող է 
ասեն, որ նրա խոսքերը և նրա մտքի 
պատկերացումները՝ երկնային տան 
մասին, ուղղակի քաղցր զգացո-
ղություններ են՝ իր կորստի պահին 
ամուսնու մշուշապատ դատողու-
թյուն: Բայց նա գիտեր հավերժա-
կան ճշմարտությունը այն միակ 
ուղով, որ կարելի է իմանալ այն:

Նա գիտնական էր, ով հետազո-
տել էր ճշմարտությունը ֆիզիկական 
աշխարհի մասին ողջ իր չափահաս 
կյանքի ընթացքում: Նա բավակա-
նին լավ էր օգտագործում գիտա-
կան միջոցները, որպեսզի հարգվեր 
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իր հասակակիցների շրջանում ողջ 
աշխարհում: Քիմիայում նրա արածի 
մեծ մասը եկավ իր մտքի աչքով 
մոլեկուլների շարժումը տեսնելուց, 
իսկ հետո իր տեսիլքը փորձերով 
լաբորատորիայում հաստատելուց:

Բայց նա հետևել էր տարբեր 
ուղու՝ հայտնագործելու ճշմարտու-
թյուններ, որոնք ամենամեծ նշա-
նակությունն ունեին նրա համար և 
մեզանից յուրաքանչյուրի համար: 
Միայն Սուրբ Հոգու միջոցով մենք 
կարող ենք տեսնել մարդկանց և 
իրադարձությունները, ինչպես  
Աստված է տեսնում նրանց:

Այդ պարգևը շարունակվեց 
հիվանդանոցում իր կնոջ մահից 
հետո: Մենք հավաքեցինք մայրիկիս 
իրերը՝ տուն տանելու համար: Հայրս 
կանգ առավ յուրաքանչյուր բուժքրոջ 
և բժշկի մոտ, ում մենք հանդիպե-
ցինք դեպի մեքենա տանող մեր 
ճանապարհին՝ շնորհակալություն 
հայտնելու նրանց: Ես հիշում եմ, որ 
որոշ սրտնեղվածություն էի զգում, 
որ մենք պետք է մեկնեինք՝ մենակ 
լինելու մեր վշտի հետ:

Այժմ ես հասկանում եմ, որ նա 
տեսնում էր բաներ, որոնք միայն 
Սուրբ Հոգին կարող էր ցույց տված 
լինել նրան: Նա տեսնում էր այդ 
մարդկանց որպես Աստծո կողմից 
ուղարկված հրեշտակների՝ իր 
սիրեցյալին հսկելու համար: Նրանք 
գուցե տեսնում էին իրենց որպես 
առողջապահության մասնագետներ, 
բայց հայրս շնորհակալություն էր 
հայտնում նրանց Փրկչի կողմից:

Սուրբ Հոգու ազդեցությունը 
շարունակվեց նրա հետ, երբ մենք 
ժամանեցինք նրա հետ իմ ծնողների 
տուն: Մենք մի քանի րոպե զրու-
ցեցինք հյուրասենյակում: Հայրս 
ներողություն խնդրեց գնալով իր 
մոտակա ննջարանը:

Մի քանի րոպե անց, նա ետ 
վերադարձավ հյուրասենյակ: Նա 
հաճելի ժպիտ ուներ դեմքին: Նա 
քայլեց դեպի մեզ և հանգիստ ասաց. 
«Ես անհանգիստ էի, որ Միլդրիդը 
կժամաներ հոգևոր աշխարհ մեն 
մենակ: Ես մտածեցի, որ նա կարող 
է իրեն կորած զգար ամբոխի մեջ:»

Այնուհետև նա ասաց պայծառա-
ցած. «Ես հենց նոր աղոթեցի: Գիտեմ 

Միլդրիդը լավ է: Մայրս այնտեղ էր 
նրան դիմավորելու համար:»

Հիշում եմ, երբ նա ժպտալով ասաց 
այդ՝ պատկերացնելով տատիկիս, 
իր կարճ ոտքերը շարժելով, ամբոխի 
միջով առաջ նետվելով համոզվելու, 
որ նա այնտեղ էր՝ դիմավորելու և գր-
կելու իր հարսին, երբ նա ժամաներ:

Այսպիսով, պատճառներից մեկը 
հայրս խնդրել էր և ստացել մխի-
թարություն այն պատճառով էր, որ 
նա միշտ աղոթել էր հավատքով՝ իր 
մանկությունից սկսած: Նա սովոր էր 
պատասխաններ ստանալուն, որոնք 
գալիս էին նրա սիրտը՝ մխիթարու-
թյուն և ուղղություն տալու նրան: 
Բացի աղոթելու սովորությունից, 
նա գիտեր սուրբ գրությունները և 
ապրող մարգարեների խոսքերը: 
Այսպիսով նա ճանաչում էր Հոգու 
ծանոթ շշունջները, որը դուք հավա-
նաբար զգացել եք այսօր:

Հոգու ընկերակցությունն ավելի 
քան մխիթարել էր և առաջնորդել 
նրան: Այն փոխել էր նրան՝ Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության միջոցով: Երբ 
մենք ընդունում ենք Հոգին միշտ 
մեզ հետ ունենալու այդ խոստումը, 
Փրկիչը կարող է շնորհել մեզ այն 
մաքրագործումը, որը պահանջվում 
է հավերժական կյանքի համար, որը 
Աստծո բոլոր պարգևներից մեծա-
գույնն է (տես ՎևՈւ 14.7):

Դուք հիշում եք Փրկչի խոսքերը. 
«Արդ այս է պատվիրանը. Ապաշխա-
րեք, դուք, աշխարհի բոլոր ծայրեր 
և եկեք ինձ մոտ ու մկրտվեք իմ 
անունով, որպեսզի դուք կարողա-
նաք սրբագործվել՝ ընդունելով Սուրբ 
Հոգին, որպեսզի դուք կարողանաք 
կանգնել անբիծ իմ առջև վերջին 
օրը» (3 Նեփի 27.20):

Այդ պատվիրանները գալիս են 
այս խոստումով Տիրոջից.

«Եվ արդ, ճշմարիտ, ճշմարիտ 
ասում եմ քեզ. Ապավինիր այն 
Հոգուն, որն առաջնորդում է բարիք 
գործել. այո, արդար գործել, խոնարհ 
քայլել, արդարությամբ դատել, և դա 
է իմ Հոգին:

Ճշմարիտ, ճշմարիտ ասում եմ 
քեզ. Ես քեզ բաժին պիտի հանեմ իմ 
Հոգուց, որը կլուսավորի քո միտքը, 
որն ուրախությունով կլցնի քո հոգին» 
(ՎևՈւ 11.12–13):

Ես բերում եմ ձեզ իմ վկայու-
թյունը, որ Հայր Աստվածն ապրում է, 
որ հարություն առած Հիսուս Քրիս-
տոսը ղեկավարում է Իր Եկեղեցին, 
որ Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը 
կրում է քահանայության բոլոր 
բանալիները և որ հայտնությունը 
Սուրբ Հոգու միջոցով առաջնորդում 
է և հաստատում Հիսուս Քրիստոսի 
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին և 
նրա խոնարհ անդամներին:

Ես շարունակում եմ վկայել ձեզ, 
որ այս հիանալի մարդիկ, ովքեր այ-
սօր խոսեցին մեզ համար որպես Տեր 
Հիսուս Քրիստոսի վկաներ, որպես 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի 
անդամներ, կանչված են Աստծուց: 
Ես գիտեմ, որ Հոգին առաջնորդել 
է Նախագահ Մոնսոնին կանչել 
նրանց: Եվ երբ դուք լսում էիք նրանց 
և նրանց վկայությունները, Սուրբ 
Հոգին հաստատեց ձեզ, ինչ այժմ 
ես ձեզ ասում եմ: Նրանք կանչված 
են Աստծուց: Ես հաստատում եմ 
նրանց և սիրում եմ նրանց և կա-
ջակցեմ նրանց իրենց ծառայության 
մեջ: Եվ ես անում եմ դա Տեր Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Ձեռնարկ Բ. Եկեղեցում սպասավորելը 

(2010), 20.3.10:
 2. Տես George Q. Cannon, in “Minutes of a 

Conference,” Millennial Star, May 2, 1863, 
275–76:
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կազմավորել էր մինչ երկրի վրա էր, 
Տերը ևս մեկ անգամ վերահաստա-
տեց Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին 
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով: 
Հնադարյան նպատակը, այսինքն՝ 
քարոզել Հիսուս Քրիստոսի ավետա-
րանի բարի լուրը և սպասավորել 
փրկության արարողությունները, շա-
րունակում է գործել. այլ կերպ ասած 
մարդկանց բերել դեպի Քրիստոսը: 4 
Եվ հիմա, այս վերականգնված 
Եկեղեցու օգնությամբ, փրկագնման 
խոստումը դրված է հասանելիության 
սահմաններում, նույնիսկ այն մահա-
ցածների հոգիների համար, ովքեր 
մահկանացու կյանքում գիտեին 
շատ քիչ կամ ոչինչ չգիտեին Փրկիչի 
շնորհի մասին:

Ինչպե՞ս է Եկեղեցին իրականաց-
նում Տիրոջ նպատակները: Կարևոր 
է հասկանալ, որ Աստծո վերջնական 
նպատակը մեր առաջընթացն է: Նրա 
ցանկությունն է, որ մենք շարունա-
կենք «շնորհից շնորհ, մինչև որ ստա-
նանք լիությունն» 5 այն ամենի, որ 
Նա կարող է տալ: Դա պահանջում 
է ավելին, քան պարզապես բարի 
կամ հոգևոր լինելն է: Այն պահան-
ջում է հավատ առ Հիսուս Քրիստոս, 
ապաշխարություն, մկրտություն 
ջրով ու Հոգով և հավատքով տոկալը 
մինչև վերջ: 6 Հնարավոր չէ հասնել 
դրան մեկուսացման մեջ, այսպիսով, 
Տիրոջ հիմնական նպատակներից 
մեկը Սրբերի այնպիսի համայնքի 
ստեղծումն է, որտեղ նրանք կաջակ-
ցեն մեկը մյուսին «այս նեղ և անձուկ 
արահետի վրա, որը տանում է դեպի 
հավերժական կյանք»: 7

«Եվ Քրիստոսն առավ մի քանի-
սին տուաւ առաքյալներ լինելու, մի 
քանիսին մարգարէներ, մի քանի-
սին աւետարանիչներ, մի քանիսին 
հովիվներ և վարդապետներ:

. . . Պաշտոնի գօրծի համար, 
Քրիստոսի մարմնի շինության 
համար.

Մինչև որ ամենքս հասնենք 
հավատքի և Աստուծոյ Որդին ճա-
նաչելու միութեանը. և կատարեալ 
մարդ լինինք Քրիստոսի կատարեալ 
հասակի չափովը»: 8

Հիսուս Քրիստոսը «նրանց հա-
վատքի հեղինակն ու ամբողջացնողն 
էր»: 9 Քրիստոսի անունը մեզ վրա 

ավելի բարդացավ, քան պարզ 
գերդաստանի կառուցվածքն էր, 
Աստված նույնպես կանչեց այլ 
մարգարեների, սուրհանդակների 
և ուսուցիչների: Մովսեսի ժամա-
նակներում, մենք կարդում ենք 
ավելի պաշտոնական կառուցվածքի 
մասին, ներառյալ՝ երեցներ, քահա-
նաներ և դատավորներ: Մորմոնի 
գրքի պատմության մեջ Ալման եկե-
ղեցի հիմնադրեց՝ քահանաներով 
և ուսուցիչներով:

Հետո, ժամանակների գագաթնա-
կետին, Հիսուսը կազմակերպեց Իր 
աշխատանքը այնպիսի եղանակով, 
որ ավետարանը հնարավոր լիներ 
հաստատել բազմաթիվ ազգերի 
մեջ և տարբեր ազգությունների մեջ 
միաժամանակ: Այդ կազմակեր-
պությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի այս 
Եկեղեցին, հիմնվել է «առաքեալների 
և մարգարէների հիմքի վրա շինած, 
որի անկիւնի գլուխը Հիսուս Քրիս-
տոսն է»: 3 Այն ներառում էր հավելյալ 
պաշտոններ ինչպես՝ յոթանասունա-
կանները, եպիսկոպոսները, երեց-
ները, քահանաները, ուսուցիչները և 
սարկավագները: Հիսուսը նմանապես 
հիմնադրեց Եկեղեցին Արևմտյան 
կիսագնդում՝ Իր Հարությունից հետո:

Ուրացությունից ու Եկեղեցու 
մասնատումից հետո, որը Նա 

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Ի
մ ողջ կյանքի ընթացքում 
Եկեղեցու գերագույն համա-
ժողովները եղել են հոգևոր 

իրադարձություններ, իսկ Եկեղեցին՝ 
ինքը, եղել է Տիրոջը ճանաչելու մի 
վայր: Ես հասկանում եմ, որ կան 
մարդիկ, ովքեր իրենց համարում 
են կրոնասեր կամ հոգևոր, սակայն 
հրաժարվում են Եկեղեցի հաճա-
խելուց կամ նույնիսկ ժխտում են 
այդպիսի հաստատության կարիքը: 
Կրոնասերի կյանքով ապրելը նրանց 
համար բացառապես անձնական է: 
Այնուամենայնիվ, Եկեղեցին ստեղ-
ծագործությունն է Նրա՝ Հիսուս Քրիս-
տոսի, ում մեջ կենտրոնացված է մեր 
հոգևորությունը: Արժե դադար տալ 
և խորհել, թե ինչու է Նա ընտրում 
օգտագործել եկեղեցի, Իր Եկեղեցին, 
Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցին, որպեսզի կա-
տարի Իր և Իր Հոր աշխատանքը՝ 
«իրականացնել մարդու անմահու-
թյունն ու հավերժական կյանքը»: 1

Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը 
քարոզվել է Ադամի ժամանակներից 
սկսած և փրկության այնպիսի կա-
րևոր արարողություններ, ինչպիսին 
մկրտությունն է, սպասարկվում էին 
ընտանիքի վրա հիմնված քահա-
նայության կարգի միջոցով: 2 Երբ 
հասարակությունների կառուցվածքն 

Կիրակի ցերեկային նիստ | 4 հոկտեմբերի, 2015թ.

Ինչո՞ւ Եկեղեցին
Արժե դադար տալ և խորհել, թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսը ընտրում 
օգտագործել եկեղեցի, Իր Եկեղեցին, որպեսզի կատարի Իր և Իր  
Հոր աշխատանքը:
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վերցնելու կարևոր մասն է կազմում 
մեր միավորումը Նրա մարմնին՝ 
Եկեղեցուն: 10 Մենք գիտենք, որ հին 
Եկեղեցին «հաճախ հավաքվում էր՝ 
ծոմ պահելու ու աղոթելու, և խոսելու 
մեկը մյուսի հետ, իրենց հոգիների 
բարօրության վերաբերյալ» 11 «և լսելու 
Տիրոջ խոսքը»: 12 Այսօր Եկեղեցում 
նույնպես այդպես է: Միավորված 
հավատքով, մենք ուսուցանում ենք, 
կատարելագործում մեկս մյուսին 
և ձգտում հասնել աշակերտության 
կատարյալ չափին, «Քրիստոսի 
կատարեալ հասակի չափովը»: Մենք 
ձգտում ենք օգնել միմյանց, գալ 
դեպի «Աստծոյ Որդուն ճանաչելու 
միութեանը»,13 մինչև այն օրը, երբ «այ-
լևս մէկ մարդ իր ընկերին և մէկ մարդ 
իր եղբորը պիտի չսովորեցնէ, ասելով 
թե՝ ճանաչեցեք Տիրոջը, որովհետև 
նորանք ամենքը պիտի ճանաչեն 
ինձ, նորանց փոքրերիցը մինչև նո-
րանց մեծերը, ասում է Տերը»: 14

Եկեղեցում մենք ոչ միայն սովորում 
ենք աստվածային վարդապետու-
թյունը, այլ նաև զգում ենք դրա կիրա-
ռությունը: Որպես Քրիստոսի մարդիկ, 
Եկեղեցու անդամները ծառայում են 
մեկը մյուսին առօրյա կյանքի իրակա-
նության մեջ: Մենք բոլորս անկատար 
ենք. մենք կարող ենք վիրավորել և 
վիրավորված լինել: Մենք հաճախ 
ստուգում ենք միմյանց մեր անձնա-
կան առանձնահատկություններով: 
Հիսուսի մարմնում մենք պիտի վեր 
կանգնենք գաղափարներից ու բար-
ձրագոչ բառերից և ունենանք իսկա-
կան կյանքի փորձ, երբ մենք սովորում 
ենք «ապրել միասին սիրով»: 15

Այս կրոնը կենտրոնացած չէ 
միայն իր վրա. ավելի շուտ մենք բո-
լորս ենք կանչված ծառայելու: Մենք 
աչքերը, ձեռքերը, գլուխը, ոտքերը 
և այլ անդամներն ենք Քրիստոսի 
մարմնի և նույնիսկ «մարմնի այն 
անդամները՝ որ երևում են թե տկա-
րագոյն են, նորանք հարկավոր են»: 16 
Մեզ հարկավոր են այս կոչումները և 
մենք պիտի ծառայենք:

Իմ ծխի տղամարդկանցից մեկը 
մեծացավ ոչ միայն առանց ծնո-
ղական աջակցության, այլ նաև 
Եկեղեցում նրա ակտիվությանը 
խանգարող ծնողական ընդդիմու-
թյամբ: Հաղորդության ժողովին նա 
հետևյալ դիտարկումն արեց. «Իմ 
հայրը չի կարողանում հասկանալ, 
թե ինչո՞ւ պիտի գնանք Եկեղեցի, 
եթե դրա փոխարեն կարելի է գնալ 
դահուկներով սահելու, բայց ես 
իրականում շատ եմ սիրում Եկեղեցի 
գալ: Եկեղեցում մենք բոլորս նույն 
ուղևորությունն ենք կատարում, և 
այդ ուղևորությունը ոգեշնչում է ինձ 

ուժեղ երիտասարդներով, մաքուր 
երեխաներով և նրանով, ինչ ես 
լսում ու սովորում եմ այլ մեծերից: 
Ես զորանում եմ շփումներով և 
ոգևորվում ավետարանով ապրելու 
ուրախությամբ»:

Եկեղեցու ծխերն ու ճյուղերը 
կազմակերպում են հանգստի ու 
նորոգման շաբաթական հավաք-
ներ: Դա մի ժամանակ ու տեղ է, ուր 
կարելի է աշխարհը թողնել ետևում՝ 
ինչպես անում ենք Հանգստության 
օրը: Դա մի օր է, երբ մենք «ցնծում 
ենք Տէրով»,17 որպեսզի զգանք այն 
հոգևոր բուժումը, որը գալիս է հա-
ղորդության հետ և ստանանք մեզ 
հետ լինելու Նրա Հոգու նորացված 
խոստումը: 18

Հիսուս Քրիստոսի մարմնի 
մասերից մեկը լինելու մեծ օրհնու-
թյուններից մեկը, որը հավանաբար 
այս պահին որպես օրհնություն չի 
թվա, այն է, որ մեզ հանդիմանում 
են մեղքի կամ սխալի համար: 
Մենք հակված ենք ներելու կամ 

Մումբայ, Հնդկաստան
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արդարացնելու մեր սխալները, իսկ 
երբեմն էլ պարզապես չգիտենք, թե 
ինչում պիտի ուղղվենք կամ ինչպես 
անենք այդ: Առանց նրանց, ովքեր 
կարող են հանդիմանել մեզ «ժամա-
նակին խստությամբ հանդիմանելով, 
երբ ներշնչվում ես Սուրբ Հոգով»,19 
մենք երևի քաջության պակաս 
կունենայինք՝ փոխվելու և լիովին 
հետևելու Տիրոջը: Ապաշխարությունն 
անհատական խնդիր է, բայց ինչ-որ 
մեկին ընկերակցելն այս, երբեմն, 
ցավոտ ճանապարհին տեղի է ունե-
նում միայն Եկեղեցում: 20

Եկեղեցին՝ որպես Քրիստոսի 
մարմին թեմայի քննարկման ժամա-
նակ, մենք միշտ պիտի հիշենք երկու 
բան: Առաջինը՝ մենք չենք ձգտում 
զրուցել Եկեղեցու հետ, այլ զրուցել 
Քրիստոսի ու Նրա ավետարանի 
հետ, զրույց, որը հեշտանում է Եկե-
ղեցու միջոցով: 21 Մորմոնի գիրքը դա 
արտահայտում է ամենալավ ձևով, 
երբ ասում է, որ «մարդիկ դարձի 
եկան դեպի Տերը և միացվեցին 
Քրիստոսի Եկեղեցուն»: 22 Երկրորդ՝ 
մենք պիտի հիշենք, որ Եկեղեցին 
սկզբում ընտանիք էր, և նույնիսկ այ-
սօր, որպես երկու հաստատություն, 
ընտանիքը և Եկեղեցին ծառայում և 
զորացնում են մեկը մյուսին: Ոչ մեկը 
մյուսին չի փոխարինում և Եկեղեցին 
նույնիսկ իր լավագույն ձևով չի կա-
րող փոխարինել ծնողներին: Ավե-
տարանի ուսուցման, ինչպես նաև 
Եկեղեցու կողմից սպասարկվող 
քահանայական արարողությունների 
նպատակն այն է, որ ընտանիքները 
կարողանան պատրաստվել հավեր-
ժական կյանքին:

Գոյություն ունի երկրորդ գլխա-
վոր պատճառը, թե Փրկիչն ինչու է 
աշխատում Եկեղեցու միջոցով, Իր 
Եկեղեցու, որպեսզի հասնի անհ-
րաժեշտ բաների, որոնց հնարավոր 
չէ հասնել անհատների կամ ավելի 
փոքր խմբերի միջոցով: Մի պարզ 
օրինակ առնչվում է աղքատության 
հետ: Ճիշտ է, որ որպես անհատ-
ներ և ընտանիքներ մենք հոգ ենք 
տանում ուրիշների ֆիզիկական 
կարիքների մասին՝ «մեկմեկու 
բաժին հանելով՝ և՛ աշխարհիկով, 
և՛ հոգևորով՝ համաձայն իրենց կա-
րիքների ու պահանջների»: 23 Բայց 

միասին՝ Եկեղեցում, աղքատների և 
կարիքավորների մասին հոգ տանե-
լու կարողությունը բազմապատկվում 
է, որպեսզի բավարարի ավելի մեծ 
կարիքներ և հույս հայտնվում, որ 
ինքնապահովումը իրականություն 
է դառնում յուրաքանչյուր մարդու 
համար: 24 Բացի այդ, Եկեղեցին, նրա 
Սփոփող Միությունը և Քահանա-
յության Քվորումները կարողություն 
ունեն օգնություն ապահովել շատ 
մարդկանց շատ վայրերում, որոնք 
տուժել են բնական աղետներից, 
պատերազմից և հալածանքից:

Առանց Իր Եկեղեցու կարողու-
թյունների՝ տեղերում, ավետարանն 
աշխարհին տանելու Փրկիչի առա-
ջադրանքը չէր իրականանա: 25 
Չէին լինի առաքելական բանալի-
ները, կառույցները ֆինանսական 
միջոցներ և հազար-հազարավոր 
միսիոներների նվիրումն ու զոհա-
բերությունը պիտի իրականացնեն 
աշխատանքը: Հիշեք. «Արքայության 
այս Ավետարանը պիտի քարոզվի 
ողջ աշխարհում, որպես վկայություն 
բոլոր ազգերի համար, և այն ժամա-
նակ կգա վերջը»: 26

Եկեղեցին կարող է կառուցել 
և գործարկել տաճարներ՝ Տիրոջ 
տները, որտեղ կարող են կատար-
վել կարևոր արարողություններ 
և ուխտեր կնքվել: Ջոզեֆ Սմիթը 

հայտարարել է, որ Իր ժողովրդին 
հավաքելու Աստծո նպատակը բոլոր 
դարերում եղել է «կառուցել տուն 
Տիրոջ համար, որտեղ Նա կարող 
է Իր ժողովրդին հայտնել Իր տան 
արարողություններն ու Իր արքա-
յության փառքերը և սովորեցնել 
Իր ժողովրդին փրկության ճանա-
պարհը, քանզի կան որոշակի արա-
րողություններ ու սկզբունքներ, որ 
երբ դրանք ուսուցանվում են, պետք 
է արվեն կամ կիրառվեն մի տեղում 
կամ տանը, որը կառուցված է այդ 
նպատակի համար»: 27

Եթե մարդը հավատում է, որ բոլոր 
ճանապարհները տանում են դեպի 
երկինք կամ փրկության համար 
գոյություն չունի ոչ մի հատուկ պա-
հանջ, նա չի հասկանա ավետարանի 
հռչակման անհրաժեշտությունը և 
արարողությունների ու ուխտերի կա-
րիքը ոչ ողջերի, ոչ էլ մահացածների 
փրկագնման համար: Բայց մենք խո-
սում ենք ոչ միայն անմահության, այլ 
նաև հավերժական կյանքի մասին, 
իսկ դրա համար կարևոր են ավե-
տարանի ճանապարհն ու ավետա-
րանի ուխտերը: Իսկ Փրկիչը կարիք 
ունի, որ Եկեղեցին դրանք մատչելի 
դարձնի Աստծո բոլոր զավակների 
համար՝ ողջ և մահացած:

Վերջին պատճառը, որը ես կնշեի, 
թե Տերն ինչու է հիմնել Իր Եկեղեցին, 
ամենայուրօրինակն է. Եկեղեցին, 
ի վերջո, Աստծո արքայությունն է 
երկրի վրա:

Երբ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցին հաս-
տատվում էր 1830-ականներին, Տերն 
ասաց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին. 
«Բարձրացրեք ձեր սրտերն ու 
ցնծացեք, քանզի արքայությունը, 
կամ այլ խոսքով, եկեղեցու բանա-
լիները տրվել են ձեզ»: 28 Այս բանա-
լիների լիազորությամբ Եկեղեցու 
քահանայության պաշտոնավորնեըը 
պահպանում են Փրկիչի վարդա-
պետության մաքրությունը և Նրա 
փրկարար արարողությունների 
ամբողջությունը: 29 Նրանք օգնում են 
պատրաստել նրանց, ովքեր ցանկա-
նում են ստանալ դրանք, որոշում են 
դիմողների պատրաստվածությունը 
և արժանավորությունը, ապա իրա-
կանացնում դրանք:
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Աստծո արքայության բանալի-
ներով Տիրոջ ծառաները կարող են 
ճանաչել թե ճշմարտությունը, թե 
կեղծիքը և մի անգամ ևս հեղինակա-
վոր կերպով հայտարարել. «Այսպես 
ասել է Տերը»: Ցավոք, ոմանք վիրա-
վորվում են Եկեղեցուց, որովհետև 
նրանք ցանկանում են ստեղծել 
իրենց սեփական ճշմարտությունը, 
բայց իրականում գերազանց օրհնու-
թյուն է ստանալ «գիտություն բաների 
մասին, ինչպես որ [իրոք] կան, և 
ինչպես որ կային, և ինչպես որ կլի-
նեն»՝ 30 այնքանով, որքանով Տիրոջ 
կամքն է բացահայտել այն: Եկեղե-
ցին պահպանում և հրատարակում է 
Աստծո հայտնությունները՝ կանոնիկ 
սուրբ գրությունները:

Երբ Դանիելը մեկնաբանեց Բա-
բելոնի թագավոր Նաբուգոդոնոսորի 
երազը, իմաց տալով արքային, թե 
«ինչ պիտի լինի գալիք օրերում»,31 
նա հայտարարեց, որ «երկնքի Աս-
տուածը մեկ թագավորութիւն է վեր 
կացնելու, որ յաւիտենս չի աւերուիլ, 
և նորա տէրութիւնը ուրիշ ազգի չի 
տրուիլ. Նա պիտի փշրէ և վերջացնէ 
այս բոլոր թագաւորութիւնները. իսկ 
նա ինքը կմնա հաւիտեանս»: 32 Եկե-
ղեցին այդ մարգարեացած վերջին 
օրերի թագավորությունն է, բայց ոչ 
թե մարդու կողմից ստեղծված, այլ 
հիմնված երկնային Աստծո կողմից 
և գլորվելով առաջ որպես քար, որն 
առանց ձեռքի կտրվել է սարից, 
որպեսզի լցնի երկիրը: 33

Դրա ճակատագիրն է՝ հաս-
տատել Սիոնը Հիսուս Քրիստոսի 
վերադարձի և հազարամյա 

թագավորության համար: Նախքան 
այդ օրը այն չի լինելու թագավո-
րություն քաղաքական իմաստով, 
ինչպես Փրկիչն ասել է. «Իմ թագաւո-
րութիւնն այս աշխարհքիցը չէ»: 34 
Ավելի շուտ դա Նրա իշխանության 
վստահելի անձն է երկրի վրա, Նրա 
սուրբ ուխտերի խնամակալը, Նրա 
տաճարների պահապանը, Նրա 
ճշմարտությունների պաշտպանն ու 
քարոզիչը, ցրված Իսրայելի հավա-
քատեղին և «պաշտպանություն և 
ապաստան . . . փոթորկից ու ցասու-
մից, երբ այն անխառն կթափվի ողջ 
երկրի վրա»։ 35

Ես ավարտում եմ Մարգարեի 
հայտարարությունով և աղոթքով.

«Կանչեք առ Տերը, որ նրա արքա-
յությունն առաջ գնա երկրի վրա, որ 
նրա բնակիչները ստանան այն և 
պատրաստ լինեն գալիք օրերի հա-
մար, որի ժամանակ Մարդու Որդին 
կիջնի երկնքի մեջ, իր փառքի պայ-
ծառությամբ հանդերձավորված՝ 
դիմավորելու երկրի վրա հաստատ-
ված Աստծո արքայությանը։

Ուստի, թող Աստծո արքայու-
թյունն առաջ գնա, որ երկնքի 
արքայությունը գա, որպեսզի դու, 
ո՛վ Աստված, փառավորվես, ինչպես 
երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, 
որպեսզի քո թշնամիները հպատա-
կեցվեն. քանզի քոնն է պատիվը, 
զորությունն ու փառքը, հավիտյանս 
հավիտենից»: 36

Հիսուս Քրիստոսի անունով,  
ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Մովսեսի 1.39
 2. «Ավետարանը սկսեց քարոզվել ի 

սկզբանե, հայտարարվելով Աստծո 
ներկայությունից ուղարկված սուրբ 
հրեշտակների կողմից, և նրա սեփական 
ձայնով, և Սուրբ Հոգու պարգևով։

Եվ այդպես, բոլոր բաները 
հաստատվեցին Ադամի համար, սուրբ 
արարողությամբ»: (Մովսեսի 5.58–59, 
տես նաև Մովսեսի 6.22–23):

 3. Եփեսիացիներ 2.20
 4. «Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին 

կազմավորվել է Աստծո կողմից՝ 
աջակցելու Իր զավակների փրկության 
և վեհացման իրականացման Իր 
աշխատանքին . . .

«Անհատներին և ընտանիքներին 
պատրաստելու և վեհացման 
իր նպատակի իրականացման 
համար Եկեղեցին կենտրոնանում 
է աստվածայնորեն նշանակված 
պարտականությունների վրա: Սրանք 

ներառում են. օգնել անդամներին՝ 
ապրելու Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանով, Իսրայելի հավաքումը 
միսիոներական աշխատանքի միջոցով, 
աղքատների և կարիքավորների 
մասին հոգ տանելը և տաճարների 
կառուցումը, որը հնարավորություն 
կտա փոխարինող արարողություններ 
կատարել մահացածների փրկության 
համար » (Ձեռնարկ 2. Ղեկավարումը 
Եկեղեցում [2010], 2.2):

 5. Վարդապետություն և Ուխտեր 93.13:
 6. Տես 2 Նեփի 31.17
 7. 2 Նեփի 31.18
 8. Տես Եփեսիացիներ 4.11–13
 9. Մորոնի 6.4
 10. Տես 2 Նեփի 27.5–7
 11. Մորոնի 6.5
 12.  Նեփի 1.12
 13. 4 Եփեսիացիներ 4.13
 14. Երեմիա 4.13, տես նաև Եբրայեցիս 8.11
 15. Վարդապետություն և Ուխտեր 42.45
 16. 1 Կորնթացիս 12.22: Պողոսը նաև 

հայտարարել է. «Բայց հիմա [մենք] 
անդամերը շատ են, իսկ մարմինը 
մէկ: . . . Եվ եթէ մէկ անդամը ցավում է, 
բոլոր անդամներն էլ նորա հետ ցավում 
են. և եթէ մէկ անդամը փառավորվում 
է, բոլոր անդամներն էլ նորա հետ 
ուրախանում են»: (1 Կորնթացիս 12.20, 
26, տես նաև Մոսիա 18.9):

 17. Եսայիայի 58.14
 18. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

20.77, 79, 59.9–12
 19. Վարդապետություն և Ուխտեր 121.43
 20. Տես 3 Նեփի 18.21–23, 30–32
 21. Տես Դոնալդ Լ. Հոլստրոմ, «Դարձի գալ 

դեպի Նրա ավետարանը Նրա Եկեղեցու 
միջոցով» Լիահոնա, մայիս 2012, 13–15:

 22. 3 Նեփի 28.23, շեշտադրումն 
ավելացված է:

 23. Մոսիա 18.29
 24. Մի օրինակ այն բանի, թե ինչ է «Տիրոջ 

պահեստը»: «Տիրոջ պահեստը չի 
սահմանափակվում այն շենքով, որն 
օգտագործվում է աղքատներին սնունդ 
կամ հագուստ բաժանելիս: Այն իր մեջ 
ներառում է նաև Եկեղեցու անդամների 
ժամանակի, տաղանդների, գթության, 
նյութերի և ֆինանսական միջոցների 
նվիրատվությունները, որոնք մատչելի 
են դարձվում եպիսկոպոսին, որպեսզի 
վերջինս օգնի հոգ տանել աղքատ-
ների և կարիքավորների մասին: Տիրոջ 
պահեստն, այս դեպքում, գործում է 
յուրաքանչյուր ծխում»: (Ձեռնարկ 2, 6.1.3):

 25. Տես Մատթեոսի 28.19–20, Վարդապե-
տություն և Ուխտեր 112.28–29

 26. Ջոզեֆ Սմիթ- Մատթեոս 1.31
 27. Եկեղեցու նախագահների ուսմունքները. 

Ջոզեֆ Սմիթ (2007), 416:
 28. Վարդապետություն և Ուխտեր 42:69, 

տես նաև Վարդապետություն և  
Ուխտեր 90.3

 29. Տես Հավատո Հանգանակը 1.5
 30. Վարդապետություն և Ուխտեր 93.24
 31. Դանիել 2.28
 32. Դանիել 2.44
 33. Դանիել 2.35, 45, տես նաև հատված 35
 34. Հովհաննես 18.36, շեշտադրումն 

ավելացված է:
 35. Վարդապետություն և Ուխտեր 115.6
 36. Վարդապետություն և Ուխտեր 65.5–6
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ունենաք ֆինանսապես աջակցել 
ուրիշներին որպես ձեր ջանասի-
րության արդյունք։ Պատկերացրեք 
ամեն շաբաթ գումար խնայելու 
դրական արդյունքը վեց ամիս, մեկ 
տարի, 10 տարի կամ ավելի շատ 
տարիներ անց։ Երկար ժամանակ 
գործադրվող փոքր ջանքերը կարող 
են առաջ բերել մեծ հետևանքներ։ 2

Երկրորդ հրավերը
Իմ երկրորդ հրավերը բավակա-

նին տարբերվում է և ավելի կարևոր 
է, քան առաջինը։ Ահա այն․ ես 
հրավիրում եմ ձեզ ամեն շաբաթ 
(“ponderize”) «խորհել-սերտել» 3 
սուրբ գրություններից մեկ հատված։ 
Խորհել-սերտել բառը դուք չեք գտնի 
բառարանում, սակայն այն տեղ է 
գտել իմ սրտում։ Այսպիսով, ի՞նչ է 
նշանակում այն։ Կցանկանայի նշել, 
որ այն 80 տոկոս երկար խորհրդա-
ծությունների և 20 տոկոս սերտման 
համադրությունն է։

Կա երկու պարզ քայլ․
Առաջինը, ամեն շաբաթ ընտրեք 

սուրբ գրության մի հատված և դրեք 
այն մի տեղ, որ ամեն օր կարողա-
նաք տեսնել։

Երկրորդը, կարդացեք կամ 
մտածեք հատվածի մասին ամեն օր 
մի քանի անգամ և խորհեք բառերի 
և կարևոր արտահայտությունների 
իմաստի մասին ողջ շաբաթվա 
ընթացքում։

Պատկերացրեք հրաշալի ար-
դյունքները, եթե անեք դա ամեն 
շաբաթ, վեց ամիս, մեկ տարի, 10 
տարի կամ ավելի շատ տարիների 
ընթացքում։

Մինչ դուք գործադրեք նման ջան-
քեր, դուք հոգևոր աճ կզգաք։ Դուք 
նաև կկարողանաք ավելի իմաստա-
լից ձևով ուսուցանել և բարձրացնել 
նրանց, ում սիրում եք։

Եթե դուք խորհեք-սերտեք ամեն 
շաբաթ, դուք կարող եք այնպիսի 
զգացողություններ ունենալ, ինչ-
պես մեկը, ով նախկինում ունեցել է 
լողալու փորձ, սակայն այժմ որոշել 
սուզվել ու լողալ ջրի հատակին։ Այդ 
որոշման շնորհիվ դուք ձեռք կբերեք 
ավետարանի սկզբունքների ավելի 
խորը հասկացողություն և նոր հոգևոր 
հեռանկարները կօրհնեն ձեր կյանքը։

Առաջին հրավերը
Առաջին հրավերը շատ պարզ է․ 

ես հրավիրում եմ ձեզ գումար խնա-
յել ամեն շաբաթ։ Գումարի չափն 
առանձնապես կարևոր չէ, դուք ինք-
ներդ կարող եք որոշել այն։ Երբ դուք 
զարգացնեք խնայելու սովորություն, 
դա անձամբ ձեզ օգուտ կբերի։ Դուք 
միգուցե նաև հնարավորություններ 

Դեվին Գ. Դյուրան
Կիրակնօրյա Դպրոցի Գերագույն Նախագահության  
Առաջին Խորհրդական

Մասնագիտությամբ ես ներդրող 
եմ։ Հավատքով՝ ես Հիսուս 
Քրիստոսի՝ Աստծո Որդու 

աշակերտն եմ։ 1 Իմ աշխատանքային 
պրակտիկայում ես հետևում եմ ար-
դյունավետ ֆինանսական սկզբունք-
ների։ Իմ հավատքը կիրառելիս ես 
ձգտում եմ հետևել հոգևոր սկզբունք-
ների, որոնք կօգնեն ինձ ավելի շատ 
նմանվել Փրկիչին։

Հրավերներն օրհնություններ են բերում
Անձնական պարգևատրում-

ներից շատերը, որոնք ստացել 
եմ կյանքում, տրվել են այն բանի 
արդյունքում, երբ մեկը հրավիրել 
է ինձ կատարելու մի բարդ հանձ-
նարարություն։ Ելնելով դրանից ես 
կցանկանայի երկու հրավեր հղել 
ձեզ։ Առաջինն ունի ֆինանսական 
հետևանքներ։ Երկրորդ հրավերի 
դեպքում հետևանքները հոգևոր են։ 
Երկու հրավերներն էլ ընդունվելու 
դեպքում կպահանջեն կարգապահ 
ջանքեր երկար ժամանակ, մինչև 
որ կգա արդյունքը ստանալու 
ժամանակը։

Սիրտս շարունակ 
խորհում է այն բաների 
շուրջ
Ես սրտանց աղոթում եմ, որ դուք ավելի երկարատև ու խորիմաստ 
կերպով խորհեք Աստծո խոսքերի շուրջ։
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Երբ դուք խորհեք ձեր ընտրած 
հատվածի շուրջ ամեն շաբաթ, 
բառերն ու արտահայտությունները 
կգրվեն ձեր սրտի վրա։ 4 Բառերն ու 
արտահայտությունները կգրվեն նաև 
ձեր մտքում։ Այլ կերպ ասած, կսկսեք 
ավելի ու ավելի հեշտ ու բնականից 
սերտել դրանք։ Սակայն խորհել-
սերտելու հիմնական նպատակն է 
ունենալ այնպիսի մտքեր, որոնք ձեզ 
կմոտեցնեն Տիրոջ Հոգուն։

Փրկիչն ասել է․ «Շարունակ ձեր 
մտքում գանձեք կյանքի խոսքերը»։ 5 
Խորհել-սերտելը հենց այդ պարզ և 
ուսանելի ուղին է։

Կարծում եմ, որ Նեփին խոր-
հող-սերտող անձնավորություն էր։ 
Նա ասել է․ «Հոգիս հրճվում է սուրբ 
գրություններով և սիրտս [շարունակ] 
խորհում է դրանք, և ես գրում եմ իմ 
զավակների ուսման և օգտի հա-
մար»։ 6 Նա մտածում էր իր երեխա-
ների մասին, երբ խորհում և գրում 
էր սուրբ գրությունները։ Ինչպե՞ս 
կարող է ձեր ընտանիքի համար 
օգտակար լինել այն, որ դուք շա-
րունակ ձգտում եք լցնել ձեր միտքը 
Աստծո խոսքերով։

Իմ հատվածը
Վերջերս ես խորհում-սերտում 

էի Ալմա 5․16 հատվածը, որտեղ 
ասվում է․ «Ես ասում եմ ձեզ, կարո՞ղ 
եք դուք պատկերացնել ինքներդ 
ձեզ, որ դուք լսում եք Տիրոջ ձայնը 
ձեզ ասելիս այն օրը․ Եկեք ինձ մոտ, 
դուք, օրհնվածներ, քանզի ահա ձեր 
գործերն արդարության գործեր են 
եղել երկրի երեսին»։

Շաբաթվա վերջում ահա թե ինչ 
էր գրված իմ մտքում․ Պատկերացրու, 
որ լսում ես Տիրոջ ձայնը՝ ասելիս․ 
«Եկեք ինձ մոտ, դուք, օրհնվածներ, 
քանզի ահա ձեր գործերն արդարու-
թյան գործեր են եղել» (Ալմա 5․16)։

Ինչպես տեսնում եք, ես չէի 
սերտել ողջ հատվածը բառ առ բառ։ 
Այնուամենայնիվ, կրկին ու կրկին 
ես խորհել էի հատվածի կարևոր 
տարրերի շուրջ և թե որտեղ կարող 
էի գտնել դրանք։ Սակայն այդ գոր-
ծընթացի լավագույն մասն այն էր, որ 
ես ունեի վեհ մտքեր։ Ողջ շաբաթվա 
ընթացքում ես պատկերացնում էի 
Փրկիչին ինձ քաջալերող խոսքեր 

ասելիս։ Այդ պատկերը հուզում էր իմ 
սիրտը և ծառայում էր ինձ ոգեշնչե-
լու ցանկությամբ, անելու «արդար 
գործեր»։ Ահա, թե ինչ կարող է տեղի 
ունենալ, երբ մենք «նայում ենք 
[Քրիստոսին] բոլոր մտորումներում»։ 7

Մենք պետք է պայքարենք
Միգուցե դուք հարցնեք․ «Ինչո՞ւ ես 

պետք է դա անեմ»։ Ես կպատասխա-
նեմ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի 
ժամանակներում, երբ չարն ավելի 
ու ավելի շատ է տարածվում։ Մենք 
չենք կարող պարզապես բաներն 
ընդունել այնպիսին, ինչպիսին կան 
այժմ և սնվենք անպարկեշտ խոս-
քերով ու մեղսալի պատկերներով, 
որոնք շրջապատում են մեզ գրեթե 
ամենուր, և ոչինչ չանենք ի պատաս-
խան։ Մենք պետք է պայքարենք։ 
Երբ մեր միտքը լի է վեհ գաղափար-
ներով և պատկերներով, երբ մենք 
«միշտ հիշում ենք նրան»,8 տեղ չի 
մնում կեղտի ու աղբի համար։

Մորմոնի Գրքում Հիսուս Քրիս-
տոսը բոլորին հրավիրում է «խորհել 
այն բաների վրա, որոնք [Նա] ասել 

է»։ 9 Խորհել-սերտելուն նայեք որպես 
հավելում սուրբ գրությունների ձեր 
անձնական և ընտանեկան ուսում-
նասիրությանը, սակայն երբեք թույլ 
մի տվեք, որ այն դառնա փոխարի-
նում։ Խորհել-սերտելը նման է ձեր 
ընթացիկ հոգևոր սնուցմանը նոր 
բաղադրիչ ավելացնելուն։

Դա շատ դժվար է
Դուք միգուցե ասեք․ «Խորհել-

սերտելը շատ դժվար է թվում ինձ 
համար»։ Մի վախեցեք։ Դժվարը 
կարող է օգտակար լինել։ Քրիստոսը 
հրավիրում է մեզ մի շարք դժվարին 
բաներ անել, քանի որ Նա գիտի, որ 
մենք կօրհնվենք մեր գործադրած 
ջանքերի արդյունքում։ 10

Մեր հարևաններից մի երի-
տասարդ գտել է խորհել-սերտելու 
հեշտ եղանակը։ Շաբաթվա համար 
նախատեսված սուրբ գրությունը նա 
դնում է իր հեռախոսի հիմնական 
էկրանին։ Դուք կարող եք փորձել 
նաև ձեր հատվածով կիսվել ձեր 
զարմիկի, զավակի կամ ընկերոջ 
հետ։ Ես և կինս՝ Ջուլին, օգնում 
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ենք միմյանց։ Ամեն կիրակի մենք 
ընտրում ենք մեր հատվածները։ 
Նա իրենը ամրացնում է սառնարա-
նին, իսկ ես իմը ամրացնում եմ իմ 
մեքենայի մեջ։ Ապա մենք կիսվում 
ենք մեր հատվածների մասին 
մտքերով ողջ շաբաթվա ընթացքում։ 
Մենք նաև սիրում ենք քննարկել 
մեր հատվածները մեր երեխաների 
հետ։ Երբ մենք անում ենք դա, թվում 
է, թե նրանք ավելի հեշտությամբ 
են սկսում կիսվել մեզ հետ Աստծո 
խոսքի վերաբերյալ իրենց մտքերով։

Ես և Ջուլին նաև ներգրավված 
ենք համացանցի մի խմբում, որտեղ 
ընտանիքի անդամները, ընկեր-
ները և միսիոներները կարող են 
կիսվել իրենց սուրբ գրություններով 
ամեն շաբաթ և երբեմն ներառել 
համապատասխան մտքեր կամ 
վկայություններ։ Խմբի անդամ լինելն 
օգնում է հետևողական լինել։ Ավագ 
դպրոցում սովորող իմ դուստրը և մի 
խումբ նրա ընկերներ սոցցանցերի և 
տեքստային հաղորդագրությունների 
միջոցով միմյանց հետ կիսվում են 
սուրբ գրություններով։

Խնդրում եմ, մի երկմտեք ներառել 
այլ կրոնի մարդկանց ձեր խմբե-
րում։ Նրանք նույնպես ուղիներ են 
փնտրում իրենց մտքերը վեհացնե-
լու և Աստծուն ավելի մոտ զգալու 
համար։

Ի՞նչ օգուտ այդ ամենից։
Այսպիսով, ի՞նչ օգուտ այդ 

ամենից։ Արդեն երեք տարի է, ինչ 
ես և Ջուլին ամեն շաբաթ խորհում-
սերտում ենք մեկական հատված։ 
Ի սկզբանե, մենք նպատակ էինք 
դրել 20 տարի այդպես վարվել։ 
Վերջերս նա ասաց ինձ․ «Երբ 
առաջին անգամ հրավիրեցիր ինձ 
ամեն շաբաթ խորհել-սերտել սուրբ 
գրության մեկական հատված 20 
տարի շարունակ, ես մտածեցի, 
թե արդյոք կկարողանամ անել 
դա մեկ ամիս։ Ես այլևս չունեմ 
այդպիսի կասկածներ։ Ես դժվա-
րանում եմ հավատալ, թե որքան 
զվարճալի էր ամեն շաբաթ սառ-
նարանին սուրբ գրություն փաքց-
նելը և պարզապես ամեն անգամ 
այն տեսնելիս և խորհել-սերտելիս 
իմ հոգին վեհացել է»։

Վեց շաբաթ խորհել-սերտելուց 
հետո, Տեխասից՝ ԱՄՆ, մի քույր ասել 
է․ «Իմ վկայությունն ամրացել է, . . .և 
ես ինձ ավելի մոտ եմ զգում իմ Երկ-
նային Հորը։ . . . Ինձ դուր է գալիս, թե 
ինչպես է Աստծո խոսքը դեպի լավը 
փոխում ինձ»։

Մի դեռահաս ընկեր գրել է․ 
«Ինձ իսկապես դուր եկավ [խորհել-
սերտելը], քանի որ դա օգնեց ինձ 
կենտրոնանալ բաների վրա, որոնք 
իսկապես կարևոր են»։

Մեր միսիոներներից մեկը կիսվել 
է հետևյալով․ «Սկսած 2014թ․ հուն-
վարից ես ամեն շաբաթ խորհում-
սերտում եմ մեկական հատված, և 
ինձ դա դուր է գալիս։ . . . Այդ սուրբ 
գրությունները դարձել են ինձ ընկեր-
ներ, որոնց ես կարող եմ ապավինել 
դժվարին պահերին»։

Ինչ վերաբերում է ինձ, ես ավելի 
լիարժեք ձևով եմ զգում Հոգին՝ մինչ 
խորհում-սերտում եմ ամեն շաբաթ։ 
Նաև մեծացել է սուրբ գրությունների 
հանդեպ իմ սերը՝ մինչ «[թողել եմ] 
առաքինությունը զարդարի [իմ] 
մտքերն անդադար»։ 11

Խորհեք այս հրավերի և մե-
ծագույն օրհնությունների մասին, 
որոնցով կիսվել է Նեփին․ «Եթե 
դուք առաջ մղվեք, սնվելով Քրիս-
տոսի խոսքով և համբերեք մինչև 
վերջ, ահա, այսպես է ասում 
Հայրը․ Դուք կունենաք հավեր-
ժական կյանք»։ 12 Երբ «[սնվում 
ենք] Քրիստոսի խոսքով», խորհել-
սնվելը նմանվում է համեղ ուտեստ 
համտեսելուն, իսկ հետո դանդաղ, 
շատ դանդաղ ծամելուն, որպեսզի 
լիովին վայելենք այն։

Ո՞րն է ձեր հատվածը
Արդյ՞ոք կխորհեք-սերտեք սուրբ 

գրության մեկական հատված ամեն 
շաբաթ՝ այս ամսվա, այս տարվա ըն-
թացքում, կամ միգուցե ավելի երկար 
ժամանակով։ Ես և Ջուլին հրավիրել 
ենք Տեխաս նահանգի, Դալլասի 
մեր բոլոր անվեհեր միսիոներներին 
խորհել-սերտել մեզ հետ 20 տարի։ 
Մենք կհասնենք մեր վերջնագծին 
17 կարճ տարիներ անց։ Ապա մենք 
նոր նպատակ կդնենք, որպեսզի 
վեհացնենք մեր մտքերը և ավելի 
մոտենանք Քրիստոսին։

Դուք կարող եք ստուգել մեզ, 
հարցնելով՝ «Ո՞րն է ձեր հատվածը»։ 
Սակայն եթե դուք անեք դա, պատ-
րաստ եղեք ի պատասխան կիսվելու 
ձեր հատվածով։ Մեզանից յուրա-
քանչյուրն էլ կբարձրացվի մտքերի 
փոխանակման արդյունքում։

Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե 
ինչպես կփոխվի ձեր և ձեր ընտա-
նիքի կյանքը, եթե դուք ամեն շաբաթ 
նոր հատված գրեք ձեր սրտում և 
մտքում՝ հաջորդ մի քանի ամիսների 
կամ մի քանի տարիների կամ ավելի 
երկար ժամանակի ընթացքում։

Հիսուս Քրիստոսը մեր օրինակն է
Հիսուս Քրիստոսը պետք է որ 

սեր զարգացրած լիներ սուրբ գրու-
թյունների հանդեպ վաղ տարիքից։ 
Պետք է, որ Նա կարդար և խորհեր 
սուրբ գրությունների շուրջ մանուկ 
հասակից, որպեսզի կարողանար 
իմաստալից քննարկում ունենալ 
իմաստուն քահանաների հետ 
տաճարում 12 տարեկանում։ 13 Նա 
սկսեց Իր առաքելությունը 30 տարե-
կանում,14 և նա հղումներ էր կատա-
րում սուրբ գրություններին ավելի 
վաղ տարիքում և հաճախ Իր ծառա-
յության ընթացքում։ 15 Արդյոք չե՞նք 
կարող վստահ ասել, որ Հիսուսն 
առնվազն 20 տարի ուսումնասիրել 
և խորհել էր սուրբ գրությունները 
որպես Իր առաքելության նախա-
պատրաստում։ Կա՞ մի բան, որը 
դուք պետք է անեք այսօր, որպեսզի 
նախապատրաստվեք հոգևորապես 
ապագա հնարավորությունների հա-
մար՝ ուսուցանելու և օրհնելու ձեր 
ընտանիքներին և ուրիշներին։

Գործի դրեք ձեր հավատքը և արեք դա
Ամփոփելով՝ ասեմ, որ հուսով 

եմ, դուք կորոշեք գումար խնայել 
ամեն շաբաթ։ Գործի դրեք ձեր 
հավատքը, կարգ ու կանոն հաստա-
տեք ձեր կյանքում և արեք դա։ Ես 
նաև սրտանց աղոթում եմ, որ դուք 
ամեն շաբաթ ավելի երկարատև ու 
խորիմաստ կերպով խորհեք Աստծո 
խոսքերի շուրջ։ Գործի դրեք ձեր հա-
վատքը, կարգ ու կանոն հաստատեք 
ձեր կյանքում և արեք դա։

Ի տարբերություն գումար խնա-
յելու իմ առաջին հրավերի, հոգին 
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և դեպի ափ գլորվող ավելի փոքր 
ալիքների շքեղությամբ։

Երբ շարունակեցի զբոսանքս, 
հանդիպեցի մի խումբ ամերիկացի 
սերֆերների։ Ակնհայտ էր, որ նրանք 
ինչ-որ բանից ջղայնացած էին, բար-
ձրաձայն խոսում էին և ցույց տալիս 

Երեց Վոն Գ. Կիչ
Յոթանասունական

Մի անգամ Ավստրալիա այ-
ցելության ժամանակ, ես 
եղա գեղեցիկ մի պայտաձև 

ծովախորշում, որը հայտնի էր իր 
սերֆինգով։ Լողափի երկայնքով 
քայլելիս ես հիացած էի ծովախորշից 
ոչ շատ հեռու բախվող մեծ ալիքների 

Օրհնված ու երջանիկ 
են նրանք, ովքեր 
պահում են Աստծո 
պատվիրանները
Տիրոջ կողմից ստեղծված արգելքները մեզ համար ապահով հանգրվան 
են դառնում չարի ու կործանարար ազդեցությունների դեմ:

փրկող իմ երկրորդ հրավերի ար-
դյունքը ձերը կլինի հավերժ՝ զերծ 
այս աշխարհի ցեցից ու ժանգից։ 16

Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը 
տվել է այս պարզ խորհուրդը և 
խոստումը․ «Ուշադիր, զգուշորեն ու-
սումնասիրեք սուրբ գրությունները։ 
Խորհեք և աղոթեք դրանց համար։ 
Սուրբ գրությունները հայտնություն 
են և դրանք կբերեն լրացուցիչ 
հայտնություն»։ 17

Վերջաբան
Ես խոստանում եմ, որ դուք 

չեք զղջա, եթե ամեն շաբաթ ձեր 
մտքում և սրտում գրեք սուրբ գրու-
թյան մի հատված։ Դուք կունենաք 
մշտական հոգևոր նպատակ, 
պաշտպանություն և զորություն։

Հիշեք Հիսուս Քրիստոսի խոս-
քերը, երբ Նա ասաց․ «Արեք այն 
բաները, որոնք դուք տեսաք ինձ՝ 
անելիս»։ 18 Թող որ մենք ամբողջու-
թյամբ կիրառենք Նրա խոսքերը 
մեր կյանքում։ Սրա համար ես 
աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Տես 3 Նեփի 5․13
 2. Տես Ալմա 37․6, Վարդապետություն  

և Ուխտեր 64․33
 3. Ես օգտագործում եմ իսպաներեն 

meditizar  բառը, որը meditar  (խորհել) 
և memorizar  (սերտել) բառերի 
համակցությունն է։

 4. Տես Բ Կորնթացիս 3․3
 5. Վարդապետություն և Ուպտեր 84․85, 

շեշտադրումն ավելացված է:
 6. 2 Նեփի 4․15, տես նաև Երկրորդ 

Օրինաց 6․7, 2 Նեփի 4․16:
 7. Վարդապետություն և Ուխտեր 6․36
 8. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

20․77, 79
 9. 3 Նեփի 17․3, տես նաև Մորոնի 10․3:
 10. Տես Մատթեոս 16․25․ 1 Նեփի 2․20, 

Վարդապետություն և Ուխտեր 14․7։
 11. Վարդապետություն և Ուխտեր 121․45, 

շեշտադրումն ավելացված է։
 12. 2 Նեփի 31․20 2 , շեշտադրումն 

ավելացված է:
 13. Տես Ղուկաս 2․42, 46–47
 14. Տես Ղուկաս Գ․23
 15. Տես Մատթեոս 4․3–4, տես նաև Մատ-

թեոս 21․13։ Մի քանի այլ հատված-
ներում օգտագործվում է «Գրված է» 
արտահայտությունը և նմանատիպ 
արտահայտությունները ներկայաց-
նում են սուրբ գրություններում ծանոթ 
հատվածները։

 16. Տես Մատթեոս 6․19–20
 17. Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն, «Սուրբ 

գրության օրհնությունը», Լիահոնա, 
մայիս 2010, 35։

 18. 2 Նեփի 31․12, տես նաև 3 Նեփի 27․21:
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ծովը։ Երբ հարցրեցի, թե ինչ էր 
պատահել, նրանք ցույց տվեցին ծո-
վախորշից այն կողմ, որտեղ հուժկու 
ալիքները բախվում էին իրար։

Նրանցից մեկը զայրացած մատ-
նացույց արեց. «Նայեք այնտեղ, դուք 
տեսնո՞ւմ եք արգելքը»։ Ավելի ուշա-
դիր նայելով ես իսկապես տեսա ար-
գելք, որը ձգված էր ծովախորշի ողջ 
երկայնքով, որտեղ իրար էին բախ-
վում հուժկու և գայթակղիչ ալիքները։ 
Կարծես թե արգելքը պատրաստված 
էր ծանր ցանցից, որը ջրում լողացող 
սարքավորումներով պահվում էր 
ջրի երեսին։ Սերֆերներն ասացին, 
որ այդ արգելքը ձգվում էր մինչև 
օվկիանոսի հատակը։

Ամերիկացի սերֆերը շարունա-
կեց. «Կյանքում հազվադեպ է պա-
տահում, որ մենք հնարավորություն 
ենք ունենում սահել այսպիսի մեծ 
ալիքների վրա։ Մենք կարող ենք 
սահել փոքր ալիքների վրա, որոնք 
ծովախորշի ներսում են, սակայն ար-
գելքի պատճառով մենք չենք կարող 
սահել մեծ ալիքների վրայով։ Մենք 
գաղափար անգամ չունենք, թե ինչու 
է այդտեղ արգելք դրված։ Մի բան 
պարզ է մեզ համար՝ որ դա մեր ամ-
բողջ ճամփորդությունը փչացրեց»։

Երբ ամերիկացի սերֆերներն 
էլ ավելի զայրացան, իմ ուշադրու-
թյունը գրավեց մոտիկ գտնվող մեկ 
այլ սերֆեր՝ մի տարեց մարդ, ով 
անկասկած տեղացի էր: Կարծես 
թե գնալով նա ավելի էր անհամբեր 
դառնում, երբ լսում էր, թե ինչպես 
էին բարձր ձայներով բողոքում 
արգելքից։

Ի վերջո, նա ոտքի ելավ ու մոտե-
ցավ խմբին։ Առանց որևէ բան ասելու 
նա իր ուսապարկից հանեց հեռադի-
տակը և տվեց սերֆերներից մեկին՝ 
մատնացույց անելով արգելքի 
կողմը։ Բոլոր սերֆերները նայե-
ցին հեռադիտակով։ Երբ իմ հերթը 
հասավ հեռադիտակի օգնությամբ 
ես կարողացա տեսնել մի բան, որը 
մինչ այդ չէի կարող տեսնել. մեջքի 
լողակներ՝ մեծ շնաձկներ, որոնք 
արգելքի մյուս կողմում, ստորջրյա 
ժայռերի մոտ սնվում էին։

Խումբն անմիջապես հանգստա-
ցավ։ Ծեր սերֆերը հետ վերցրեց 
իր հեռադիտակը, շրջվեց ու քայլեց 

մի կողմ։ Այդ ժամանակ նա մի բան 
ասաց, որը ես երբեք չեմ մոռանա. 
«Չափազանց քննադատորեն մի 
մոտեցեք արգելքին»,-ասաց նա։ «Դա 
միակ բանն է, որը ձեզ հեռու է պա-
հում խժռվելուց»։

Գեղեցիկ լողափին կանգնած մեր 
հեռանկարը հանկարծ փոխվեց։ 
Արգելքը, որը կոպիտ ու սահմանա-
փակող էր թվում, որը կարծես թե 
խանգարում էր մեծ ալիքների վրա-
յով սահելու զվարճանքին ու ուրա-
խությանը, դարձավ լրիվ ուրիշ բան։ 
Նորովի ընկալելով վտանգը, որը 
թաքնված էր մակերեսից մի փոքր 
ցած, այժմ արգելքը պաշտպանու-
թյուն, ապահովություն և խաղաղու-
թյունն էր ներշնչում։

Երբ մենք քայլենք կյանքի 
ուղիներով և հետամուտ լինենք մեր 
երազանքներին, Աստծո պատվի-
րաններն ու չափանիշները, արգելքի 
նման, երբեմն կարող են դժվար 
ըմբռնելի լինել։ Նրանք կարող են կո-
պիտ ու անզիջում թվալ, որ սահմա-
նափակում են ուրախ ու զվարճալի 
թվացող այն ուղին, որին շատերն են 
հետևում: Ինչպես Պողոս առաքյալն է 
նկարագրել. «Որովհետև հիմա հայե-
լու մէջ օրինակով ենք տեսնում»,1 մի 
այնպիսի սահմանափակ տեսան-
կյունից, որ մենք հաճախ չենք 

կարող ըմբռնել այն մեծ վտանգը, 
որը թաքնված է մակերեսից անմի-
ջապես ցած։

Բայց նա, ով «ըմբռնում է բոլոր 
բաները» 2 հստակ գիտի, թե որտեղ 
են թաքնված այդ վտանգները։ Նա 
Իր պատվիրանների և սիրող առաջ-
նորդության շնորհիվ մեզ տալիս է 
աստվածային առաջնորդություն, 
որպեսզի մենք խուսափենք այդ 
վտանգներից, որպեսզի մեր կյանքի 
ընթացքն այնպես դասավորենք, որ 
պաշտպանված լինի հոգևոր գիշա-
տիչներից և մեղքի ճանկերից։ 3

Մենք ցույց ենք տալիս Աստ-
ծուն մեր սերը և Նրա հանդեպ մեր 
հավատքը, երբ ամեն օր լավագույնս 
ջանում ենք հետևել այն ուղուն, որը 
Նա սահմանել է մեզ համար և պա-
հել այն պատվիրանները, որոնք Նա 
տվել է մեզ։ Հատկապես՝ մենք այդ 
հավատքն ու սերը ի ցույց ենք դնում 
այն իրավիճակներում, երբ լիովին 
չենք հասկանում Աստծո պատվի-
րանների պատճառը կամ այն հա-
տուկ ուղին, որը Նա մեզ թելադրում 
է։ Համեմատաբար հեշտ է հետևել 
արգելքի ներսում մնալու ընթացքին, 
երբ մենք գիտենք, որ ատամները 
սրած գիշատիչներ են լողում ան-
միջապես դրանից այն կողմ։ Ավելի 
դժվար է հետևել արգելքի ներսի 
մեր ընթացքին, երբ միայն կարող 
ենք տեսնել մյուս կողմի հիանալի ու 
գրավիչ ալիքները։ Բայց այդ պա-
հերին է՝ երբ մենք գործադրում ենք 
մեր հավատքը, մեր վստահությունը 
դնում Աստծո վրա և Նրան ցույց 
տալիս մեր սերը, այդ ժմանակ է, 
որ մենք առավելագույնս աճում ու 
զարգանում ենք։

Նոր Կտակարանի մեջ Անանիան 
չէր կարողանում հասկանալ Տիրոջ 
պատվիրանն այն մասին, որ գտնի 
և օրհնի Սողոսին՝ մի մարդու, ով 
թույլտվություն ուներ բանտարկելու 
Քրիստոսի հավատացյալներին։ 
Սակայն, քանի որ նա հնազանդվեց 
Աստծո պատվիրանին, Անանիան 
կարևոր դեր ունեցավ Պողոս առա-
քյալի հոգևոր վերածննդի մեջ։ 4

Երբ մենք վստահում ենք Տիրոջը, 
գործադրում հավատք, հնազանդ-
վում Նրա պատվիրաններին և 
հետևում այն ուղուն, որը Նա գծել 
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է մեզ համար, մենք դառնում ենք 
այնպիսին, ինչպիսին Տերն է ցան-
կանում մեզ տեսնել։ Այդ «դառնալը»՝ 
սրտի այդ դարձի գալն է, որ ամենա-
կարևորն է։ Երեց Դալլին Հ. Օուքսն 
ուսուցանել է մեզ. «Բավարար չէ 
միայն հոսանքին ընդառաջ շարժ-
վելը։ Պատվիրանները, ավետարանի 
արարողություններն ու ուխտերն այն 
ներդրումների ցուցակը չեն, որոնք 
պետք է մուտքագրենք երկնային 
հաշվեհամարին։ Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանը մի ծրագիր է, որը ցույց 
է տալիս, թե ինչպես դառնալ այն 
մարդը, որին ցանկանում է տեսնել 
մեր Երկնային Հայրը»։ 5

Հետևաբար, իսկական հնազան-
դությունը մեր կամքն ամբողջովին 
Նրան տրամադրելը և թույլատրելն 
է, որ Նա գծի մեր ուղին թե խաղաղ 
թե անհանգիստ ժամանակներում և 
հասկանալ, որ Նա մեզանից կարող 
է ավելին կերտել, քան ինքներս 
կարող ենք դա անել։

Երբ մենք հնազանդվում ենք 
Նրա կամքին, մեր խաղաղությունն 
ու երջանկությունը մեծանում են։ 
Բենիամին թագավորն ուսուցանել 
է, որ նրանք, ովքեր պահում են 
Աստծո պատվիրանները «օրհնված 
են բոլոր բաներում՝ և՛ աշխար-
հիկ, և՛ հոգևոր»։ 6 Աստված ցան-
կանում է, որ մենք ուրախություն 
ունենանք։ Նա ցանկանում է, որ 

մենք խաղաղություն ունենանք։ 
Նա ցանկանում է, որ մենք հաջո-
ղենք։ Նա ցանկանում է, որ մենք 
ապահով և պաշտպանված լինենք 
մեզ շրջապատող աշխարհիկ 
ազդեցություններից։

Այլ կերպ ասած, Տիրոջ պատվի-
րանները ստորջրյա լաբիրինթոսի 
խոչընդոտների նման մի շարք 
դժվարին սահմանափակումներ 
չեն, որոնց մենք պետք է մեր 
կամքից անկախ դիմանանք այս 
կյանքում, որպեսզի վեհացվենք 
մյուս կյանքում։ Փոխարենը՝ Տիրոջ 
կողմից ստեղծված արգելքները 
մեզ համար ապահով հանգրվան 
են դառնում չարի ու կործանարար 
ազդեցությունների դեմ, որոնք 
հակառակ դեպքում մեզ կքաշեն 
հուսահատության խորքերը։ Տիրոջ 
պատվիրանները տրված են սիրով 
և հոգատարությամբ։ Ինչպես դրանք 
այս կյանքում մեր ուրախության հա-
մար են,7 այնպես էլ դրանք հաջորդ 
կյանքում ուրախության և վեհացման 
համար են։ Դրանք ընդգծում ենք այն 
ուղին, որը մենք պետք է անցնենք և 
որ ամենակարևորն է, դրանք օգնում 
են մեզ հասկանալ, թե ով պետք է 
դառնանք։

Բարի և ճշմարիտ բոլոր բանե-
րում Հիսուս Քրիստոսը լավագույն 
օրինակն է։ Ողջ հավերժության 
մեջ հնազանդության ամենամեծ 

արարքն այն էր, երբ Որդին Իրեն 
հնազանդեցրեց Հոր կամքին։ 
Ողջ խոնարհությամբ խնդրելով, 
որ բաժակը հեռացվի իրենից, որ 
կարողանա ընթանալ մեկ այլ ուղով, 
քան այն, որն Իր համար գծվել էր՝ 
Քրիստոսն իրեն հնազանդեցրեց այն 
ուղուն, որը Նրա Հայրը ընտրել էր Իր 
համար։ Դա մի ուղի էր, որն անցնում 
էր Գեթսեմանի այգու և Գողգոթայի 
միջով, որտեղ Նա աներևակայելի 
հոգեվարք ու տառապանք կրեց և 
որտեղ Նա վերջնականապես լքված 
էր, երբ Իր Հոր Հոգին հեռացավ։ Սա-
կայն երրորդ օրը այդ նույն ուղին իր 
գագաթնակետին հասավ դատարկ 
գերեզմանում, երբ բացականչեցին. 
«Նա հարություն առավ»,8 և դա զորեղ 
կերպով լսեցին և զգացին Նրան 
սիրողները։ Այն իր մեջ ներառում էր 
այն աներևակայելի ուրախությունը 
և մխիթարությունը, որը կենտրոնա-
ցած էր ողջ հավերժության համար 
Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ 
Նրա Քավության մեջ։ Թույլ տալով, 
որ Իր կամքը կուլ գնա Հոր կամքին 
Քրիստոսը մեզ մատուցեց հավեր-
ժական խաղաղության, հավերժա-
կան ուրախության և հավերժական 
կյանքի հեռանկարը։

Ես վկայում եմ, որ մենք սիրող 
Աստծո զավակներն ենք։ Ես վկայում 
եմ, որ Նա ցանկանում է, որ մենք 
երջանիկ, ապահով և օրհնված լի-
նենք։ Դրա համար է Նա մեզ համար 
ուղի գծել, որը տանում է հետ՝ դեպի 
Նա, և Նա արգելքներ է սահմանել, 
որպեսզի ճանապարհին մեզ պաշտ-
պանի։ Եթե մենք ամեն ինչ անենք 
այդ ուղուն հետևելու համար, մենք 
կգտնենք իսկական ապահովություն, 
երջանկություն և խաղաղություն։ Եվ 
եթե հնազանդվենք Նրա կամքին, 
մենք կդառնանք այն մարդը, որին 
Նա ցանկանում է տեսնել։ Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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կողմում և ֆիզիկական պայքար էի 
մղում երեք տարեկանի հետ: Իսկ նա 
հաղթում էր:

Օգտագործեցի յուրաքանչյուր 
գաղափար, որ հնարավոր էր մտա-
ծել և համոզել նրան,որ մեքենայի 
նստատեղում ամրացված մնալը լավ 
միտք է: Նա չէր համոզվում: Վեր-
ջապես որոշեցի փորձել եթե/ապա 
մոտեցումը:

Ես ասացի. «Քլոե, եթե ամրացված 
մնաս մեքենայի քո նստավայրին, 
ապա հենց հասնենք Տատիկի տուն, 
կխաղանք կավե խմորի հետ»:

Ոչ մի պատասխան:
«Քլոե, եթե քո նստավայրում ամ-

րագոտիով ամրացված մնաս, ապա 
մենք հաց կթխենք, երբ հասնենք 
Տատիկի տուն»:

Ոչ մի պատասխան:
Ես կրկին փորձեցի. «Քլոե, եթե դու 

ամրագոտիով ամրացված մնաս մե-
քենայում, ապա կարող ենք կանգնել 
շուկայի մոտ, որ քեզ հյուրասիրեմ»:

Երեք անգամ փորձելուց հետո, ես 
գիտակցեցի, որ այս մոտեցումը չէր 
օգնի: Նա վճռական էր տրամադր-
ված, և ոչ մի բան էլ չէր օգնի, որ 
նա համոզվեր ամրացված մնալ իր 
նստավայրին:

Չէինք կարող օրն անցկացնել 
նստած ճանապարհի մի կողմում, 
բայց ցանկանում էի լինել ենթակա 
օրենքին. և նաև ապահով չէր վարել 
մեքենան, երբ Քլոեն կանգնած էր: 
Լուռ աղոթեցի և լսեցի Հոգու հու-
շումը. «Սովորեցրու նրան»:

տարածություն էինք անցել, երբ նա 
կրկին իր տեղից վեր կացավ: Ես 
միևնույն քայլերը կրկնեցի, սակայն 
մինչև որ կվերադառնայի իմ տեղը 
և ամրագոտիս կամրացնեի,Քլոեն 
արդեն ոտքի էր կանգնել:

Այսպիսով նստել էի մեքենայի 
մեջ, կանգնեցրած ճանապարհի մի 

Քերոլ Մ. Սթիվենս
Սփոփող Միության գերագույն նախագահության  
առաջին խորհրդական

Երբ մեր ամենամեծ դուստր՝ 
Ջենը, իր երրորդ աղջիկ երեխա-
յին հիվանդանոցից տուն բերեց, 

ես նրա տուն գնացի օգնելու: Երբ 
նրա ավագ դուստրը դպրոց գնաց, 
հասկացա, որ Ջենը ամենաշատը 
հանգստանալու կարիք ուներ: Ուստի 
իմ ամենալավ օգնությունը նրա երկ-
րորդ դստեր՝Քլոեին ինձ հետ տուն 
տանելն էր, որ Քլոեի մայրը և նորա-
ծին քույրը հանգստանային:

Ես Քլոեի նստատեղի ամրագո-
տին ամրացրի, այնուհետև ամ-
րացրի իմ սեփական ամրագոտին 
և դուրս վարեցի մեքենան նրանց 
տան ճանապարհից: Ինչևիցե մինչև 
կհասնեինք փողոցի ծայրը, Քլոեն 
արձակել էր իր անվտանգության գո-
տին, ոտքի կանգնել և ուսիս վրայով 
նայելով, ինձ էր դիմում: Մեքենան 
կանգնեցրի ճանապարհի մի 
կողմում, դուրս եկա և նրան կրկին 
ամրագոտիով ամրացրի իր նստա-
տեղի վրա:

Մենք նորից շարունակո-
ցինք ճանապարհը, բայց կարճ 

«Եթե սիրում եք 
ինձ, պահեք իմ 
պատվիրանները»
Աստծո պատվիրանները Նրա մեր նկատմամբ տածած սիրո  
դրսևորումն են, իսկ Նրա պատվիրաններին հնազանդվելը, մեր  
սիրո արտահայտությունն է Նրա նկատմամբ:
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Ես երեսով դեպի նա նստեցի և 
ձգելով այնպես հանեցի իմ անվ-
տանգության գոտին, որ տեսնի: 
Ասացի. «Քլոե, ես ամրացնում եմ այս 
անվտանգության գոտին, որովհետև 
այն կպաշտպանի ինձ: Բայց դու 
չես ամրացնում քո ամրագոտին, ու 
ապահով չես լինի: Եվ ես այնքան 
կտխրեմ, եթե դու վնասվես»:

Նա ինձ նայեց; ակնհայտ էր, որ իր 
միտքն է աշխատեցնում հասկանալու 
համար այն, ինչ ես հենց նոր նրան 
ասացի, մինչ անհամբեր սպասում էի 
նրա պատասխանին: Վերջապես, նա 
լայն բացեց իր մեծ կապույտ աչքերը 
և ասաց. «Տատիկ, դու ցանկանում ես, 
որ ես կապեմ ամրագոտիս, որով-
հետև սիրո՞ւմ ես ինձ»:

Երբ ես արտահայտում էի այս 
թանկարժեք փոքրիկ աղջկա նկատ-
մամբ իմ տածած սերը, մեքենան 
ողողվեց Հոգու զորությամբ: Չէի 
ցանկանում այդ զգացողությունը 
ընդհատել, բայց նաև գիտեի, որ 
հնարավորություն ստացա, ուստի 
դուրս եկա և ամրացրի նրան իր 
նստատեղին: Այնուհետև հարց-
րեցի. «Քլոե, խնդրում եմ, կմնա՞ս քո 
նստատեղում»: Եվ նա մնաց շուկա-
յով շրջագայելու ողջ ճանապարհի 
ընթացքում: Եվ նա մնաց ամրա-
գոտիով ամրացված նաև շուկայից 
իմ տուն ընկած ողջ ճանապարհին, 
և երբ մենք տանը հաց թխեցինք և 
խաղացինք կավե խմորով, քանզի 
Քլոեն այդ ամենը չէր մոռացել:

Այդ օրը մեքենան ետ, դեպի ճա-
նապարհը վարելիս, սուրբ գրությու-
նից մեկ հատված եկավ միտքս. «Եթե 
ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները 
պահեցեք»: 1 Մենք կանոններ ունենք 
ուսուցանելու երեխաներին առաջ-
նորդելու, պաշտպանելու համար: 
Ինչո՞ւ: Այն մեծ սիրո համար, որ տա-
ծում ենք նրանց նկատմամբ: Բայց 
մինչև Քլոեն չհասկացավ, որ ես ցան-
կանում էի, որ նա ապահով կապված 
լիներ իր նստատեղին, որովհետև 
սիրում էի նրան, նա ի վիճակի չեղավ 
ընդունել մի բան, որը նա համարում 
էր սահմանափակում: Նրան թվում 
էր, թե ամրագոտին սահմանափա-
կում էր իր ազատությունը:

Քլոեի նման մենք պատվի-
րանները կարող ենք համարել 

սահմանափակումներ: Ժամանակ 
առ ժամանակ մեզ կարող է թվալ, որ 
աստվածային օրենքները սահմա-
նափակում են մեր անձնական ազա-
տությունը, զարգացումը և զրկում 
ազատ ընտրության իրավունքից: 
Բայց որքան մենք ձգտենք ստանալ 
ավելի շատ գիտելիք և թույլ տալ 
մեր Հորը ուսուցանել մեզ, այնքան 
կսկսենք տեսնել, որ Նրա օրենք-
ները մեր նկատմամբ տածած սիրո 
դրսևորումներն են, իսկ հնազանդու-
թյունը Նրա օրենքներին՝ մեր սիրո 
արտահայտումն է Նրա նկատմամբ:

Եթե դուք, ենթադրաբար, հայտն-
վեք ճանապարհի մի կողմում 
կայանված, կարո՞ղ եմ առաջարկել 
մի քանի սկզբունքներ, որոնց, եթե 
հետևեք, կօգնեն ձեզ ապահով 
վերադառնալ «հավատքի և հնազան-
դության ճանապարհին»: 2

Նախ, վստահեք Աստծուն:  
Վստահեք Նրա հավերժական 
ծրագրին: Մեզանից յուրաքանչյուրը 
«Երկնային ծնողների կողմից սիր-
ված հոգևոր որդին կամ դուստրն է»: 
Նրանց մեր նկատմամբ տածած սերը 
ակնհայտորեն դրսևորվում է պատվի-
րաններում: Պատվիրանները կենսա-
կանորեն անհրաժեշտ հրահանգներ 
են սովորեցնելու, ուղղորդելու և 
պաշտպանելու մեզ, քանի որ մենք 
«ձեռք ենք բերում երկրային փորձ»: 3

«Նախաերկրային թագավորու-
թյունում» մենք օգտագործեցինք մեր 
ազատ ընտրության իրավունքը, որ 
ընդունենք Աստվածային ծրագիրը,4 
և սովորեցինք, որ աստվածային 
հավերժական օրենքին հնազանդ-
վելը կենսականորեն անհրաժեշտ 
նշանակություն ունի մեր հաջողու-
թյան համար Նրա ծրագրում: Սուրբ 
գրություններն ուսուցանում են. 
«Կա օրենք, երկնքում անդարձորեն 
հրամանագրված, այս աշխարհի 
հիմնադրումից առաջ, որի վրա 
հիմնված են բոլոր օրենքները»: 5 
Եթե մենք օրենքին հնազանդվենք, 
օրհնություններ կստանանք:

Անկախ բոլոր սխալներին, ընդ-
դիմութանը և ուսուցմանը, որոնք 
ուղեկցում են մեր մահկանացու 
կյանքի փորձին, Աստված երբեք 
իր տեսադաշտից չի կորցնում մեր 
հավերժական ներուժը, նույնիսկ այն 

դեպքում, երբ մենք ենք այն կորց-
նում: Մենք կարող ենք նրան վստա-
հել, «որովհետև Աստված կամենում է, 
որ Նրա երեխաները վերադառնան»: 6 
Եվ նա ճանապարհ է ապահովել Իր 
Որդու՝Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
միջոցով: Քավությունը «փրկության 
ծրագրի առանցքն է հանդիսանում»: 7

Երկրորդը, վստահեք Հիսու-
սին: Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը 
խոնարհության և անարատ սիրո 
ծայրահեղ դրսևորում է: Ենթարկելով 
Իրեն Հոր կամքին, Նա իր կյանքը 
տվեց մեզ համար: Նա ասաց. «Եթե 
իմ պատվիրանքները պահեք, իմ 
սերի մեջ կկենաք. ինչպես ես իմ Հոր 
պատվիրանքները պահեցի, և կե-
նում եմ նորա սերի մեջ»: 8

Հիսուսը նաև ուսուցանել է.
«Սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ողջ 

սրտով,և քո ողջ հոգով, և քո ողջ 
մտքով:

Սա առաջին և ամենամեծ պատ-
վիրանն է:

Եվ երկրորդը նման է դրան, Սիրիր 
մերձավորիդ, ինչպես քեզ կսիրես»: 9

Ամեն կիրակի մենք հնարավո-
րություն ունենք խորհելու և հիշելու 
մեր Փրկչի մաքուր սերը, քանի որ 
դառնում ենք Նրա անսահման Քա-
վության խորհրդանիշի մասնակիցը: 
Հաղորդության ժամանակ ես նայում 
եմ, թե ինչպես են ձեռքերը և բա-
զուկները երկարացվում, որպեսզի 
փոխանցեն հացն ու ջուրը: Երբ ես 
իմ ձեռքը մեկնում եմ և մասնակցում, 
ուխտ եմ կապում, որ պատրաստ 
եմ վերցնելու Նրա անունը ինձ վրա, 
միշտ հիշել Նրան և պահել Նրա 
պատվիրանները: Եվ Նա խոստա-
նում է., «որ [մենք] կարող ենք միշտ 
նրա Հոգին [մեզ] հետ ունենալ»: 10

Երրորդ, վստահեք Հոգու հու-
շումներին: Հիշեք իմ փորձը Քլոեի 
հետ, երբ Հոգին շշնջաց ինձ սուրբ 
գրությունից մի հատված Հովհաննես 
14.15-ից. «Եթե սիրում եք ինձ, պահեք 
իմ պատվիրանները»: Եվ այս կա-
րևոր հատվածներն են հետևում.

«Ես Հորը կաղոթեմ, և նա ձեզ 
ուրիշ Օգնական կտա, որպեսզի այն 
հավիտյան ձեզ հետ մնա»:

«Ճշմարտության հոգին. աշխարհը 
չի կարող ստանալ, որովհետև ո՛չ 
տեսնում, ո՛չ էլ ճանաչում է այն. 
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Սակայն դուք ճանաչում եք այն, 
որովհետև ձեզ հետ է մնում և ձեր 
մեջ է»: 11

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու յուրաքանչյուր 
արժանի, հաստատված անդամ իրա-
վունք ունի Սուրբ Հոգու ընկերակցու-
թյանը: Ծոմապահությունը, աղոթքը, 
սուրբ գրությունների ուսումնասիրու-
թյունը և հնազանդությունը մեծապես 
ընդլայնում են մեր ունակությունը 
լսելու եւ զգալու Հոգու հուշումները:

Եթե ձեր միտքը լի է կասկածնե-
րով եւ շփոթությամբ, Հայրն ու Որդին 
կուղարկեն Սուրբ Հոգուն զգուշաց-
նելու ձեզ և ապահով առաջնորդելու 
այս մահկանացու ճամփորդության 
վտանգների միջով: Նա կօգնի ձեզ 
հիշել, խաղաղեցնել և լցնել ձեզ «հույ-
սով և կատարյալ սիրով»: 12

Չորրորդ, վստահեք կենդանի 
մարգարեների խորհրդին: Մեր 
Հայրը ճանապարհ է ապահովել 
մեզ համար, որ լսենք Նրա խոսքը և 
իմանանք Նրա օրենքը Իր մարգա-
րեների միջոցով: Տերը հայտարարել 
է. «Իմ խոսքը պիտի . . . այս բոլորը 
կատարուի, լինի դա իմ իսկ ձայնով, 
թե, ըստ իմ ծառաների ձայնի, դա 
նույնն է»: 13

Վերջերս, կենդանի մարգարե-
ները խորհուրդ են տվել մեզ «հիշել 
շաբաթ օրը,այն սուրբ պահելու 
համար,» 14 և պահել ծոմապահու-
թյան օրենքը: Խոնարհությունը այս 
մարգարեական խորհրդին մեզ 

համար ճանապարհ է ապահովում 
լինելու հնազանդ Աստծո պատ-
վիրաններին, սիրելու Նրան և մեր 
մերձավորին՝ զարգացնելով մեր 
հավատքը առ Հիսուս Քրիստոս և 
պարզելով մեր ձեռքը խնամելու և 
սիրելու ուրիշներին: 15

Նրա մարգարեների միջոցով 
ստացված Աստծո խոսքին հետևելու 
մեջ ապահովություն կա: Աստված 
Թոմաս Ս. Մոնսոնին, Առաջին Նա-
խագահության խորհրդականներին 
և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի 
անդամներին որպես մարգարեներ, 
տեսանողներ և հայտնություն ստա-
ցողներ կանչեց: Աճող վախի, շեղում-
ների, ձախորդության և զայրույթի 
այս աշխարհում, նայենք նրանց, 
որ տեսնենք, թե ինչպես Հիսուս 
Քրիստոսի հետևորդները՝ լցված 
բարեգործությամբ, նայում, հնչեցնում 
և արձագանքում են խնդիրներին, 
որոնք կարող են լինել պառակտիչ: 
Նրանք վկայում են Հիսուս Քրիստոսի 
մասին և բարեգործությամբ պա-
տասխանում Նրա անարատ սիրուն, 
ում վկաներն են իրենք:

Քլոեի հետ իմ փորձից հետո ես 
սուրբ գրություններում փնտրեցի 
հատվածներ, որտեղ խոսվում էր 
պատվիրանների և սիրո մասին: 
Շատ հատվածներ գտա: Այս հատ-
վածներից յուրաքանչյուրը հիշեցնում 
է մեզ, որ Նրա պատվիրանները Նրա 
սիրո դրսևորումն են մեր նկատ-
մամբ և Նրա պատվիրաններին 

հնազանդվելը մեր սիրո դրսևորումն 
է Նրա նկատմամբ:

Ես վկայում եմ, որ քանի դեռ 
մենք հավատում ենք Աստծուն, մեր 
Հավերժական Հորը, Նրա Որդուն, 
Հիսուս Քրիստոսին և հավատք 
ենք ցուցաբերում Նրա Քավության 
նկատմամբ, վստահում Սուրբ Հոգու 
հուշումներին և կենդանի մարգա-
րեների խորհրդին, ճանապարհի 
եզրից ելք կգտնենք և ապահով 
կշարունակենք, ոչ թե պարզապես 
համբերելով, բայց ուրախություն 
գտնելով մեր տան վերադարձի 
ճանապարհին: Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Հովհաննես 14.15
 2. Նիլ Լ. Անդերսոն, «Դուք բավական 

գիտեք», Լիահոնա, նոյ. 2008,14:
 3. «Ընտանիք. հայտարարություն 

աշխարհին,» Լիահոնա, նոյ. 2010,129:
 4. Տես «Ընտանիք. հայտարարություն 

աշխարհին»:
 5. Վարդապետություն Եվ Ուխտեր 130.20
 6. Russell M. Nelson, in R. Scott Lloyd, “God 

Wants His Children to Return to Him, Elder 
Nelson Teaches,” Church News section of 
LDS. org , Jan. 28, 2014.

 7. Ռասսել Մ.Նելսըն, «Պատրաստվեք 
տաճարի օրհնություններին» Լիահոնա, 
հոկտ. 2010, 49:

 8. Հովհաննես 15.10
 9. Մատթեոս 22.37–39
 10. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 

20.77, 79
 11. Հովհաննես 14.16–17
 12. Մորոնի 8.26
 13. Վարդապետություն և Ուխտեր 1.38
 14. Ելից 20.8
 15. Տես Ձեռնարկ Բ. Եկեղեցում 
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ինչ կաներ յուրաքանչյուր իննամյա 
տղա տվյալ իրավիճակում և վազեցի 
դեպի տան հետևի դուռը, սակայն 
նա ավելի արագաշարժ գտնվեց, 
քան ես կարծում էի։ Ես զայրացա, 
ոտքս հարվածեցի գետնին և պա-
հանջեցի, որ ներս մտնեմ, սակայն 
դուռը փակ մնաց։

Ես թաց էի, ցեխոտ, մրսում էի և, 
ըստ իմ մանկական պատկերացման 
կարող էի մեռնել իմ տան ետևի բա-
կում։ Ի վերջո, ես հարցրի նրան, թե 
ինչ պետք է անեի, որ տուն մտնեի։ 
Հենց այդ պահին տատիկս ինձ վրա 
պահեց ջրի խողովակը։ Այդ պահն 
ինձ հավերժություն թվաց, որից 
հետո տատիկս գտավ, որ ես մաքուր 
էի և թույլ տվեց, որ տուն մտնեմ։ 
Տանը տաք էր և ես կարողացա չոր, 
մաքուր հագուստներ հագնել։

Այդ իրական առակը մտապա-
հելով՝ խնդրում եմ խորհել Հիսուս 
Քրիստոսի հետևյալ խոսքերի շուրջ․ 
«Եվ ոչ մի անմաքուր բան չի կարող 
մտնել նրա արքայությունը․ ուստի, 
ոչինչ չի մտնում նրա հանգիստը, 
բացի նրանցից, ովքեր լվացել են 
իրենց հանդերձներն իմ արյունով՝ 
իրենց հավատքի, և բոլոր իրենց 
մեղքերից ապաշխարության, և 
մինչև վերջ իրենց հավատարմու-
թյան շնորհիվ»։ 1

Տանից իմ դուրս գտնվելը և տա-
տիկիս կողմից ջրվելը տհաճ էր և 

ծածկվել ցեխով, սակայն վերջում 
ես հայտնվեցի այդ իրավիճակում։

Երբ սկսեց ցրտել, ես անցա 
փողոցը՝ փորձելով տուն մտնել։ 
Տատիկս տեսավ ինձ մուտքի դռան 
մոտ և արգելեց ինձ տուն մտնել։ Նա 
ասաց, որ եթե ինձ ներս թողներ, ես 
կցեխոտեի տունը, իսկ նա նոր էր 
այն մաքրել։ Ուստի, ես արեցի այն, 

Երեց Ալլեն Դ. Հեյնի
Յոթանասունական

Երբ ես ինը տարեկան էի, իմ 
ալեհեր, 1.5մ հասակ ունեցող 
տատիկը, այցելեց մեզ մի քանի 

շաբաթով։ Մի օր, մինչ նա այնտեղ 
էր, ես և իմ երկու ավագ եղբայր-
ները որոշեցինք փոս փորել այգում, 
որը գտնվում էր մեր տան դիմացի 
փողոցից այն կողմ։ Չգիտեմ, թե 
ինչու մենք արեցինք դա․ տղաները, 
երբեմն, փոսեր են փորում։ Մենք մի 
քիչ փոշոտվեցինք, սակայն դա չէր 
կարող լուրջ խնդիր առաջ բերել։ 
Մեր հարևանությամբ ապրող տղա-
ները տեսան, թե որքան զվարճալի 
էր փոս փորելը և սկսեցին օգնել։ 
Ապա մենք բոլորս էլ ավելի ու ավելի 
փոշոտվեցինք։ Հողաշերտը կարծր 
էր, ուստի մենք բերեցինք այգու ջրի 
խողովակը և մի քիչ ջուր լցրեցինք 
փոսի մեջ, որպեսզի հողը փափկեր։ 
Մենք մի քիչ ցեխոտվեցինք, սակայն 
փոսը գնալով խորացավ։

Մեր խմբից մեկը որոշեց, որ 
պետք է մեր փոսը դարձնենք լողա-
վազան, ուստի մենք լցրեցինք այն 
ջրով։ Լինելով ամենակրտսերը և 
ցանկանալով փորձել փոսի մեծու-
թյունը, ինձ համոզեցին ներս ցատկել 
ու փորձել այն։ Այժմ ես իրոք ցեխոտ 
էի։ Սկզբում ես չէի պլանավորել 

Հիշենք, թե ում  
ենք ապավինել
Հոր հետ կրկին ապրելու մեր հույսը կախված  
է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունից։



122 ԿԻՐԱԿԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

անհարմար։ Մեղքի ցեխոտ փոսում 
մնալու կամ կեղտոտվելու ընտրու-
թյան պատճառով՝ վերադառնալու 
և մեր Երկնային Հոր հետ լինելու 
հնարավորությունից զրկվելը անվեր-
ջանալի ողբերգություն կլինի։ Մենք 
չպիտի շեղվենք այն ճանապարհից, 
որն օգնում է մեզ վերադառնալ և 
մնալ մեր Երկնային Հոր ներկա-
յության մեջ։ Մենք պետք է մաքուր 
լինենք։

Նախքան այս աշխարհ գալը 
որպես Աստծո հոգեղեն որդիներ 
և դուստրեր մենք մասնակցել ենք 
մեծ խորհրդին։ 2 Մեզանից յուրա-
քանչյուրն ուշադիր լսել է, և ոչ ոք չի 
քնել։ Այդ խորհրդում մեր Երկային 
Հայրը ներկայացրել է մի ծրագիր։ 
Քանի որ ըստ ծրագրի պահպան-
վում էր մեր ազատ ընտրության 
իրավունքը և պահանջվում էր, որ 
մենք սովորեինք մեր իսկ փորձա-
ռություններից, և ոչ միայն Նրա 
փորձառություններից՝ Նա գիտեր, 

որ մենք մեղք կգործեինք։ Նա նաև 
գիտեր, որ մեղքի պատճառով մենք 
անմաքուր կլինեինք և անկարող 
կլինեինք վերադառնալ Նրա ներկա-
յություն, քանի որ այն վայրը, որտեղ 
Նա է ապրում, ավելի մաքուր է, քան 
տունը, որ մաքրել էր տատիկս։

Քանի որ մեր Երկնային Հայրը 
սիրում է մեզ և Նրա նպատակն է 
«իրականացնել [մեր] անմահությունն 
ու հավերժական կյանքը»,3 Նրա 
ծրագիրն ընդգրկում է Փրկիչի դերը, 
մեկի, ով կկարողանար օգնել մեզ 
մաքրվել, անկախ այն բանից, թե 
որքան անմաքուր կլինեինք մենք։ 
Երբ մեր Երկնային Հայրը հայտա-
րարեց, որ կար Փրկիչի կարիք, իմ 
կարծիքով մենք բոլորս շրջվեցինք 
և նայեցինք Հիսուս Քրիստոսին՝ 
Հոգում Առաջնածինին, մեկին, ով 
զարգացել էր մինչև Հորը նման լի-
նելու աստիճան։ 4 Կարծում եմ, որ բո-
լորս էլ գիտեինք, որ դա պետք է Նա 
լիներ, որ մեզանից ուրիշ ոչ մեկը չէր 

կարող դա անել, բայց Նա կարող էր 
և Նա կաներ։

Գեթսեմանի Պարտեզում և 
Գողգոթայում խաչի վրա Հիսուս 
Քրիստոսը տառապեց և մարմնով 
և հոգով, ցավից դողաց, արյունա-
հոսեց ամեն ծակոտիից, աղերսեց 
Իր Հորը, որ հեռացնի Իրենից դառը 
բաժակը,5 սակայն Նա, այնուամե-
նայնիվ, ճաշակեց այն։ 6 Ինչո՞ւ Նա 
արեց դա։ Ինչպես Նա է ասել, Նա 
ցանկացավ փառավորել Իր Հորը և 
ավարտել Իր «նախապատրաստու-
թյունները մարդկանց զավակների 
համար»։ 7 Նա ուզում էր պահել 
Իր ուխտը և հնարավոր դարձնել 
մեր վերադարձը տուն։ Ի՞նչ է Նա 
խնդրում մեզ ի պատասխան։ Նա 
պարզապես խնդրում է մեզ խոստո-
վանել մեր մեղքերը և ապաշխարել, 
որպեսզի մենք ստիպված չլինենք 
տառապելու այնպես, ինչպես Ինքը 
տառապեց։ 8 Նա հրավիրում է մեզ 
մաքրվել, որպեսզի դուրս չմնանք 
մեր Երկնային Հոր տանից։

Չնայած, որ մեղքից խուսափելը 
կյանքում նախընտրելի օրինաչա-
փություն է, ինչ վերաբերում է Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության զորությանը, 
կարևոր չէ, թե ինչ մեղքեր ենք մենք 
գործել կամ որքան խորն ենք մենք 
թաղվել այդ հանրահայտ փոսում։ 
Կարևոր չէ, որ մենք ամաչում կամ 
անհարմար ենք զգում մեղքերի 
պատճառով, որոնք, ինչպես ասել է 
Նեփի մարգարեն, «այնքան հեշտու-
թյամբ նեղում են» մեզ։ 9 Կարևոր չէ, 
որ մի անգամ մենք մեր անդրա-
նիկությունը վաճառել ենք ենք մի 
աման ապուրի հետ։ 10

Կարևոր է այն, որ Հիսուս 
Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին, տա-
րավ «ցավեր և չարչարանքներ, և 
փորձություններ ամեն տեսակի», 
որպեսզի «նա կարողանա իմանալ, 
ըստ մարմնի, ինչպես սատարել իր 
ժողովրդին»։ 11 Կարևոր է այն, որ Նա 
հոժար էր բարեհաճ լինել,12 գալու 
այս աշխարհ և վայր իջնելու «բոլոր 
բաներից ցած» 13 և տանելու «ավելի 
զորեղ հակասություններ, քան որևէ 
այլ մարդ» երբևէ կարող էր։ 14 Կա-
րևոր է այն, որ Քրիստոսը խնդրում 
է Հորը մեր համար, «ասելով․ Հայր, 
տես տառապանքներն ու մահը նրա, 
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ով չմեղանչեց, որին դու հավանել 
ես, . . . ուստի, Հայր, խնայիր իմ այս 
եղբայրներին, որ հավատարիմ են 
իմ անվանը, որ նրանք կարողանան 
գալ ինձ մոտ և ունենալ հավիտե-
նական կյանք»։ 15 Դա է իրականում 
կարևորը և դա պետք է բոլորիս 
նորացված հույս և վճռականություն 
ներշնչի՝ ևս մեկ անգամ փորձե-
լու համար, քանի որ Նա մեզ չի 
մոռացել։ 16

Ես վկայում եմ, որ Փրկիչը երբեք 
երես չի դարձնի մեզանից, երբ մենք 
խոնարհաբար փնտրենք Նրան 
ապաշխարելու համար, երբեք չի 
կորցնի հույսը, որ մի օր մենք կփոխ-
վենք, երբեք չի ասի․ «Օհ, նորից դու», 
երբեք մեզ չի մերժի այն պատճա-
ռով, որ չի հասկանա, թե որքան 
դժվար է խուսափել մեղքից։ Նա 
ամեն բան շատ լավ հասկանում է, 
ներառյալ զղջումը, ամոթը և հուսա-
խաբությունը, որը մեղքի անխուսա-
փելի հետևանքն է։

Ապաշխարությունն իրական է 
և այն գործում է։ Այն կեղծ փորձա-
ռություն կամ «մոլագար մտքի» 17 
արդյունք չէ։ Այն զորություն ունի 
բարձրացնելու բեռները և փոխարի-
նելու դրանք հույսով։ Այն կարող է 
առաջ բերել սրտի զորեղ փոփոխու-
թյուն, որը արդյունքն է այն բանի, որ 
«մենք այլևս հակված չենք գործելու 
չարիք, այլ շարունակ գործելու 
բարիք»։ 18 Անհրաժեշտությունից 
ելնելով՝ ապաշխարելը հեշտ չէ։ Հա-
վերժական նշանակություն ունեցող 
բաները հազվադեպ են հեշտ լինում։ 
Սակայն արդյունքն արժե դրան։ 
Ինչպես վկայել է Նախագահ Բոյդ Ք. 
Փաքերը Եկեղեցու Յոթանասունա-
կաններին ուղղված իր վերջին խոս-
քում, «Միտքը սա է․ Քավությունը չի 
թողնում ոչ մի հետք, ոչ մի բիծ։ Այն 
ինչ ուղղվում է, ուղղվում է։ . . . Քավու-
թյունը չի թողնում ոչ մի հետք, ոչ մի 
բիծ։ Այն պարզապես բուժում է և այն 
ինչ բուժում է՝ մնում է բուժված»։ 19

Նմանապես, Հոր հետ կրկին 
ապրելու հույսը կախված է Հիսուս 
Քրիստոսի Քավությունից՝, այն միակ 
անմեղ Արարածի հոժար լինելուց, ով 
չնայած նրան, որ արդարադատու-
թյունը պահանջ չուներ Նրա վրա, 
Իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության 

բոլոր օրինազանցությունները՝ նե-
րառելով այն մեղքերը, որոնք Աստծո 
որոշ որդիներ և դուստեր անհարկի 
ընտրում են իրենց իսկ կամքով։

Որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին 
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ 
Փրկիչի Քավությունը մենք համարում 
ենք ավելի զորեղ, քան մյուսները, 
քանի որ մենք գիտենք, որ եթե ուխ-
տեր կապենք, մշտապես ապաշխա-
րենք և համբերենք մինչև վերջ, Նա 
մեզ կդարձնի Իր հետ ժառանգակից-
ներ 20 և Նրա նման մենք էլ կստա-
նանք այն ամենը, ինչ Հայրն ունի։ 21 
Սա աշխարհը ցնցող վարդապե-
տություն է, բայց այնուամենայնիվ, 
այն ճշմարիտ է։ Հիսուս Քրիստոսի 
Քավությունը՝ ի տարբերություն 
հուսալքող անհասանելիության, կա-
տարելապես հնարավոր է դարձնում՝ 
«Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս 
ձեր Հայրը որ երկնքումն է, կատա-
րեալ է» 22 Փրկիչի հրավերը։

Սուրբ գրություններն ուսուցա-
նում են, որ ամեն անհատ պետք 
է «դատվի ըստ Աստծո սուրբ դա-
տաստանի»։ 23 Այդ օրը հնարա-
վորություն չի լինի բազմության 
մեջ թաքնվելով կամ ուրիշներին 
մատնացույց անելով արդարացնել 
մեր անմաքուր վիճակը։։ Երախտա-
պարտ ենք, որ սուրբ գրությունները 

նաև ուսուցանում են, որ Հիսուս 
Քրիստոսը՝ Նա, ով տառապեց մեր 
մեղքերի համար, ով մեր Բարեխոսն 
է Հոր մոտ, ով կոչում է մեզ Իր ընկեր-
ներ, ով անվերջ սիրում է մեզ, Նա՝ ի 
վերջո կլինի մեր դատավորը։ Հիսուս 
Քրիստոսի Քավության հաճախ ան-
տեսված օրհնություններից մեկն այն 
է, որ «Հայրը . . . ամեն դատաստանը 
տուաւ Որդուն»։ 24

Եղբայրներ և քույրեր, եթե դուք 
հուսալքված եք կամ մտածում եք, 
թե արդյոք երբևէ կկարողանաք 
դուրս գալ հոգևոր փոսից, որը դուք 
եք փորել, խնդրում եմ հիշեք, թե, 
ով է կանգնած «[մեր] և արդարա-
դատության միջև», «լցված լինելով 
կարեկցանքով մարդկանց զա-
վակների հանդեպ» և ով Իր վրա է 
վերցրել մեր անօրինություններն ու 
օրինազանցությունները և «բավարա-
րած լինելով արդարադատության 
պահանջները»։ 25 Այլ կերպ ասած, 
ինչպես Նեփին արեց հուսալքության 
պահին, պարզապես հիշեք, թե «ում 
եք ապավինել»,26 հենց Հիսուս Քրիս-
տոսին, ապա ապաշխարեք և ևս մեկ 
անգամ ճաշակեք «հույսի կատարյալ 
պայծառություն»։ 27 Հիսուս Քրիստոսի 
անունով, ամեն։ ◼
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Այս պարգևներն ու օրհնություն-
ները զորացրեցին Տիրոջ աշակերտ-
ներին: Չնայած ժամանակները, 
որոնցում նրանք ապրում էին 
վտանգավոր էին և խառնաշփոթ, 
նրանք ստացան աչքեր տեսնելու և 
ականջներ լսելու հոգևոր պարգևը: 
Սուրբ Հոգու զորությամբ նրանք 
սկսեցին տեսնել ճշմարտությունը 
բաների վերաբերյալ, ինչպես դրանք 
իրականում կան, հատկապես Տեր 
Հիսուս Քրիստոսի, իրենց մեջ Նրա 
աշխատանքի վերաբերյալ: 8 Սուրբ 
Հոգին լուսավորեց նրանց հասկա-
ցողությունը, և նրանք լսեցին Տիրոջ 
ձայնը ավելի հստակորեն: Հիսուս 
Քրիստոսի ավետարանը խորը 
սուզվեց նրանց սրտերում: 9 Նրանք 
անսասան էին և հնազանդ: 10 Նրանք 
քարոզում էին ավետարանը համար-
ձակությամբ և զորությամբ և կառու-
ցում էին Աստծո արքայությունը: 11 
Նրանք ուրախություն ունեին Տեր 
Հիսուս Քրիստոսում:

Մենք շատ ընդհանուր բաներ ու-
նենք ժամանակի գագաթնակետում 
այդ հավատարիմ տղամադրկանց 
և կանանց հետ: Մենք ևս ապրում 
ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ 
Տեր Հիսուս Քրիստոսը հրաշքներ է 
գործում մեր մեջ՝ ներառյալ հիվանդ-
ների բժշկություն, մեզ մաքրագոր-
ծում մեղքից, փոխում մեր սրտերը 
և բացում Աստծո զավակների 
փրկությունը վարագույրի երկու 
կողմում էլ: Մեր օրերում մենք ևս 
ունենք մարգարեներ և առաքյալ-
ներ, քահանյության իշխանություն, 
հոգևոր պարգևներ և փրկության 
արարողությունների գերագույն 
օրհնությունները:

Մեր ժամանակը վտանգավոր 
ժամանակ է՝ մեծ չարիքի և գայ-
թակղության ժամանակ, խառնաշ-
փոթության և իրարանցումների 
ժամանակ: Այս վտանգավոր ժա-
մանակներում Տիրոջ մարգարեն 
երկրի վրա՝ Նախագահ Թոմաս 
Ս. Մոնսոնը, կոչ է արել մեզ փրկել 
հոգով վիրավորներին,12 քաջությամբ 
կանգնել ճշմարտության համար ,13 
և կառուցել Աստծո արքայությունը: 14 
Հոգևորության կամ հավատքի կամ 
հնազանդության ինչ մակարդակ 
էլ որ այժմ մենք ունենանք, այն 

պայքարում էին աշխարհիկ շե-
ղումների դեմ, Նրա ուսուցանածի 
հանդեպ շփոթության դեմ և նույնիսկ 
վախի դեմ, նրանք հավատում էին 
Նրան, սիրում էին Նրան և հետևում 
Նրան:

Նրանց մասին Հիսուսն 
ասաց.«Երանելի են ձեր աչքերը, որ 
տեսնում են, եւ ձեր ականջները՝ որ 
լսում են»: 5

Գեթսեմանիում և Գողգոթայում 
տանջվելուց հենց առաջ, Հիսուսը Իր 
աշակերտներին տվեց այս նշանա-
վոր խոստումը. «Ինձ հավատացողը 
այն գործերն որ ես գործում եմ, նա 
էլ կգործէ, եւ նորանցից էլ աւելի մեծ 
բաներ կգործէ, որովհետեւ ես իմ Հոր 
մոտ եմ գնում»: 6

Հիսուսը կատարեց այդ խոստումը. 
Սկսած Պենտեկոստեի օրվանից, 
աշակերտներն օրհնվեցին մկրտու-
թյան կրակով և Սուրբ Հոգով: 7 Քրիս-
տոսի հանդեպ նրանց հավատքի, 
ապաշխարության և հնազանդու-
թյան միջոցով, Սուրբ Հոգին դար-
ձավ նրանց ընկերակիցը, փոխեց 
նրանց սրտերը և օրհնեց նրանց 
ճշմարտության վերաբերյալ մնայուն 
վկայությամբ:

Երեց Քիմ Բ. Քլարկ
Յոթանասունական

Իր մահկանացու ծառայության 
ընթացքում Հիսուսը գործեց 
բժշկության այնպիսի հզոր 

հրաշքներ և ուսուցանեց այնպիսի 
իշխանությամբ և զորությամբ, որ 
սուրբ գրքերն ասում են.«Նորա համ-
բաւը դուրս եկաւ բոլոր Սիւրիա . . . 
և նորա ետեւից շատ ժողովուրդներ 
էին գնում»: 1

Ոմանք, ովքեր տեսան Նրան 
բժշկելիս և լսեցին Նրան ուսուցանե-
լիս, մերժեցին Նրան: Մյուսները հե-
տևեցին Նրան որոշ ժամանակ, բայց 
հետո Նրա հետ այլևս ման չեկան: 2 
Տեր Հիսուս Քրիստոսն այնտեղ էր՝ 
նրանց առջևում, բայց նրանք չէին 
տեսնում, թե Նա իրականում ով էր: 
Նրանք կույր էին, և նրանք ընտրե-
ցին ուրանալ: Նրանց մասին Հիսուսն 
ասել է.

«Ես եկա յուրայինների մոտ, և 
յուրայինները չընդունեցին ինձ»: 3

«Իրանց ականջներով ծանր լսե-
ցին, եւ իրանց աչքերը խփեցին»: 4

Այնուամենայնիվ, կային շատ 
տղամարդիկ և կանայք, ներառյալ 
Նրա հավատարիմ Առաքյալները, 
ովքեր կենտրոնացրեցին իրենց 
կյանքը Նրա վրա: Չնայած նրանք 

Տեսնող աչքեր  
և լսող ականջներ
Եթե մենք նայենք դեպի Քրիստոս և բացենք մեր աչքերն ու ականջները, 
Սուրբ Հոգին կօրհնի մեզ տեսնել Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր կյանքում 
գործելիս:
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բավական չի լինի այն աշխատանքի 
համար, որ կա առջևում: Մենք կա-
րիք ունենք ավելի մեծ հոգևոր լույսի 
և զորության: Մենք կարիք ունենք 
մեր կյանքում աշխատող Փրկչին 
ավելի հստակորեն տեսնող աչքերի 
և Նրա ձայնը մեր սրտերում ավելի 
խորապես լսող ականջների:

Այս սքանչելի օրհնությունը գալիս 
է, երբ մենք բացում ենք մեր սրտերը 
և ընդունում,15 իսկապես ընդունում 
մեր կյանք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, 
Նրա վարդապետությունը և Նրա 
Եկեղեցին: Մենք պարտադիր չէ 
կատարյալ լինենք, բայց մենք պետք 
է լինենք բարի և դառնանք ավելի 
լավը: Մենք պետք է ձգտենք ապրել 
ավետարանի պարզ և հասարակ 
ճշմարտություններով: Եթե մենք 
մեր վրա ենք վերցնում Քրիստոսի 
անունը, գործում հավատքով Նրա 
հանդեպ՝ ապաշխարելով մեր 
մեղքերից, պահում Նրա պատվի-
րանները, և միշտ հիշում Նրան, մենք 
կստանանք Սուրբ Հոգու ընկերակ-
ցությունը Հիսուս Քրիստոսի ողորմա-
ծության և շնորհի միջոցով:

Հասարակ հնազանդությունը 
բերում է Հոգին մեր սրտերը: Մեր 
տներում մենք աղոթում ենք հա-
վատքով, հետազոտում ենք սուրբ 
գրությունները և Հանգստության օրը 
սուրբ պահում: Մեր ժողովատներում 
մենք ճաշակում ենք հաղորդությունը 
և տալիս սրբազան խոստումներ մեր 
Երկնային Հորը Քրիստոսի անունով: 
Սուրբ տաճարներում մենք մաս-
նակցում ենք սրբազան արարողու-
թյունների վարագույրի այն կողմում 
գտնվող մեր եղբայրների և քույրերի 
համար: Մեր ընտանիքներում և 
Տիրոջ կողմից եկող մեր հանձնարա-
րություններում, մենք հասնում ենք 
ուրիշներին, բարձրացնում նրանց 
բեռները և հրավիրում նրանց գալ 
դեպի Քրիստոս:

Եղբայրներ և քույրեր, ես գիտեմ, 
որ եթե մենք անենք այս բաները, 
Սուրբ Հոգին կգա: Մենք կաճենք 
հոգեպես և փորձառություն ձեռք 
կբերենք Սուրբ Հոգու հետ, և Նա 
կլինի մեր ընկերակիցը: Եթե մենք 
նայենք դեպի Քրիստոս և բացենք 
մեր աչքերը և մեր ականջները, 
Սուրբ Հոգին կօրհնի մեզ տեսնելու 

Տեր Հիսուս Քրիստոսին մեր կյան-
քում աշխատելիս, մեր հավատքը 
զորացնելիս Իր հանդեպ համոզ-
վածությամբ և ապացույցով: Մենք 
գնալով կտեսնենք բոլոր մեր եղ-
բայրներին և քույրերին ինչպես 
Աստված է տեսնում նրանց, սիրով և 
կարեկցանքով: Մենք կլսենք Փրկչի 
ձայնը սուրբ գրություններում, Հոգու 
շշունջներում և ապրող մարգարե-
ների խոսքերում: 16 Մենք կտեսնենք 
Աստծո զորությունը Իր մարգարեի և 
Իր ճշմարիտ և կենդանի Եկեղեցու 
բոլոր ղեկավարների վրա հանգչե-
լիս և մենք կիմանանք անկասկած, 
որ սա Աստծո սուրբ աշխատանքն 
է: 17 Մենք կտեսնեք և կհասկանանք 
ինքներս մեզ և մեզ շրջապատող 
աշխարհը ինչպես Փրկիչն է տեսնում: 
Մենք կսկսենք ունենալ, ինչպես Պո-
ղոս Առաքյալն է կոչում «Քրիստոսի 
միտքը»: 18 Մենք կունենանք տեսնող 
աչքեր և լսող ականջներ և կկառու-
ցենք Աստծո արքայությունը:

Կյանքը կարող է դառնալ ծանր, 
խառնաշփոթ, ցավով լի և հու-
սահատեցնող: Ես բերում եմ իմ 
վկայությունը, որ Սուրբ Հոգու ըն-
կերակցությամբ, Հիսւոս Քրիստոսի 
ավետարանի լույսը կկտրի խառ-
նաշփոթության, ցավի և խավարի 
միջով: Արդյոք այն կգա նշանակալի 
պոռթկումով, թե մեղմ հոսքով, այդ 
փառահեղ հոգևոր ուժը կառաջացնի 
ապաքինող սեր և սփոփանք ապաշ-
խարողի մեջ, վիրավոր հոգում, կցրի 
խավարը ճշմարտության լույսով և 
դուրս կնետի հուսահատությունը 
Քրիստոսի հանդեպ հավատքով: 

Մենք կտեսնենք այս օրհնություն-
ները կգան և մենք կիմանանք 
Հոգու վկայությամբ, որ դա Տեր 
Հիսուս Քրիստոսն է գործում մեր 
կյանքում:Մեր բեռներն իսկապես 
«կուլ կգնան [մեր Քավիչի] ուրախու-
թյան մեջ»: 19

Մի փորձառություն, որն ունեցել 
էին մայրս և հայրս շատ տարիներ 
առաջ, ցույց է տալիս տեսնող աչքեր 
և լսող ականջներ ունենալու կարևո-
րությունն ու ուժը: 1982 թվականին 
ծնողներս կանչվեցին ծառայելու Ֆի-
լիպինների Դավաո Միսիայում: Երբ 
մայրս բացեց նամակը և տեսավ, թե 
որտեղ էին իրենք կանչվել, նա բա-
ցականչեց հայրիկիս. «Ոչ, դու պետք 
է նրանց զանգահարես և ասես՝ 
մենք չենք կարող գնալ Ֆիլիպպին-
ներ: Նրանք գիտեն, որ դու ասթմա 
ունես»: Հայրս տառապել էր ասթմա-
յով շատ տարիներ և մայրս շատ էր 
անհանգստանում նրա համար:

Մի քանի գիշեր անց մայրս արթ-
նացրեց հորս մոտ 2:30 առավոտյան: 
Նա ասաց.«Մերլին, դու լսեցի՞ր այդ 
ձայնը»:

«Ոչ, ես ոչ մի ձայն չեմ լսել»:
«Իսկ ես լսեցի նույն ձայնը երեք 

անգամ գիշերը, ասելով. «Ինչո՞ւ ես 
անհանգստանում, Չգիտե՞ս, որ 
ես գիտեմ, որ նա ասթմա ունի: Ես 
հոգ կտանեմ նրա մասին և ես հոգ 
կտանեմ քո մասին: Պատրաստվեք 
ծառայելու Ֆիլիպպիններում»:

Մայրս և հայրս ծառայեցին Ֆի-
լիպպիններում և ունեցան սքանչելի 
փորձառություն: Սուրբ Հոգին նրանց 
ընկերակիցն էր և նրանք օրհնված 
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պաշտպանությունը և աջակցու-
թյունը լինի այս տարածաշրջանում 
ապրող բոլոր մարդկանց վրա, ում 
ես շատ էի սիրում:

Ավելի ուշ հաստատվեց, որ բոլոր 
միսիոներները և Եկեղեցու անդամ-
ները անվնաս էին: Սակայն շատ 
անդամներ տուժվել էին՝ կորցնելով 
իրենց ընտանիքի անդամներին, 
տները և ամբողջ ունեցվածքը: 
Ավելի քան 20000 մարդ էր զոհվել, 
համայնքները ավերվել էին, և շատ 
մարդիկ ստիպված էին եղել լքել 
իրենց տները՝ ատոմակայանի 
վթարի պատճառով:

Աղետները, ինչպիսին սա է, 
կործանում են աշխարհի շատ 
մասերն այսօր՝ պատճառելով 
անհամար մարդկային կորուստներ: 
Մեզ զգուշացրել են, որ աղետ-
ներ, պատերազմներ և անհամար 
դժվարություններ տեղի կունենան 
աշխարհում:

Երբ այսպիսի դժվարություն-
ները հանկարծ պատահում են մեզ 
հետ, մենք կարող ենք հարց տալ. 
«Ինչու՞ են այդ բաները պատահում 
ինձ հետ» կամ «Ինչու՞ ես պիտի 
տառապեմ»:

Երեց Կոյիչի Աոյագի
Յոթանասունի պատվավոր անդամ

2011 թվականի մարտի 11-ին 
ես կանգնած էի Տոկիոյի 

Շինագաուա երկաթգծի կայարանի 
կառամատույցում, որպեսզի այ-
ցելեի Ճապոնիայի Կոբե միսիան: 
Մոտավորապես ցերեկվա ժամը 
2:46-ին 9 բալանոց զանգվածային 
երկրաշարժ տեղի ունեցավ: Ես 
չէի կարողանում կանգնել լարված 
ցնցումների պատճառով և ուժեղ 
բռնվել էի բազրիքից: Մոտակա 
առաստաղից սկսեցին էլեկտրական 
լամպեր ընկնել: Ամբողջ Տոկիոն 
խուճապի մեջ էր:

Բարեբախտաբար, ես անվնաս էի 
և չորս ժամ անց ես հանգստացա, 
իմանալով, որ իմ ամբողջ ընտանիքն 
ապահով է:

Հեռուստատեսությամբ ցուցադր-
վում էր սարսափելի, ցնցող կադ-
րերի լրահոս: Զանգվածային մի 
ցունամի էր անցել Սենդայ միսիայի 
տարածքով՝ իր ճանապարհին 
սրբելով ու տանելով ամեն ինչ՝ 
ավտոմեքենաներ, տներ, գործա-
րաններ, և դաշտեր: Ես ապշել էի 
այդ ողբերգական պատկերներից և 
արտասվեցի: Եվ ես ջերմեռանդորեն 
աղոթում էի, որ մեր Երկնային Հոր 

Շարունակիր 
ճանապարհդ
Դրեք Աստծուն առաջին տեղում՝ անկախ այն փորձություններից,  
որոնց բախվում եք: Սիրեք Աստծուն: Հավատացեք Քրիստոսին  
և վստահեք ձեզ Նրան՝ բոլոր բաներում:

էին և պաշտպանված: Հայրս ոչ 
մի խնդիր չունեցավ իր ասթմայի 
հետ: Նա ծառայեց, որպես առաջին 
խորհրդական միսիայի նախագա-
հությունում և նա ու մայրս ուսուցա-
նեցին հարյուրավոր միսոներների, 
հազարավոր հավատարիմ Վերջին 
Օրերի Սրբերի պատրաստելով՝ 
Մինդանաո կղզում ծխերի և ցցերի 
գալուն: Նրանք օրհնված էին տես-
նող աչքերով և լսող ականջներով:

Եղբայրներ և քույրեր, ես բերում 
եմ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի 
մասին: Ես գիտեմ Նա ապրում է: 
Նա մեր Փրկիչն է և Քավիչը: Ես գի-
տեմ, որ եթե մենք ընդունենք Նրան 
մեր կյանք և ապրենք ավետարանի 
պարզ և հասարակ ճշմարտություն-
ներով, մենք կվայելենք Սուրբ Հոգու 
ընկերակցությունը: Մենք կունենանք 
տեսնող աչքերի և լսող ականջների 
թանկագին պարգևը: Ես այսպես եմ 
վկայում Հիսուս Քրիստոսի սրբա-
զան անունով, ամեն: ◼

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Մատթեոս Դ.24–25
 2. Տես Հովհաննես Զ.66
 3. 3 Նեփի 9.16
 4. Գործք 28.27, տես նաև Մատթեոս 

ԺԳ.15:
 5. Մատթեոս ԺԳ.16
 6. Հովհաննես ԺԴ.12
 7. Տես Գործք Բ.1–4
 8. Տես, օրինակ, Գործք Ժ.9–15
 9. Տես Ենովս 1.3
 10. Տես Գործք Բ.42
 11. Տես Գործք Դ.8–12
 12. Տես Թոմաս Ս. Մոնսոն, «Ետ նայելով 

և շարժվելով առաջ» Լիահոնա, մայիս 
2008, 90:

 13. Տես Թոմաս Ս. Մոնսոն, «Զորացիր 
և քաջ եղիր» Լիահոնա, մայիս 2014, 
66–69:

 14. Տես Թոմաս Ս. Մոնսոն, «Հավատք 
փրկության գործում» Ղեկավարների 
համաշխարհային ուսուցողական 
հավաք, June 2013, lds. org/ broadcasts:

 15. Receive բառը ունի մի քանի իմաստ, 
որոնք կարևոր են այս ենթատեքսում՝ 
յուրացնել մտքի կամ զգայարանների 
միջոցով, թույլ տալ մուտք գործել, ըն-
դունել որպես ճիշտ, հավատալ, և ող-
ջունել (see Merriam Webster’s Collegiate 
Dictionary, 11th ed. [2003], “receive”):

 16. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 
18.34–36, 68.3–4

 17. Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին ուսուցանել 
է, որ այս վկայությունը կարևոր է դեպի 
Տերը դարձի գալու համար (“Be Loyal 
to the Royal within You,” [Brigham Young 
University, Sept. 11, 1973], 4, speeches. 
byu. edu):

 18. Ա Կորնթացիս Բ.16
 19. Ալմա 27.17, տես նաև Ալմա 31.38:
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Իմ մկրտվելուց շատ ժամանակ 
անց, ես հստակ պատասխան 
չունեի այն հարցին, թե «Ինչու՞ են 
ինձ տրվում փորձությունները»: Ես 
հասկանում էի փրկության ծրագրի 
այն մասը, որտեղ ասվում է, որ մենք 
կփորձվենք: Սակայն իրականում, 
երբ այն գալիս է, ես բավական 
ուժեղ համոզմունք չունեի, որպեսզի 
բավարար պատասխան տայի այդ 
հարցին: Բայց եկավ մի ժամանակ 
իմ կյանքում, երբ ես էլ մի մեծ փոր-
ձություն ունեցա:

Երբ ես 30 տարեկան էի, այցելում 
էի Նագոյայի միսիան՝ որպես իմ 
աշխատանքի մի մաս: Հանդիպումից 
հետո միսիայի նախագահը սիրով 
կազմակերպեց, որ երեցները ինձ 
օդանավակայան ուղեկցեն: Սակայն 
մոտենալով խաչմերուկին՝ երկար 
բլրի ներքևի մասում, տեսանք, որ 
մի մեծ բեռնատար մեքենա մեծ 
արագությամբ գլորվելով ներքև էր 
իջնում մեր ետևից: Այն հարվածեց 
մեր մեքենայի ետնամասին և մեզ 
ավելի քան 20 մետր առաջ հրեց: 
Սարսափելին այն էր, որ վարորդը 
չկար: Մեր մեքենայի հետնամասը 
սեղմվել էր համարյա իր սկզբնա-
կան կեսի չափով: Բարեբախտաբար 
ես և երեցները ողջ մնացինք:

Սակայն հաջորդ օրը ես սկսեցի 
ցավեր զգալ իմ պարանոցի և ուսերի 
շրջանում, ապա ուժեղ գլխացավ 
սկսվեց: Այդ օրվանից սկսած ես չէի 
կարողանում քնել ու ստիպված էի 
ամեն օր ապրել ինչպես՝ ֆիզիկա-
կան, այնպես էլ՝ հոգեկան ցավով: 
Ես աղոթում էի Աստծուն՝ խնդրելով, 
որ նա բուժեր իմ ցավը, սակայն այդ 
ախտանշաններն ինձ ուղեկցեցին 
մոտ 10 տարի:

Այդ ժամանակ կասկածելի մտքեր 
սկսեցին առաջանալ իմ գլխում, և 
ես մտածում էի. «Ինչու՞ ես պիտի 
տառապեմ այս սոսկալի ցավից»: 
Սակայն իմ խնդրած բուժումը ինձ 
չտրվեց, չնայած ես ձգտում էի 
հավատարմությամբ պահել Աստծո 
պատվիրանները: Ես շարունակեցի 
աղոթել, որ կարողանամ լուծել այն 
հարցերը, որ ես ունեի փորձություն-
ների վերաբերյալ:

Եկավ մի ժամանակ, երբ ես 
պայքարում էի մի քանի լրացուցիչ 

անձնական խնդիրների լուծման 
համար, և ես զայրանում էի, քանի որ 
չգիտեի, թե ինչպես պիտի հաղթա-
հարեի այդ նոր փորձությունը: Ես 
աղոթում էի պատասխան ստանալու 
համար: Բայց անմիջապես պա-
տասխանը չստացա: Այնպես որ, ես 
գնացի և խոսեցի Եկեղեցու վստա-
հելի ղեկավարի հետ:

Մեր զրույցի ընթացքում նա 
սիրալիր ձայնով ասաց. «Եղբայր 
Աոյագի, մի՞թե այս Երկրի վրա 
գտնվելու ձեր նպատակն այն չէ, 
որ դուք պետք է տանեք այս փոր-
ձությունը: Մի՞թե դա այս կյանքի 
բոլոր փորձություններն ընդունելը չէ՝ 
ինչպես դրանք կան, իսկ մնացածը 
կթողնվի Տիրոջը: Չե՞ք կարծում, 
որ այս խնդիրը կլուծվի, երբ մենք 
հարություն կառնենք»:

Երբ ես լսեցի այս խոսքերը, ես 
մեծ ուժով զգացի Տիրոջ Հոգին: Ես 
լսել եմ այս վարդապետությունը ան-
թիվ անգամներ, բայց իմ հասկացո-
ղության աչքերը երբեք այդքան բաց 
չեն եղել, ինչպես նրանք բացվեցին 
այս պահին: Ես հասկացա, որ սա է 
պատասխանը, որը ես փնտրում էի 
Տիրոջն ուղղված իմ աղոթքներում: 
Ես կարողացել եմ հստակ հասկա-
նալ մեր Երկնային Հոր փրկության 
ծրագիրը և կրկին սկսեցի հասկա-
նալ այս կարևոր սկզբունքը:

Աբրահամի գրքում Տեր Աստվածը 
հայտարարեց. «Եվ դրանով մենք 

նրանց կստուգենք, որպեսզի տես-
նենք, թե արդյոք նրանք կանեն այն 
ամենը, ինչ Տերը՝ իրենց Աստվածը, 
կպատվիրի նրանց»: 1

Սկզբունքն այն է, որ Աստված, ով 
ստեղծել է երկինքն ու երկիրը, գիտի 
այս երկրի մեծ նախագիծը, և Նա 
իշխանություն ունի աշխարհի բոլոր 
բաների վրա, թե երկնքում, և թե 
երկրի վրա, և որպեսզի փրկության 
ծրագիրը կայանա, Նա տալիս է մեզ 
տարբեր փորձառություններ՝ ներա-
ռյալ որոշ փորձություններ, քանի դեռ 
մենք այս երկրի վրա ենք:

Եվ Աստված ասաց հետևյալը 
Ջոզեֆ Սմիթին.

«Իմացիր, որդիս, որ այս բոլոր 
բաները փորձառություն կտան քեզ 
և կլինեն քո օգտի համար. . . . 

«Հետևաբար շարունակիր 
ճանապարհդ . . . , քանզի Աստ-
ված քեզ հետ կլինի հավիտյանս 
հավիտենից»: 2

Փորձությունները այս երկրի 
վրա, այդ թվում նաև հիվանդու-
թյունը և մահը, փրկության ծրագրի 
մի մասն են և անխուսափելի 
փորձառություններ են: Անհրաժեշտ 
է «շարունակել [մեր] ճանապարհը» 
և ընդունել մեր փորձությունները 
հավատքով:

Սակայն մեր կյանքի միակ նպա-
տակը փորձություններին դիմանալը 
չէ: Երկնային Հայրն ուղարկեց Իր 
Սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստո-
սին, որպես մեր Փրկիչ և Քավիչ, 
որպեսզի մենք կարողանանք 
հաղթահարել մեր առջև դրված 
փորձությունները այս երկրի վրա: 
Այլ կերպ ասած, մեր թույլ կողմերը 
Նա դարձնում է ուժեղ,3 Նա քավում 
է մեր մեղքերը և թուլությունները, 
և Նա հնարավոր է դարձնում մեզ 
համար ձեռք բերել անմահություն 
և հավերժական կյանք:

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգը նշել 
է. «Փորձարկումը, որ սիրող Աստ-
վածը դրել է մեր առջև, այն չէ, որ 
մենք կարողանանք դիմանալ դժվա-
րություններին: Դա տեսնելու համար 
է, թե արդյոք մենք կարող ենք լավ 
համբերել: Մենք անցնում ենք քննու-
թյունը՝ ցույց տալով, որ մենք հիշում 
ենք Նրան ու Նրա պատվիրանները, 
որոնք Նա տվել է մեզ»: 4
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2.9) այդ մարդկանց ուսմունքներին, 
որոնք Տիրոջ կողմից «ընտրվել են 
վկայելու [Իր] անվան համար . . . 
բոլոր ազգերի, ցեղերի, լեզուների և 
ժողովուրդների մեջ» (ՎևՈւ 112.1)։

Աղոթում եմ, որպեսզի այս կա-
րևոր թեմայի քննարկման ժամա-
նակ, մենք բոլորս ուսուցանվենք 
Սուրբ Հոգու կողմից։

Կյանքի դաս
Անկասկած, ես այս թեմայի 

մասին խոսում եմ խտրական տե-
սանկյունից։ Վերջին 11 տարիների 
ընթացքում իմ ֆիզիկական տարիքի 
առումով ես եղել եմ Տասներկուսի 
ամենաերիտասարդ անդամը։ Իմ 
ծառայության տարիներին Առաջին 
Նախագահությունում և Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումում ծառայող 
տղամարդկանց միջին տարիքը 
77 տարեկանն էր՝ այս տնտեսության 
11 տարիների ընթացքում երբևէ պա-
տահած Առաքյալների ամենամեծ 
միջին տարիքը։

Ես օրհնվել եմ քվորումի այն ան-
դամների առաքելական, անձնական 
և մասնագիտական միացյալ փոր-
ձառությամբ ու գաղափարներով, 

Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

1996 թվականին Նախագահ 
Գորդոն Բ. Հինքլին 

ելույթ ունեցավ ազգային հեռուստա-
տեսության նորությունների ծրագ-
րում, որը կոչվում էր՝ 60 Րոպե։ Մայք 
Վոլասը, ով մի փորձառու և համառ 
լրագրող էր, Նախագահ Հինքլիին 
հարցեր էր տալիս տարբեր կարևոր 
թեմաներով։

Հարցազրույցի ավարտին պր. 
Վոլասը նշեց. «Կան մարդիկ, ովքեր 
ասում են, որ «Սա գերոնտոկրատիա 
է։ Սա մի եկեղեցի է, որը ղեկավար-
վում է տարեցների կողմից»։

Նախագահ Հինքլին ուրախ և 
առանց երկմտելու պատասխանեց. 
«Արդյո՞ք հրաշալի չէ, որ հասուն 
մարդ է ղեկավարում այն, դատող մի 
մարդ, ով չի աղավաղում և փոփո-
խում վարդապետությունը» (1996 թ. 
ապրիլի 7-ի հեռարձակում)։

Այսօրվա իմ ուղերձի նպատակն 
է բացատրել, թե ինչու է հրաշալի, 
որ հոգևոր հասունության և դատո-
ղության տեր տարեց մարդիկ են 
ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վե-
րականգնված Եկեղեցու ղեկավար 
կոչումներում, և ինչու մենք պետք 
է «լսենք» և «ականջ դնենք» (Մոսիա 

«Ընտրվել են վկայելու 
իմ անվան համար»
Հրաշալի է, որ հոգևոր հասունության և դատողության տեր տարեց 
մարդիկ են ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցու 
ղեկավար կոչումներում:

«Շարունակիր ճանապարհդ» 
առանցքային ընտրություն է 
փորձության ժամանակ: Դարձրու 
սիրտդ դեպի Աստված, հատկա-
պես՝ երբ առջևում փորձություններ 
են: Խոնարհաբար հնազանդվիր 
Աստծո պատվիրաններին: Ցույց 
տուր հավատք, որպեսզի հաշտեց-
նես քո ցանկությունները Աստծո 
կամքի հետ:

Եկեք այժմ ետ նայենք Նագո-
յայում տեղի ունեցած բախման 
պատահարին: Ես կարող էի 
մահանալ այդ վթարից: Այնուա-
մենայնիվ, Տիրոջ ողորմածության 
շնորհիվ, ես հրաշքով փրկվեցի: Եվ 
ես գիտեմ, որ իմ տանջանք ները 
ինձ ուսուցանելու և աճման համար 
էին: 5 Երկնային Հայրը սովորեցրեց 
ինձ զսպել իմ անհամբերությունը, 
զարգացնել կարեկցանք և մխիթա-
րել նրանց, ովքեր տառապում են: 
Երբ ես հասկացա սա, իմ սիրտը 
լցվեց երախտագիտությամբ դեպի 
իմ Երկնային Հայրը այս փորձու-
թյան համար:

Դրեք Աստծուն առաջին տեղում՝ 
անկախ ձեր առջև դրված փոր-
ձություններից: Սիրեք Աստծուն: 
Հավատացեք Քրիստոսին և վստա-
հեք ձեզ Նրան՝ բոլոր բաներում: 
Մորոնին խոստանում է հետևյալը 
այդպիսի մարդկանց. «Եվ եթե դուք 
հրաժարվեք ամեն անաստվածու-
թյունից և սիրեք Աստծուն, ձեր ողջ 
զորությամբ, մտքով ու ուժով, ապա 
նրա շնորհը բավական է ձեզ, որ-
պեսզի նրա շնորհով դուք կատա-
րյալ լինեք Քրիստոսում»: 6

Ես անկեղծորեն վկայում եմ, որ 
Հայր Աստվածը և Նրա Սիրելի Որ-
դին՝ Հիսուս Քրիստոսը, ապրում են, 
և որ Աստծո խոստումները նրանց, 
ովքեր «շարունակում են իրենց 
ճանապարհը» և սիրում են Նրան, 
կիրականանան նույնիսկ փորձու-
թյունների մեջ, Հիսուս Քրիստոսի 
սուրբ անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 1. Աբրահամ 3.25
 2. Վարդապետություն և Ուխտեր 122.7, 

9, շեշտադրումն ավելացված է:
 3. Տես Եթեր 12.27
 4. Հենրի Բ. Այրինգ, “Տիրոջ ուժով” 

Լիահոնա, մայիս 2004, 17:
 5. Տես Եբրայեցիս 12.7–9
 6. Մորոնի 10.32
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որոնց հետ ծառայել եմ։ Երեց 
Ռոբերտ Դ. Հեյլզի հետ ունեցած իմ 
փոխհարաբերությունը ցույց է տալիս 
այն ուշագրավ հնարավորություն-
ները, որ ես պետք է սովորեմ այս 
առաջնորդներից և ծառայեմ  
նրանց հետ:

Տարիներ առաջ ես մի կիրակի 
հյուրընկալվել էի Երեց Հեյլզի տանը, 
երբ նա ապաքինվում էր լուրջ 
հիվանդությունից։ Մենք զրուցեցինք 
մեր ընտանիքների, քվորումում մեր 
պարտականությունների և կարևոր 
հարցերի շուրջ։

Զրույցի ընթացքում ես հարց-
րեցի Երեց Հեյլզին. «Դուք եղել եք 
հաջողակ ամուսին, հայր, մարզիկ, 
օդաչու, գործարար և Եկեղեցու ղե-
կավար։ Ի՞նչ դասեր եք քաղել, երբ 
հասակ եք առել և սահմանափակվել 
ֆիզիկական ունակություններով»։

Մի պահ դադար տալուց հետո 
Երեց Հեյլզը պատասխանեց. «Երբ 
դու այլևս չես կարողանում անել այն, 
ինչ միշտ անում էիր, ապա սկսում ես 
անել այն, ինչն ամենակարևորն է»։

Ես զարմացա նրա պարզ ու 
սպառիչ պատասխանով։ Իմ սիրելի 
առաքյալ ընկերը իմ հետ կիսվեց 
կյանքի դասով՝ մի դաս, որը նա սո-
վորել էր ֆիզիկական տառապանք-
ների և հոգևոր որոնումների բովում։

Մարդկային սահմանափակումները  
և թուլությունները

Սահմանափակումները, որոնք 
տարիքն առնելու բնական հետևանք 
են, կարող են լինել հոգևոր ուսուց-
ման և մտքերի հրաշալի աղբյուր։ 
Այն տարբեր գործոնները, որոնք 
շատերի կարծիքով կարող են սահ-
մանափակել այդ ծառաների արդյու-
նավետությունը, իրականում կարող 
են դառնալ նրանց ուժեղ կողմերը։ 
Ֆիզիկական սահմանափակումները 
կարող են ընդլայնել տեսլականը։ 
Սահմանափակ տոկունությունը 
կարող է հստակեցնել առաջնահեր-
թությունները։ Շատ բաներ անելու 
անկարողությունը կարող է կենտրո-
նացնել մեծ կարևորություն ունեցող 
մի քանի բաների շուրջ։

Որոշ մարդիկ առաջարկել են, որ 
Եկեղեցուն անհրաժեշտ են ավելի 
երիտասարդ և ուժեղ ղեկավարներ, 

որպեսզի արդյունավետ կերպով կա-
րողանան լուծել ժամանակակից աշ-
խարհի լուրջ մարտահրավերները։ 
Սակայն Տերն Իր նպատակներն 
իրականացնելու համար չի օգտա-
գործում ժամանակակից փիլիսո-
փայություն կամ գործելակերպ (տես 
Եսայիա 55.8–9)։ Մենք կարող ենք 
ակնկալել, որ Եկեղեցու Նախագահը 
և մնացած ավագ ղեկավարները կլի-
նեն տարիքով և հոգեպես կոփված 
մարդիկ։

Իր Եկեղեցու խորհուրդների 
ղեկավարման Տիրոջ բացահայտած 
օրինակը նախատեսում և մեղմաց-
նում է մարդկային թուլությունների 
ազդեցությունը։ Հետաքրքրական 
է, որ այդ մարդկանց մահկանացու 
սահմանափակումներն, ըստ էության, 
հաստատում են հայտնությունների 
այն աստվածային աղբյուրը, որը 
նրանք ստանում են և փոխանցում 
մեզ։ Իսկապես այդ մարդիկ հայտ-
նությամբ կանչված են Աստծո կող-
մից (տես Հավատո հանգանակ 1.5)։

Պատրաստվածության 
օրինաչափությունը

Իմ եղբայրների մեջ ես նկատել 
եմ առնվազն Տիրոջ նպատակի մի 
մասը, թե ինչու է Նա ցանկանում, որ 
հասուն և դատող տարիքն առած 
տղամարդիկ ծառայեն Եկեղեցու 

ղեկավար կոչումներում։ Այդ մարդիկ 
տարիներ շարունակ ուսուցան-
վել են Տիրոջ կողմից, Ում նրանք 
ներկայացնում, ծառայում և սիրում 
են։ Նրանք սովորել են հասկանալ 
Սուրբ Հոգու աստվածային լեզուն 
և հայտնություն ստանալու Տիրոջ 
օրինաչափությունը։ Այս սովորական 
մարդիկ ենթարկվել են զարգացման 
արտասովոր գործընթացին, որը բա-
րելավել է նրանց հասկացողությունը, 
իրազեկել է նրանց մտքերը, սեր է 
առաջացրել բոլոր ազգերի մարդ-
կանց և հանգամանքների հանդեպ 
և հաստատել է Վերականգնման 
իրականությունը։

Ես բազմիցս ականատես եմ 
եղել, թե ինչպես են իմ Եղբայրները 
ձգտում ջանասիրաբար կատարել 
և մեծարել իրենց պարտականու-
թյունները՝ մինչ պայքարում են 
լուրջ ֆիզիկական խնդիրների դեմ։ 
Այդ մարդիկ ազատված չեն չար-
չարանքներից։ Փոխարենը՝ նրանք 
օրհնված և զորացված են, որպեսզի 
արիաբար առաջ շարժվեն չարչա-
րանքներ կրելիս։

Ծառայելով Տիրոջ այդ ներկա-
յացուցիչների հետ ես եկել եմ այն 
գիտակցմանը, որ նրանց մեծագույն 
ցանկությունը Երկնային Հոր և Նրա 
Սիրելի Որդու կամքն իմանալը և 
իրականացնելն է։ Միասին խոր-
հուրդ անելիս, մենք ոգեշնչվել և 
որոշումներ ենք կայացրել, որոնց 
շնորհիվ մենք այնպիսի գիտելիք 
և ճշմարտություն ենք ստացել, որը 
շատ հեռու է մարդկային բանակա-
նությունից, մտածելակերպից և փոր-
ձառությունից։ Դժվարին խնդիրների 
դեմ միասին աշխատելով՝ խնդրի 
հանդեպ մեր միացյալ ըմբռնումն 
աներևակայելի կերպով աճել է՝ 
Սուրբ Հոգու զորությամբ։

Ես օրհնված եմ, որ ամեն օր 
կարող եմ ականատես լինել այդ 
ղեկավարների անհատական 
հատկանիշներին, ունակություննե-
րին և ազնիվ բնութագրերին։ Որոշ 
մարդիկ կարծում են, որ Եղբայր-
ների մարդկային թուլությունները 
մտահոգիչ և հավատքը թուլացնող 
են։ Ինձ համար այդ անկատարու-
թյունները ոգևորող և հավատքը 
խթանող են։
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Լրացուցիչ դաս
Ես ականատես եմ եղել, թե ինչ-

պես են իմ Եղբայրներից վեցը ֆի-
զիկական մահվան միջոցով անցում 
կատարել հոգևոր աշխարհի նոր 
պարտականություններին. Նախա-
գահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստը, Նախագահ 
Գորդոն Բ. Հինքլին, Երեց Ջոզեֆ Բ. 
Վիրթլինը, Երեց Լ. Թոմ Փերին, 
Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերը և Երեց 
Ռիչարդ Գ. Սքոտը։

Այդ քաջարի Եղբայրներն իրենց 
«ողջ հոգին» նվիրել են՝ (Օմնի 1.26) 
ամբողջ աշխարհին Հիսուս Քրիս-
տոսի անունը վկայելուն։ Ընդհանուր 
առմամբ, նրանց ուսմունքներն 
անգին են։

Այդ ծառաներն իրենց վերջին 
տարիներին մեզ հետ կիսվել են 
իրենց մահկանացու ծառայության 
հոգևոր դասերի զորեղ օրինակ-
ներով, որոնք նրանք սովորել են 
տասնամյակների նվիրված ծառա-
յության շնորհիվ։ Այս ղեկավարները 
մեծ արժեք ներկայացնող ճշմար-
տությունները փոխանցում են այն 
ժամանակ, երբ ոմանք մտածում են, 
թե նրանք փոքրագույնն են տալիս։

Դիտարկենք սուրբ գրություն-
ների զորեղ մարգարեների վերջին 
ուսմունքները. Օրինակ՝ Նեփին իր 
գրառումները հետևյալ խոսքերով է 
ավարտել. «Քանզի այսպես է պատ-
վիրել ինձ Տերը, և ես պետք է հնա-
զանդվեմ» (2 Նեփի 33.15)։

Իր կյանքի վերջին օրերին, Հա-
կոբը հորդորեց.

«Ապաշխարեք և ներս մտեք նեղ 
դռնով, և շարունակեք այն անձուկ 
ճանապարհով, մինչև որ ձեռք բերեք 
հավերժական կյանք:

Օ՜, եղեք իմաստուն. ի՞նչ կարող 
եմ ասել ավելին» (Հակոբ 6.11–12)։

Մորոնին հարության հուսադրող 
ակնկալիքով ավարտեց թիթեղները 
նախապատրաստելու իր աշխա-
տանքը. «Ես շուտով գնալու եմ՝ 
հանգիստ առնելու Աստծո դրախ-
տում, մինչև որ իմ հոգին և մարմինը 
կրկին կվերամիավորվեն, և ես առաջ 
կբերվեմ հաղթական, օդի միջով՝ 
հանդիպելու ձեզ, մեծ Եհովայի՝ թե՛ 
ողջերի, թե՛ մեռածների Հավերժա-
կան Դատավորի հաճելի դատա-
րանի առջև» (Մորոնի 10.34)։

Ես և դուք օրհնված ենք, որ 
կարող ենք սովորել վերջին օրերի 
սրբերի մարգարեների և առաքյալ-
ների վերջնական ուսմունքներից և 
վկայություններից։ Այսօրվա անուն-
ները Նեփի, Հակոբ և Մորոնի չեն, 
այլ՝ Նախագահ Ֆաուստ, Նախագահ 
Հինքլի, Երեց Վիրթլին, Երեց Փերի, 
Նախագահ Փաքեր և Երեց Սքոտ։

Ես չեմ ենթադրում, որ այս սիրելի 
մարդկանց վերջին ուղերձներն 
ամենաուշագրավը կամ ամենակա-
րևորն էին նրանց ծառայության մեջ։ 

Սակայն, նրանց հոգևոր գիտելիքի և 
կյանքի փորձառության հանրագու-
մարը թույլ են տվել այդ ղեկավար-
ներին բացարձակ ճշգրտությամբ և 
մեծ թափանցող զորությամբ ընդգծել 
հավերժական ճշմարտությունները։

2007թ. ապրիլյան գերագույն 
համաժողովում հնչած իր վերջին 
ելույթի ժամանակ Նախագահ 
Ֆաուստն ասել է.

«Փրկիչն Իր Քավության շնոր-
հիվ բոլորիս առաջարկել է թան-
կարժեք խաղաղությունը, սակայն 
դրան կարելի է հասնել, եթե մենք 
հեռու վանենք զայրույթի, չարու-
թյան կամ վրեժի բացասական 
զգացմունքները . . . :

Եկեք հիշենք, որ ներվելու համար 
մենք պետք է ներենք։ . . . Իմ ողջ 
սրտով և հոգով հավատում եմ բուժիչ 
զորությանը, որը կարող ենք ստա-
նալ, եթե հետևենք Փրկչի հետևյալ 
խորհրդին «ներել բոլոր մարդկանց» 
[ՎևՈւ 64.10]» (“The Healing Power of 
Forgiveness,” Liahona, May 2007, 69)։

Նախագահ Ֆաուստի ուղերձը 
կյանքի մի զորեղ դաս է, որը տվել 
է մի մարդ, ում ես սիրում եմ և ով 
իմ ճանաչած ամենաներողամիտ 
մարդկանցից մեկն էր։

2007թ. հոկտեմբերին տեղի 
ունեցած իր վերջին համաժողովի 
ժամանակ Նախագահ Հինքլին 

Ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, վերևում ձախից․ դիմանկարներ՝ Նախագահ Ջեյմս Ի Ֆաուստ, 
Նախագահ Գորդոն Բ Հինքլի, Երեց Ռիչարդ Գ Սքոթ և Երեց Ջոզեֆ Բ Վիրթլին; վերևում․ դիման‑
կարներ՝ Նախագահ Բոյդ Ք Փաքեր և Երեց Լ Թոմ Փերի։



131ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

վկայեց. «Այսօր ես ձեզ հաստա-
տում եմ իմ վկայությունը Մարգարե 
Ջոզեֆի կոչման, նրա գործերի 
մասին, որ նա իր արյամբ կնքեց իր 
վկայությունը որպես հավերժական 
ճշմարտության նահատակ։ . . . Ես և 
դուք կանգնած ենք Առաջին Տեսիլքը 
որպես ճշմարտություն ընդունելու 
պարզ հարցի և այն ամենի առաջ, 
ինչը հետևում է դրան։ Դրա իրական 
լինելու հարցի վրա է հիմնված այս 
Եկեղեցու վավերական լինելը։ Եթե 
դա ճշմարտություն է, իսկ ես վկայում 
եմ դա, ուրեմն այս աշխատանքը, 
որում մենք ներգրավված ենք, ամե-
նակարևոր աշխատանքն է երկրի 
վրա» («Սարից մի քար կտրվեց» 
Լիահոնա, նոյ. 2007, 86)։

Նախագահ Հինքլիի վկայությունը 
հաստատում է կյանքի այն զորեղ 
դասը, որը տվել է մի մարդ, ում ես 
սիրում եմ և գիտեմ, որ Աստծո մար-
գարեն էր։

2008թ. հոկտեմբերին տեղի 
ունեցած գերագույն համաժողովի 
ժամանակ Երեց Վիրթլինը հղեց իր 
վերջին ուղերձը։

«Ես դեռևս հիշում եմ ինձ տված 
[մորս] խորհուրդը տարիներ առաջ 
այն օրը, երբ իմ ֆուտբոլային թիմը 
խաղը տանուլ տվեց. «Ինչ էլ որ լինում 
է, սիրիր այն»։

. . . Ձախողումը, եթե դրան ճիշտ 
վերաբերվես, կարող է օրհնություն 
լինել մեր կյանքում։ . . .

Եթե հումորով նայենք, հավերժա-
կան հեռանկար փնտրենք, հասկա-
նանք փոխհատուցման սկզբունքը 
և ավելի մոտենանք մեր Երկնային 
Հորը, մենք կարող ենք կրել դժվա-
րությունը և փորձությունը: Մենք 
կարող ենք ասել, ինչպես մայրս. «Ինչ 
էլ որ լինում է, սիրիր այն» («Ինչ էլ որ 
լինում է, սիրիր այն» Լիահոնա, նոյ. 
2008, 28)։

Երեց Վիրթլինի ուղերձը կյանքի 
մի զորեղ դաս է, որը տվել է մի 
մարդ, ում ես սիրում եմ և ով Փրկչի 
հանդեպ հավատքի միջոցով 
դժվարությունները հաղթահարելու 
կենդանի օրինակ էր։

Վեց ամիս առաջ Երեց Փերին 
կանգնած էր այս բեմահարթակի 
վրա։ Այդ ժամանակ մենք չէինք 
մտածում, որ նրա վկայությունը 

կլինի վերջին վկայությունը գերա-
գույն համաժողովի ժամանակ։

«Թույլ տվեք ավարտել, վկայու-
թյուն բերելով (և իմ ինը տասնյակ 
տարիներն այս երկրի վրա լիովին 
որակավորում են ինձ ասելու դա), 
որ որքան ես մեծանում եմ, այնքան 
ավելի եմ գիտակցում, որ ընտանիքը 
կյանքի առանցքն է և հավերժական 
երջանկության բանալին։

Ես շնորհակալ եմ իմ կնոջ համար, 
իմ երեխաների համար, թոռներիս ու 
ծոռներիս, և . . . ընդլայնված ընտանի-
քիս համար, ովքեր դարձնում են իմ 
սեփական կյանքն այսքան հարուստ, 
և, այո՜, նույնիսկ հավերժական։ 
Այս հավերժական ճշմարտության 
մասին ես բերում եմ իմ ամենաամուր 
և ամենասուրբ վկայությունը, Հիսուս 
Քրիստոսի անունով, ամեն» («Ինչո՞ւ 
են կարևոր ամուսնությունն ու ընտա-
նիքն ամբողջ աշխարհում», Լիահոնա, 
մայ. 2015, 42)։

Երեց Փերիի ուղերձը կյանքի մի 
զորեղ դաս է, որը տվել է մի մարդ, 
ում ես սիրում եմ և ով հարուստ 
փորձի շնորհիվ հասկացավ ընտա-
նիքի և հավերժական երջանկության 
միջև հիմնական կապը։

Վեց ամիս առաջ գերագույն 
համաժողովում Նախագահ Փաքերն 
ընդգծեց երջանկության Հոր ծրա-
գիրը, Փրկչի Քավությունը և հավեր-
ժական ընտանիքները.

«Ես բերում եմ վկայություն, որ Հի-
սուսը Քրիստոսն է և կենդանի Աստծո 
Որդին: Նա կանգնած է Եկեղեցու 
գլխին: Նրա Քավության միջոցով և 
Քահանայության զորությամբ ընտա-
նիքները, որոնք սկսվել են մահկա-
նացու կյանքում, կարող են միասին 
լինել հավերժությունների մեջ։ . . .

Ես այնքան երախտապարտ եմ . . . 
Քավության համար, որը կարող է 
մաքուր լվանալ ամեն բիծ, անկախ 
նրանից, թե որքան դժվար կամ 
որքան երկար կամ որքան անգամներ 
է կրկնվել։ Քավությունը կարող է ձեզ 
ազատ դարձնել կրկին առաջ շարժ-
վելու, մաքրությամբ և արժանավո-
րությամբ» («Երջանկության ծրագիրը», 
Լիահոնա, մայ. 2015, 28)։

Նախագահ Փաքերի վերջին ու-
ղերձը կյանքի մի զորեղ դաս է, որը 
տվել է մի մարդ, ում ես սիրում եմ և 

ով համառորեն և անընդհատ կրկնել 
է, որ «Եկեղեցում ողջ գործունեու-
թյան [նպատակն] է տեսնել, որ տղա-
մարդը և կինը իրենց երեխաներով 
երջանիկ են տանը, կնքված միասին 
ժամանակի և ողջ հավերժության 
համար» (Լիահոնա, մայ. 2015, 26)։

Երեց Սքոտը 2014թ. հոկտեմբերին 
տեղի ունեցած իր վերջին գերագույն 
համաժողովի ժամանակ հայտա-
րարել է. «Մենք մահկանացու կյանք 
ենք եկել հատկապես փորձություն-
ներից ու փորձվելուց աճելու համար։ 
Դժվարությունները մեզ օգնում են 
ավելի նմանվել մեր Երկնային Հորը, 
և Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը 
այդ դժվարությունները տանելի է 
դարձնում։ Ես վկայում եմ, որ եթե 
մենք ակտիվորեն գանք դեպի Նա, 
մենք կդիմանանք ամեն գայթակ-
ղության, ամեն կսկիծի, ամեն մեր 
հանդիպած դժվարության» («Հա-
վատքի գործադրումը դարձրեք ձեր 
առաջնահերթությունը», Լիահոնա, 
նոյ. 2014, 94)։

Երեց Սքոտի ուղերձը կյանքի մի 
զորեղ դաս է, որը տվել է մի մարդ, 
ում ես սիրում եմ և ով Քրիստոսի 
անվան հատուկ և սիրելի վկան է 
ողջ աշխարհում (տես ՎևՈւ 107.23)։

Խոստում և վկայություն
Փրկիչը հայտարարել է. «Լինի դա 

իմ իսկ ձայնով, թե իմ ծառաների 
ձայնով՝ միևնույն է» (ՎևՈւ 1.38)։ Թող 
որ մենք լսենք և ականջ դնենք այն 
հավերժական ճշմարտություննե-
րին, որոնք ուսուցանվում են Տիրոջ 
լիազորված ներկայացուցիչների 
կողմից։ Ես խոստանում եմ, որ եթե 
անենք դա, Երկնային Հոր և Հիսուս 
Քրիստոսի հանդեպ մեր հավատքը 
կամրապնդվի և մենք հոգևոր առաջ-
նորդություն և պաշտպանություն 
կստանանք մեր հատուկ կարիքների 
և հանգամանքների ժամանակ։

Հոգուս ողջ կորովով ես վկայում 
եմ, որ հարություն առած և կենդանի 
Քրիստոսը ղեկավարում է Իր վերա-
կանգնված և կենդանի Եկեղեցու 
գործերն իր ծառաների միջոցով, ով-
քեր ընտրվել են վկայելու Իր անվան 
համար։ Այսպիսով, ես վկայում եմ 
Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անու-
նով, ամեն։ ◼
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Նրանք խոսեցին մեզ հետ

•  Էջ 6. Քույր Ռոզմարի Մ. Վիքսոմը, 
Երեխաների Միության գերագույն 
նախագահը, պատմում է Էմի 
անունով մի աղջկա մասին: Էմին 
աղոթեց, որպեսզի իմանար, թե 
արդյոք Աստված իրոք սիրում էր 
իրեն և իր կողքին էր այդ պահին: 
Կարդացեք կամ պատմեք այս 
պատմությունը, երբ ընտանիքով 
միասին եք, և հիշեք այն պահերը, 
երբ զգացել եք Աստծո սերը: 
Ինչպիսի՞ զգացում եք ունենում, 

երբ իմանում եք, որ դուք Աստծո 
զավակն եք: Ինչպե՞ս կարող եք 
օգնել մյուսներին իմանալ, որ 
իրենք Աստծո զավակներն են:

•  Էջ 121. Երեց Ալեն Դ. Հեյնին 
Յոթանասունից պատմում է, որ 
մանկության տարիներին իր 
երկու ավագ եղբայրների հետ մի 
մեծ փոս են փորել իրենց համար 
ջրավազան պատրաստելով: 
Տղաները ամբողջովին ցեխոտվել 
էին: Երեց Հեյնիի տատիկը չէր 
թողել, որ նա տուն մտներ, մինչև 
չէր լվացվել ու մաքրվել: Ի՞նչ է 
նրա պատմությունը սովորեցնում 
Հիսուս Քրիստոսի Քավության 
մասին: Ինչո՞ւ է կարևոր մաքուր 
լինել Աստծո առաջ:

Երիտասարդների համար
•  Էջ 83. Նախագահ Թոմաս Ս. 

Մոնսոնն ասել է, որ Աստծո պատ-
վիրանները խոչընդոտներ չեն, 
այլ երջանկություն ձեռք բերելու 
ուղեցույցներ: «Նա, որ ստեղծել է 
մեզ և ով կատարելապես սիրում 
է մեզ,-  ասել է նա,-  գիտի, թե մենք 
ինչպես պետք է ապրենք մեր 
կյանքը, որպեսզի հնարավոր 
մեծագույն երջանկությունը ձեռք 
բերենք»: Փորձարկեք Նախագահ 
Մոնսոնի խոսքերը և պահեք Տի-
րոջ պատվիրանները: Մի զարմա-
ցեք, եթե աստվածային օգնություն 
և պաշտպանություն ստանաք: 

•  Էջ 6. Երբ նայում ենք ուրիշներին 
մեր ինքնագնահատականը բար-
ձրացնելու համար, մենք հաճախ 
հուսահատվում ենք: Քույր Ռոզ-
մարի Մ․ Վիքսոմը՝ Երեխաների 
Միության գերագույն նախագահը, 
ասել է․ «Մենք կարողանում ենք 
մեր ինքնագնահատականը 
տալ [Տիրոջ] չափանիշներով, ով 
վերևում է, և ոչ թե ըստ մեզ շրջա-
պատող աշխարհի կամ հետևելով 
Facebook- ին կամ Instagram- ին»: 
Այս շաբաթ ձեր օրագրում գրեք 
ձեր աստվածային բնույթի և այն 
օրհնությունների մասին, որ գա-
լիս են այդ գիտելիքից:

•  Էջ 20. Նախագահ Դիտեր Ֆ. 
Ուխդորֆը, Առաջին Նախագահու-
թյան Երկրորդ Խորհրդականը, 
ասել է. «Եթե դուք երբևէ մտածեք, 

Երեխաների համար
•  Էջ 86. Նախագահ Թոմաս Ս. 

Մոնսոնը խնդրում է մեզ լինել 
լավ օրինակ՝ Հիսուս Քրիստոսին 
հետևելով: Նրան հետևելով մենք 
կարող ենք լույս լինել աշխարհի 
համար: Ինչպե՞ս կարող եք 
օրինակ լինել ձեր ընտանիքի և 
ընկերների համար: Կարող եք 
սկսել նպատակ դնելով անել 
ինչ- որ մի բան, որի շնորհիվ 
ավելի կնմանվեք Հիսուսին:

•  Էջ 104. Նախագահ Հենրի Բ. 
Այրինգը՝ Առաջին Նախագահու-
թյան Առաջին Խորհրդականը, 
պատմում է, թե ինչպես էր Ավստ-
րալիա այցելություն կատարած 
իր հայրը մի կիրակի փնտրել 
եկեղեցին: Փնտրելու ընթացքում 
նա յուրաքանչյուր խաչմերուկում 
աղոթում էր, որպեսզի պարզեր, 
թե որ ուղղությամբ պետք է քայ-
լեր: Շուտով նա երգի հնչուններ 
լսեց և իմացավ, որ Սուրբ Հոգին 
օգնել էր իրեն գտնել ճանա-
պարհը: Մտածեք այն պահի  
մասին, երբ դուք զգացել եք 
Սուրբ Հոգին: Ինչպե՞ս եք ձեզ 
զգացել:

Համաժողովը դարձնենք մեր  
կյանքի մասը
Այս վարժությունները և հարցերը կարող եք օգտագործել ընտանեկան 
քննարկում սկսելու կամ անհատապես խորհելու համար:
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թե ավետարանը չի աշխատում 
ձեր կյանքում, ես ձեզ խնդրում 
եմ՝ մի քայլ ետ գնացեք և ձեր 
կյանքին նայեք բարձր ինքնա-
թիռի դիրքից և պարզեցրեք ձեր 
մոտեցումը աշակերտի ձեր դերին: 
Կենտրոնացեք ավետարանի 
հիմնական վարդապետություն-
ների, սկզբունքների և կիրա-
ռումների վրա»: Եթե լարված և 
ճնշված եք ձեզ զգում, մտածեք, 
թե ինչպես կարող եք պարզեց-
նել ձեր կյանքը և ավետարանի 
երկրպագությունը:

•  Էջ 65. Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը՝ 
Տասներկու Առաքյալների Քվորու-
մից, պատմում է մի երիտասարդի 
մասին, ով ցանկանում էր միսիա 
ծառայել, սակայն տեղեկանում 
է, որ պետք է փոխարենը հոգ 
տաներ իր ընտանիքի համար: 
Զորավոր հավատքի և Տիրոջ 
օրհնությունների շնորհիվ, այդ 
երիտասարդն, ի վերջո, կարո-
ղացավ միսիա ծառայել: Ինչպե՞ս 
կարող ենք նրան նմանվել և 
հավատքով առաջ գնալ անկախ 
մեր ճանապարհին հանդիպող 
խոչընդոտների:

•  Էջ 33. Երեց Լարի Ռ. Լորենսը Յո-
թանասունից պատմում է վերա-
դարձած մի միսիոների մասին, ով 
մաքառում էր իր բազում պարտա-
կանությունների ներքո, մինչև որ 
որոշեց Կիրակին նվիրել Աստծո 
ծառայությանը և ավետարանն 
ուսումնասիրելուն: «Այդ փոքր 
շտկումները բերեցին խաղաղու-
թյուն և հավասարակշռություն, որ 
նա ձգտում էր ունենալ»,-  ասում 
է Երեց Լորենսը: Ի՞նչ կարող եք 
անել, որ Կիրակին ավելի լիարժե-
քորեն նվիրեք Տիրոջը:

Չափահասների համար
•  Էջ 86. Նախագահ Թոմաս Ս. 

Մոնսոնը հիշեցնում է մեզ՝ լինել 
օրինակ և լույս աշխարհի համար: 
«Երբ մենք հետևում ենք Փրկչի 
օրինակին և ապրում ենք, ինչպես 
Նա ապրեց և Նա ուսուցանեց,-  
ասաց Նախագահ Մոնսոնը,-  այդ 
լույսը կվառվի մեր ներսում և կլու-
սավորի մյուսների ճանապարհը»: 
Ի՞նչ կարող եք անել, որ լինեք 

ավելի մեծ լույս, որը «կփայլի 
մթագնող աշխարհում»:

•  Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը՝ 
Տասներկու Առաքյալների Քվո-
րումի Նախագահը, և Երեց Ջեֆրի 
Ռ. Հոլլանդը՝ Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումից, անդրադարձան 
կնոջ և մայրության կարևորու-
թյանը: Երեց Հոլլանդն ուսուցա-
նում է. «Մահկանացու կյանքում 
ոչ մի սեր նույնիսկ աննշան 
չափով իսկ չի մոտենում Հիսուս 
Քրիստոսի մաքուր սիրուն, որքան 
անձնուրաց սերը, որ տածում է 
նվիրված մայրն իր զավակի հան-
դեպ» (էջ 47): Նախագահ Նելսոնն 
ուսուցանում է, որ դարձի եկած 

կանայք, ովքեր պահում են իրենց 
ուխտերը, «էլ ավելի աչքի կընկնեն 
բարոյալքվող աշխարհում» (էջ 95): 
Աղոթքով խորհեք այս ելույթների 
շուրջ և քննարկեք, թե ինչպես են 
ընտանիքի անդամները կարո-
ղանում աջակցել կանանց իրենց 
Աստվածատուր կարևոր դերում:

•  Մի քանի խոսնակներ անդրա-
դարձան այն ուժին, որը ձեռք է 
բերվում դժբախտություն միջով 
անցնելիս: Յոթանասունական 
Երեց Հյուգո Մոնտոյան ուսու-
ցանում է, որ բոլորն են փորձու-
թյուններ և գայթակղություններ 
ունենում, «որոնք սակայն մեզ 
համար ուժի և աճի աղբյուր են 
դառնում, երբ մենք հաջողությամբ 

հաղթահարում ենք դրանք» (էջ 
53): Կարդացեք նրա ելույթը և 
Յոթանասունական Երեց Ջեյմս 
Բ. Մարտինոյի (էջ 58), Յոթա-
նասունի պատվավոր անդամ 
Երեց Կոիչի Աոյագիի (էջ 126) և 
Երիտասարդ Կանանց գերա-
գույն նախագահության երկրորդ 
խորհրդական Նիել Մերիոթի 
(էջ 30) ելույթները: Գտեք, թե 
ինչպես կարող եք զորացնել առ 
Հիսուս Քրիստոս ձեր հավատքը 
և ինչպես Նա կարող է օգնել ձեզ 
դժբախտության պահին:

•  Էջ 33. Իր ելույթում Յոթանասու-
նական Երեց Լարի Ռ. Լորենսն 
ուսուցանում է. «Հոգին մշտապես 

դրդում է մեզ ավելի լավը լինել 
և էլ ավելի բարձրանալ: . . . Եթե 
մենք խոնարհ ենք և ուսուցանվող, 
Նա ձեռքից բռնած մեզ կառաջ-
նորդի դեպի տուն»: Նրա ելութը 
կարդալուց հետո, փնտրեք Հոգու 
առաջնորդությունը, թե ինչպես 
կարող եք զարգանալ և փոխվել:

•  Էջ 104. Նախագահ Հենրի Բ. 
Այրինգը, Առաջին Նախագահու-
թյան Առաջին Խորհրդականը, 
ուսուցանում է, որ «Հոգին միշտ մեզ 
հետ ունենալ նշանակում է ունենալ 
Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն ու 
ուղղորդումը մեր ամենօրյա կյան-
քում»: Մտածեք, ինչ կարող եք անել 
կամ ինչ չպիտի անեք Հոգին միշտ 
ձեզ հետ ունենալու համար: ◼
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Համաժողովի պատմությունների ցուցիչ

Խոսնակ Պատմություն

Նիլ Լ. Անդերսեն (65) Իրենց մոր վախճանվելուց հետո երիտասարդը և իր եղբայրներն ու քույրերն օրհնվեցին ֆինանսական միջոցներով, երբ այդ երիտասարդը ընդունեց լիաժամ-
կետ միսիա ծառայելու կանչը: Առ Հիսուս Քրիստոս հավատքի շնորհիվ երկու եղբայրներն առաջ գնալու ուժ են գտնում, երբ իրենց ծնողներն ու ընտանիքի մյուս 
անդամները զոհվում են օդանավի վթարից:

Կոիչի Աոյագի (126) Եկեղեցու ղեկավարի հետ զրուցելով Կոիչի Աոյագին Սուրբ Հոգու միջոցով ավելի հստակ հասկացողություն է ձեռք բերում փրկության ծրագրում ունեցած 
փորձության դերի մասին: 

Դեյվիդ Ա. Բեդնար (128) Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլսից Դեյվիդ Ա. Բեդնարը սովորում է, որ երբ չեք կարողանում անել այն, ինչ միշտ արել եք, դուք անում եք միայն այն, ինչ առավել 
կարևոր է: 

Ռանդալ Կ. Բենեթ (69) Ռանդալ Կ. Բենեթի ամենափոքր թոռնիկը քայլել սովորելիս սայթաքում է, սակայն ծնողների խրախուսանքով փորձում է կրկին քայլել: Ազգությամբ ռուս 
Վերջին Օրերի երկու Սրբեր, ովքեր միմյանց հետ ավետարանով կիսվելու հուշում են ստանում, ի վերջո ամուսնանում են տաճարում: 

Քիմ Բ. Քլարկ (124) Քիմ Բ. Քլարկի ծնողներն Հոգու ձայնով քաջալերված՝ ընդունում են Ֆիլիպիններում ծառայելու միսիայի կանչը:

Քվենթին Լ. Քուք (39) Քվենթին Լ. Քուքը լինելով երիտասարդ միսիոներ սովորում է, թե ինչ է նշանակում լինել «կարգին և Բրիստոլի ձևով»: Քվենթին Լ. Քուքը մասնակցում է 
Հրեական հանգստության օրվան: 

Հենրի Բ. Այրինգ (80) Տարեց քույրը շնորհակալություն է հայտնում սարկավագին հաղորդությունն իրեն մատուցելու համար: Երեցների քվորումի նախագահի ջանքերի շնորհիվ  
Տերը դիպչում է մի քանի ոչ ակտիվ ապագա երեցների սրտերին: Հենրի Բ. Այրինգի նախա-նախա-պապիկն ուրախություն է ապրում, որ Տերը պահպանել և 
ոգեշնչել է իրեն դժվար միսիայի ընթացքում:
(104) Ավստրալիայում Հենրի Բ. Այրինգի հայրը Սուրբ Հոգով առաջնորդվելով գտնում է վայրը, որտեղ անցկացվում էր հաղորդության ժողովը: Իր կնոջ մահից 
հետո, Հենրի Բ. Այրինգի հայրը սփոփվում է Սուրբ Հոգու կողմից:

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր (50) Էնն Սուլիվանն օգնում է կույր ու համր Հելեն Քելլերին կարդալ սովորել: Բրեդլի Դ. Ֆոսթերը արժանավոր ապագա միսիոների հետ հարցազրույց  
անցկացնելուց հետո զգում է, որ անհապաղ պետք է իր երեխաներին և թոռներին օգնի հասկանալ ավետարանի ճշմարտությունները: 

Ալլեն Դ. Հեյնի (121) Մանուկ հասակում ցեխաջրում խաղալուց հետո Ալլեն Դ. Հեյնիին թույլ չէին տալիս տուն մտնել, մինչև որ տատիկը նրան չէր լողացնում խողովակից  
հոսող ջրով:

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ (47) Եկեղեցու ոչ ակտիվ մահամերձ անդամը վախենում է, որ հաջորդ կյանքում իր մոր առաջ պիտի կանգնի: Մի անձնվեր մայր օգնում է իր որդուն Եկեղեցի 
վերադառնալ: Լիզա Թաթլ Փիփերն օգնում է իր դստերը մասնակցել Ովսաննա բացականչությանը:

Վոն Գ. Քիչ (115) Սերֆինգիստները, որ տխրել էին տեսնելով Ավստրալիայի ծովածոցի երկայնքով կառուցված արգելքը, իմանում են, որ այդ արգելքը պաշտպանում  
է իրենց շնաձկներից: 

Լարի Ռ. Լորենս (33) Լարի Ռ. Լորենսը մի քանի օրինակ է բերում, թե ինչպես է Սուրբ Հոգին «անհատականացված խորհուրդ» տալիս, որպեսզի օգնի մարդկանց բարելավել:

Նիլ Ֆ. Մերիոթ (30) 10 տարի աղոթելուց և Աստծուն փնտրելուց հետո, Նիլ Ֆ. Մերիոթը գտնում և միանում է Եկեղեցուն: Քույր Մերիոթի ընտանիքը հավատքով ընդունում է,  
որ իրենք հավիտյան կապրեն իրենց դստեր հետ, ով մահացել էր հեծանվով վթարի ենթարկվելուց հետո: 

Ջեյմս Բ. Մարտինո (58) Ջեյմս Բ. Մարտինոն որոշում է մկրտվել Մորմոնի Գիրքը սրտանց ուսումնասիրելուց և դրա համար աղոթելուց հետո: 

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ (27) Երեց Տաիչի Աոբան ուսուցանում է երիտասարդներին՝ իրենց կավը կենտրոնացնել բրուտի անվի վրա: Նենսի Մեյնզը բացահայտում է Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանը գտնելու և դրանով ապրելու իրական ուրախությունը: 

Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի (12) 102 տարեկան քույրը ասում է, որ իր Երիտասարդ Կանանց ճանաչումը ստացել էր՝ ամեն օր ապաշխարելով: 

Թոմաս Ս. Մոնսոն (83) Ապաշխարելուց և Եկեղեցի վերադառնալուց հետո կինը և իր ամուսինը խաղաղություն և հույս գտան Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի միջոցով:
(86) Իսրայելցի մի պաշտոնյա հարցնում է՝ իսկ ի՞նչ ենք անելու ԲՅՀ Երուսաղեմի Կենտրոն հաճախող Վերջին Օրերի Սրբերի աչքերում արտացոլված լույսի հետ: 

Հյուգո Մոնտոյա Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի ժպիտը խաղաղություն է պարգևում Հյուգո Մոնտոյային Յոթանասունական կանչվելուց հետո:

Ռասսել Մ. Նելսոն (95) Երիտասարդ հուսահատված բաց սրտի ոլորտում մասնագիտացող վիրաբույժ Ռասսել Մ. Նելսոնը վերադառնում է աշխատանքի՝ ի շնորհիվ իր կնոջ  
կանխատեսության, սիրո և քաջալերանքի: Ցցի Երեխաների Միության նախագահի ոգեշնչված կարծիքը փոխում է ցցի խորհրդի ժողովի ողջ ընթացքը:

Լինդա Շ. Ռիվս (9) Լինդա Շ. Ռիվսը իր ընկերուհու խնդիրների պատմությունը լսելով, ցավ է ապրում նրանց համար, ովքեր տուժել են մյուսների պատճառով:

Դեյլ Գ. Ռենլանդ (93) Երբ Դեյլ Գ. Ռենլանդը կանչվում է որպես եպիսկոպոս, նրա եղբայրն ասում է, որ Տերը նրան կանչել է, որպեսզի իրագործեր այն, ինչն Ինքը ուզում էր անել 
նրա միջոցով: Սրտի կաթվածից մահացած երիտասարդի ծնողները հանգստացնում են Դեյլ Գ. Ռենլանդին: 

Գրեգորի Ա. Շվիցեր (98) Գրեգորի Ա. Շվիցերն օգնում է իր թոռնիկին զգալ մեղեդին և ուղերձն այն օրհներգի, որը նա պարապում էր դաշնամուրի վրա:

Վերն Փ. Սթենֆիլ (55) Վերն Փ. Սթենֆիլը մութ թունելով անցնելիս հաղթահարում է իր անհանգստությունը՝ հույսը դնելով միասին ճամփորդող հեծանվորդների խմբի հավաքական 
լույսի վրա: 

Քերոլ Մ. Սթեֆենս (118) Քերոլ Մ. Սթեֆանսը իր թոռնիկին սիրով համոզում է նստել մեքենայի մանկական նստատեղի վրա:

Գարի Ի. Սթիվենսոն (91) Առաքյալ կանչվելուց հետո Գարի Է. Սթիվենսոնն ու իր կինը, Լեսան, ուժ ստացան իրենց հույսը դնելով առ Հիսուս Քրիստոս հավատքի և փրկության ծրագրի 
մասին գիտելիքի վրա:

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ (15) 11- ամյա աղջնակը սովորում է իր մեծ մորաքրոջից, որ Աստծուն և Նրա զավակներին սիրելը երջանկություն ձեռք բերելու կարևոր նախապայմանն է: 
(20) Սփոփող Միության ուսուցիչն ամբողջ գիշեր արթուն է մնում, որպեսզի վերմակ կարեր աշխատանքի ուսուցման դասի համար: 
(76) Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը զարմանում և տխրում է լսելով, որ Ահարոնյան Քահանայության կրողը հեռացել էր Աստծուց:

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ (6) Երկնային Հայրը պատասխանում է երիտասարդ կնոջ աղոթքին հաստատելով Իր սերը նրա հանդեպ: Եթովպիայում սովահար մարդը կարեկցանք  
է ցուցաբերում որբ մանկան բարօրության համար:

Ստորև տրվում է գերագույն համաժողովի ելույթներից ընտրված փորձառությունների մի ցանկ, որը կարելի է օգտագործել անձնական 
ուսումնասիրության, ընտանեկան երեկոների և ուսուցանման այլ առիթների ժամանակ: Համարը ցույց է տալիս ելույթի առաջին էջը:
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Եկեղեցու նորությունները

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Երեց Ռոնալդ Ա. 
Ռասբենդը Տասներկու 

Առաքյալների Քվորում իր 
կանչն ընդունելուց հետո, կարդաց Հովհաննես 15.16- ը. 
«Ոչ թէ դուք ինձ ընտրեցիք. այլ ես ընտրեցի ձեզ, և կար-
գեցի ձեզ»:

Երեց Ռասբենդն ասաց. «Ես հոգևոր տպավորություն ու-
նեցա, որ չկա ոչինչ այս [կոչման] հետ կապված, որ լիներ 
. . . իմ ցանկությունը: Դա Տիրոջ որոշումն էր»:

Երեց Ռասբենդը 19 տարեկանում արդեն սովորել էր 
նմանատիպ մի դաս Տիրոջ որոշումներին ենթարկվելու 
վերաբերյալ: Նա հույս ուներ միսիա ծառայել Գերմանիա-
յում, ինչպես արել էր նրա հայրը և ավագ եղբայրը, բայց 
փոխարենը կանչվեց Արևելյան Նահանգների Միսիա 
(ԱՄՆ): Նա դիմեց սուրբ գրքերին և կարդաց Վարդապե-
տություն և Ուխտերի 100- րդ բաժնում. 

«Հետևաբար, հետևեք ինձ և լսեք խորհուրդը, որը ես 
կտամ ձեզ:

. . . Արդյունավետ դուռ պիտի բացվի մերձակա շրջան-
ներում, արևելյան այս հողում: . . .

Հետևաբար, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ. Բարձրացրեք 
ձեր ձայնը դեպի այս ժողովուրդը» (հատվածներ 2, 3, 5):

Նա ուներ վկայություն, որ Տերն ուզում էր, որ ինքը ծա-
ռայեր Արևելյան Նահանգների Միսիայում:

Երեց Ռասբենդը, ծնված 1951թ․ փետրվարի 6- ին, 
ծագումով համեստ ընտանիքից է: «Ես ծնվել եմ [հացի] բեռ-
նատարի վարորդից և սիրելի [տնակյաց] մորից», - ասել է 
նա: Նա ծագումով բազմասերունդ Վերջին Օրերի Սրբերի 
ընտանիքից է, մի ժառանգություն, 
որը նա գնահատում է:

1973թ․ Երեց Ռասբենդն ամուս-
նացավ Մելանի Թուիթչելի հետ: 
Նրանք ունեն 5 երեխա և 24 թոռ: 
Երեց Ռասբենդը վերագրում է 
ամեն ինչ իր կնոջը, ով 42 տարի 
օգնել է նրան դառնալ այն մարդը, 
ով ինքը կա այսօր: «Կինս վերց-
րել է ինձ բրուտի կավի նման և 
ձևավորել ինձ, դարձնելով մի բան, 
որն իսկապես արժեք ունի: . . . Սա 
նրա հոգևոր ազդեցությունն է, որն 
առաջնորդել է դեպի ոչ միայն այս 
գեղեցիկ և հատուկ կոչումը, այլ 
դեպի ամեն բան, որ ես կատարել 
եմ հոգևոր առումով»։

1987թ․ Երեց Ռասբենդը դարձավ նախագահ և համաշ-
խարհային քիմիական կորպորացիայի գլխավոր գործող 
տնօրենը: Նա սովորեց իր ղեկավարներից, թե ինչպես 
լինել ավելի արդյունավետ Եկեղեցու ծառայության մեջ: 
«Ես սովորեցի իմ մասնագիտութան մեջ, . . . որ մարդիկ 
ավելի կարևոր են, քան որևէ այլ բան, որ մենք կարող ենք 
անել»: Նա նաև «սովորեց ղեկավարելու շատ ու շատ հմ-
տություններ, . . . որոնք պետք եկան որպես Բարձրագույն 
Իշխանություն:»

Երեց Ռասբենդն ունեցել է բազմաթիվ հնարավորու-
թյուններ օգտագործելու այդ հմտությունները: Նա ծառայել 
է որպես եպիսկոպոս, միսիայի նախագահ, 2000թ․- ից ի 
վեր՝ Բարձրագույն Իշխանություն, Հյուսիսային Ամերի-
կայի արևմտյան, հյուսիս- արևնտյան և Յուտայի երեք 
շրջանների ղեկավար, Եվրոպայի Կենտրոնական տա-
րածաշրջանի նախագահության խորհրդական, Տաճարա-
յին բաժանմունքի գործադիր տնօրեն, 2005թ․- ից ի վեր՝ 
Յոթանասունի Նախագահության անդամ, և 2009թ․- ից ի 
վեր՝ Յոթանասունի Ավագ Նախագահ:

Եկեղեցական նրա հանձնարարությունները նրան սեր 
են տվել ամենուրեք Վերջին Օրերի Սրբերի հանդեպ: 
Նա ասում է անդամներին. «Ձեր հավատքը մեծացրել է 
մեր հավատքը, ձեր վկայությունները ավելացրել են մեր 
վկայությունը» (էջ 90):

Երեց Ռասբենդը խոնարհված է զգում ծառայելու որպես 
Տեր Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ: «Ես միշտ ունեցել եմ 
ցանկություն ծառայելու Նրան», -  ասել է նա: «Ես կնվիրա-
բերեմ իմ ժամանակը, իմ տաղանդները և այն ամենն, ինչ 

ես այժմ ունեմ, իմ մնացած կյանքի 
ընթացքում: Ես պարտավոր եմ անել 
դա: Ես պատիվ ունեմ անելու դա»: ◼
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Խորհելով Տասներկու 
Առաքյալների Քվորում 

իր կանչվելու մասին, Երեց 
Գարի Ի. Սթիվենսոնը 

մտածում էր, որ իր ծառայությունը Տիրոջ արքայությունում 
և հատկապես որպես Առաքյալ ավելի շատ նման կլինի 
ծառայելու միջոցով ղեկավարելուն, քան ղեկավարելու 
միջոցով ծառայելուն:

«Հիսուս Քրիստոսը համարեց իրեն ծառա», - ասաց Երեց 
Սթիվենսոնը մամլո ասուլիսում իր հաստատվելուց հետո: 
Մենք ևս համարում ենք մեզ ծառաներ» (տես Մարկոս 
10.44):

Երեց Սթիվենսոնի կանչը Տասներկու Առաքյալների 
Քվորում եկավ անսպասելիորեն: Սակայն նա զգում է, որ 
Եկեղեցում իր ծառայությունը, հատկապես որպես Յոթա-
նասունի Բարձրագույն Իշխանավոր 2008- ից մինչև 2012 
թվականը և որպես Նախագահող Եպիսկոպոս սկսած 
2012թ․ մարտից, օգնել է իրեն պատրաստվել իր նոր պար-
տականությունների համար:

Ամենակարևոր բաներից մեկը, որ նա սովորել է Տիրոջը 
ծառայելու ընթացքում, Երկնային Հոր զավակների մեծ 
արժեքն է: Երեց Սթիվենսոնը անհամբեր սպասում է 
մեծացող հնարավորություններին, որ նա կունենա որպես 
Առաքյալ՝ հաղորդակցվելուԱստծո զավակների հետ և 
վկայելու ողջ աշխարհում:

Նա նաև անհամբեր սպասում է անընդհատ հաղոր-
դակցություն ունենալուն նրանց հետ, ովքեր առաջնորդում 
են Տիրոջ Եկեղեցին: «Այն, որ նստելու ենք խորհրդի և կա-
րողանալու ենք սովորել [նրանցից], ուսուցանվելու [նրանց] 
կողմից, և զգալու նրանց ուժը և նրանց վկայությունները 
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության մասին, ես համոզ-
ված եմ, գեղեցիկ փորձառություն կլինի»:

Գարի Ի. Սթիվենսոնը ծնվել է 1955 թվականի, օգոս-
տոսի 6- ին, Իվան Ն. և Վերա Ջին Սթիվենսոնների ըն-
տանիքում: Նրա ընտանեկան արմատները տանում են 
դեպի Յուտայի Վերջին Օրերի վաղ ռահվիրա Սրբերը: 
Նա մեծացել է հյուսիսային Յուտայի Քեշ Վելիում ավետա-
րանակենտրոն մի տան մեջ, որտեղ նա սովորել է ծանր 
աշխատանքի արժեքը և ծառայության կարևորությունը: 
Նրա հայրը՝ «իր պատանեկության եպիսկոպոսը» հաճախ 
էր հրավիրում նրան իր հետ այցելությունների բազմաթիվ 
այրիների, ովքեր ապրում էին իրենց ծխում: Դասերը, 
որոնք սովորեց պատանի Գարին իր հորից Քրիստո-
սանման հոգացողության և ծառայության մասին, թողեց 
անջնջելի տպավորություն նրա վրա և նրան լավ օգնեց 
որպես Նախագահող Եպիսկոպոս:

«Եկեղեցու Եպիսկոպոսները, - ասել է նա,-  իսկապես  
իմ հերոսներն են»:

Երեց Սթիվենսոնի ծառայությունը Եկեղեցում լուրջ 
ընթացք ստացավ, երբ նա կանչվեց որպես լիաժամկետ 
միսիոներ Ճապոնիայի Ֆուկուոկա միսիայում, որտեղ 
նա զարգացրեց տևական սեր ճապոնացի ժողովրդի և 
նրանց լեզվի հանդեպ, որով նա դեռևս սահուն խոսում 
է: Իր միսիայից հետո նա հաճախեց Յուտայի Պետա-
կան Համալսարանը, որտեղ նա ծանոթացավ Լեսա Ջին 
Հիգլեյի հետ: Նրանք ամուսնացան 1979թ. Այդահո Ֆոլս 
Այդահո տաճարում, և այժմ չորս որդիների ծնողներ են: 
Երեց Սթիվենսոնն ունի բիզնեսի կառավարման աստի-
ճան, մարկետինգ մասնագիտացումով: Հետագայում նա 
համատեղ հիմնադրեց սպորտային սարքավորումների 
աշխարհի առաջատար արտադրողների ու վաճառողների 
ձեռնակություն և աշխատեց այնտեղ որպես նախագահ և 
գլխավոր տնօրեն:

Սթիվենսոնների ընտանիքը մի քանի տարի ապրել է 
Ճապոնիայում: 2004թ․ Երեց Սթիվենսոնը կանչվեց որ-
պես Ճապոնիայի Նագոյա Միսիայի նախագահ: 2008թ․ 
Յոթանասունական կանչվելուց հետո, նա ծառայեց 
որպես խորհրդական և նախագահ Ասիայի հյուսիսային 
տարածաջրջանում: Նա ծառայում էր տարածաշրջանի 
նախագահ 2011թ., երբ ուժգին երկրաշարժը հարվածեց 
Ճապոնիայի հյուսիսային ափին, առաջացնելով լայնա-
ծավալ ցունամի, որը հազարավոր մարդկանց մահվան 
պատճառ դարձավ: Այդ փորձառությունը դարձավ վճռո-
րոշ պահ նրա կյանքում:

Երեց Սթիվենսոնն օգ-
նեց ձևակերպել Եկեղեցու 
արձագանքը, որն ապա-
հովեց սնունդ, պաշարներ, 
աջակցություն և երկար-
ժամկետ օգնություն:

«Դա Հիսուս Քրիստոսի 
Եկեղեցու աստվածայ-
նորեն նշանակված՝ 
աղքատներին և կարիքա-
վորներին հոգ տանելու 
պատականությունների 
կատարման դրսևորումն 
էր», -  հիշում է նա: Նա 
ասել է, որ սրբազան 
արտոնություն է՝ «ծառայել, 
օրհնել և կազմակերպել 
օգնություն»: ◼

Երեց Գարի Ե. Սթիվենսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում



137ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

հետո Շվեդիա: Նա վերադարձավ Յուտա իր ընտանիքի 
հետ երեք տարի անց: Երբ 19 տարեկան էր, նա կանչվեց 
ծառայելու լիաժամկետ միսիա Շվեդիայում։

2009թ․ Երեց Ռենլանդը կանչվեց որպես Յոթանասունի 
Բարձրագույն Իշխանավոր: Նրա առաջին հանձնարա-
րությունը Աֆրիկայի Հարավարևելյան Տարածաշրջանի 
Նախագահությունում էր: Երեց Ռենլանդն ավարտեց իր 
կարիերան որպես բժիշկ և դասախոս, բայց նրա կինը, 
ասում է նա, «ավելի մեծ զոհաբերություն կատարեց»: Ռութը 
իր իրավաբանական ֆիրմայի նախագահն էր, երբ Երեց 
Ռենլանդը կանչվեց, և նա նույնպես թողեց իր աշխա-
տանքը: Բայց այն ժամանակից սկսած, ինչ նրանք ամուս-
նացան 1977թ․, ասում է նա, նա միշտ եղել է «ներկա ամենի 
մեջ» և նրա համար մեծ ուժի աղբյուր:

Երբ Աֆրիկայում էին, Երեց և Քույր Ռենլանդներն 
«ուսուցանվեցին Սրբերի կողմից, թե ինչն էր, որ իսկապես 
նշանակություն ուներ»: Մի անգամ Կոնգոյի Դեմոկրա-
տական Հանրապետությունում, Երեց Ռենլանդը հարցրեց 
անդամներին, թե որոնք էին իրենց մարտահրավերները: 
Նա վերհիշում է, որ մի քիչ մտածելուց հետո,«մի տարեց 
ջենտլմեն կանգնեց և ասաց. «Երեց Ռենլանդ, ինչպե՞ս կա-
րող ենք մենք մարտահրավերներ ունենալ: Մենք ունենք 
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը»: Երեց Ռենլանդը վկայում 
է. «Կինս և ես կամենում ենք նման լինել Կանանգայի այդ 
Սրբերին: . . . Նրանք, թվում է, ոչինչ չունեն, բայց նրանք 
ունեն ամեն ինչ»:

Եզրափակելով իր առաջին ելույթը որպես Առաքյալ, 
Երեց Ռենլանդը վկայեց. «Իմ ողջ սրտով ես կամենում եմ 

լինել Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ 
հետևորդը: Ես սիրում եմ Նրան: Ես 
հիանում եմ Նրանով: Ես վկայում եմ 
Նրա կենդանի իրականության մա-
սին: Ես վկայում եմ, որ Նա է Օծյալը՝ 
Մեսիան» (էջ 94): ◼

Տասներկու Առա-
քյալների Քվորում 

կանչվելու սկզբնական 
զարմանքից հետո, Երեց 

Դեյլ Գ. Ռենլանդը ծնկի իջավ աղոթքով իր կնոջ՝ Ռութի 
հետ, փնտրելով վկայություն այն մասին, որ «Աստված է 
ուղղորդում այս ընթացքը»:

Երեց Ռենլանդը որոնել է այդ ուղղուրդումը շատ ան-
գամներ որպես Յոթանասունի Գերագույն Իշխանավոր, 
որպես սրտաբան և որպես ամուսին և հայր: Օրինակ, երբ 
նա աշխատում էր որպես բժշկական ծրագրի ղեկավար 
Մերիլենդում, ԱՄՆ, նրա կնոջ մոտ հայտնաբերվեց ձվա-
րաննեերի քաղցկեղ: Նրանց դուստրը՝ Էշլին ընդամենը 
16 ամսեկան էր: Այդ դժվարին օրերում Տիրոջ մոտիկու-
թյան Երեց Ռենլանդի զգացողությունը վերականգվեց, 
երբ Ռութը շնորհակալություն հայտնեց Տիրոջը աղոթքով՝ 
իրենց տաճարային կնքման համար:

Երեց Ռենլանդը անցկացրեց իր կարիերան որպես 
սրտաբան, բժշկելով սրտի խնդիր ունեցող հիվանդնե-
րին: Նա տեսել է շատ հիվանդների մահը: Բայց երբ Չադ 
անունով մի հիվանդ մահացավ, զգացմունքային տարա-
ծությունը, որը նա պահպանում էր ճգնաժամի պահերին 
որպես բժիշկ, խախտվեց, երբ Չադի ծնողները միացան 
իրեն շտապ օգնության սենյակում: Այդ պահին նա տեսավ 
Չադին նրանց աչքերով:

Այս փորձառության մասին Երեց Ռենլանդն ասել է. «Ես 
այժմ հասկանում եմ, որ Եկեղեցում ուրիշներին արդյու-
նավետորեն ծառայելու համար մենք պետք է տեսնենք 
նրանց ծնողի աչքերով՝ Երկնային 
Հոր աչքերով: Միայն այդ ժամա-
նակ մենք կարող ենք հասկանալ 
հոգու ճշմարիտ արժեքը» (էջ 94):

Երեց Ռենլանդի մանկությունը 
և Եկեղեցու ծառայությունը 
նույնպես օգնել են նրան պատ-
րաստվել տեսնելու ուրիշներին 
Տիրոջ աչքերի միջոցով և հասկա-
նալ Եկեղեցու անդամակցության 
զանազանությունը:

Դեյլ Ռենլանդը ծնվել է 1952 
թվականի նոյեմբերի 13- ին, շվե-
դական էմիգրանտների ընտա-
նիքում, ովքեր եկել էին Յուտա, 
որպեսզի կնքվեին տաճարում։ 
Երբ Դեյլը տղա էր, ընտանիքը 
տեղափոխվեց Ֆինլանդիա, իսկ 
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Երիտասարդ տարիքում Երեց Լ Ուիթնի Քլեյթոնը սովո-
րել է սիրել աշխատանքը և ընտանիքը։ Ամեն շաբաթ 

օր վաղ առավոտյան նրա հայրը, որը բժիշկ էր, գնում էր 
աշխատանքի։ Դուրս գալուց առաջ նա գրատախտակին 
գրում է այդ օրվա գործերի ցանկը։ Երբ վերադառնում էր, 
միանում էր իր որդիներին և կողք կողքի աշխատում էր 
նրանց հետ։ Իր հորից Երեց Քլեյթոնը սովորե է աշխա-
տանքային էթիկա, որն օրհնել է նրա կյանքը։

Երեց Քլեյթոնի ընտանիքը նաև գիտեր, որ ընթրիքը 
ընտանեկան ժամանակ էր։ «Մենք խոսում էինք քաղա-
քականության մասին, թե ինչ էր կատարվում դպրոցում, 
համայնքում, ավետարանի և Եկեղեցու մասին։ . . . Դա 
մեծանալու կարևոր մասն էր»։ Ճաշի շուրջ զրույցները 
սովորույթ դարձան նրա և նրա կնոջ համար, և օրինակ 
դարձան նրանց երեխաների համար:

Երեց Քլեյթոնը կոչվեց Յոթանասունի Ավագ Նախագահ 
6 հոկտեմբերին, 2015թ․: Նա զբաղեցրեց Երեց Ռոնալդ Ա 
Ռասբենդի թափուր տեղը, որը կանչվեց Տասներկու Առա-
քյալների Քվորում:

Երեց Քլեյթոնը հաստատվել է որպես Յոթանասունի 
Բարձրագույն Իշխանավոր 2001թ․ մարտի 1- ին: Նա 
ծառայել է որպես Յոթանասունի Նախագահության ան-
դամ 2008թ․- ից և վերահսկող պարտականություն ուներ 
Յուտայի տարածքներում։ Նա աջակցել է Տասներկու 
Առաքյալների Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարին, ով 
վերահսկում էր Աֆրիկայի հարավերևելյան և արևմտյան 
տարածքները։ Նա ծառայել է նաև որպես Հասարակական 
գործերի հանձնաժողովի անդամ։ Նա ծառայել է որպես 
խորհրդական Հարավային Ամերիկայի հյուսիսարևմտյան 
տարածաշրջանի նախագահությունում 2002–2003 թվերին 
և որպես նախագահ 2003–2006 թվերին։

Նա ծնվել է Սոլթ Լեյք Սիթիում, Յուտա, ԱՄՆ, 1950թ․- ին, 
ամուսնացել է Քեթի Էնն Քիփի հետ 1973թ․- ին Սոլթ Լեյքի 
Տաճարում։ Նրանք 7 երեխաների ծնողներ են և ունեն 
20 թոռ:

Երեց Քլեյթոնը բակալավրի կոչում է ստացել ֆինանս-
ների գծով Յուտայի Համալսարանում և իրավաբանի 
աստիճան Պասիֆիկ Համալսարանում: Նա աշխատել է 
որպես իրավաբան Կալիֆորնիայում, ԱՄՆ, 1981- ից մինչև 
2001թ.։

Նա ծառայել է որպես Տարածքային Յոթանասունա-
կան, տարածաշրջանային ներկայացուցիչ, միսիայի 
նախագահի խորհրդական, բարձրագույն խորհրդական, 
եպիսկոպոս, ցցի միսիայի նախագահ և Ավետարանի 
Վարդապետության ուսուցիչ: Նա ծառայել է որպես լիա-
ժամկետ միսիոներ Պերույում 1970–1971 թվերին: ◼

Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն
Յոթանասունի Ավագ Նախագահ

Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգ
Յոթանասունի Նախագահություն

Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգը, որը վերջերս է կանչվել ծառա-
յելու Յոթանասունի Նախագահությունում, հիշում է մի 

հուշման մասին, որը եկել էր նրան, երբ նա ծառայում էր 
որպես միսիոներ Տայվանում:

Մի ունկնդիր եկավ հաղորդության ժողովին: «Ես ինձ 
ոգեշնչված զգացի նրան գրել մի կարճ երկտող Մորզեի 
այբուբենով, որը մոտավորապես ասում էր. «Բարի գալուստ 
հաղորդության ժողով: Ուրախ եմ ձեզ տեսնել այստեղ:»

Ունկնդիրը պարզվեց որ ռադիո օպերատոր էր և 
հրճվանքով ընդունեց ուղերձը: «Ես ապշեցի, որ տարիներ 
առաջ իմ սովորած ինչ որ բան կարողացավ օգնել ինձ . . . 
հասնելու որոշակի անձի մի առանձնահատուկ ձևով», 
- ասաց Երեց Գոնգը

Սովորելը և օգնության հասնելը ուրիշներին եղել է Երեց 
Գոնգի կյանքի ուղին մանկությունից սկսած, երբ նա սովորել 
է Մորզեի այբուբենը, երբ Բոյ Սքաութ էր: 1977 թվականին նա 
ստացավ արվեստի թեկնածուի աստիճան Ասիայի հետա-
զոտությունների և Համալսարանի հետազոտություններում 
Բրիգամ Յանգի Համալսարանից 1979 թվականին նա ստա-
ցավ փիլիսոփայության մագիստրոսի աստիճան, իսկ 1981 
թվականին նա ստացավ դոկտորի աստիճան միջազգային 
հարաբերությունների գծով Օքսֆորդի Համալսարանից:

Երեց Գոնգը ծառայել է բազմաթիվ եկեղեցական 
կոչումներում, ներառյալ՝ բարձրագույն խորհրդական, 
քահանայապետերի խմբի ղեկավար, Ցցի Կիրակնօրյա 
դպրոցի նախագահ, սեմինարիայի ուսուցիչ, եպիսկոպոս, 
ցցի միսիայի նախագահ, ցցի նախագահ և Տարածքային 
Յոթանասունական: Իր կանչի ժամանակ որպես Յոթա-
նասունի գերագույն իշխանավոր 2010 թվականին, նա 
ծառայում էր որպես Յոթանասունի Հինգերորդ Քվորումի 
անդամ Յուտայի Հարավային Տարածաշրջանում:

1985թվականին Երեց Գոնգը ծառայել է որպես Միա-
ցյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտում պետ-
քարտուղարի հատուկ օգնական, իսկ 1987 թվականին նա 
աշխատել է որպես հատուկ օգնական Միացյալ Նահանգ-
ների դեսպանին Պեկինում, Չինաստան: 1989 թվականից 
մինչև 2001 թվականը նա ծառայել է մի քանի պաշտոննե-
րում Ռազմավարական և Միջազգային հետազոտություն-
ների Կենտրոնում Վաշինգտոնում, Կոլումբիայի շրջան:

Ջերիթ Վ. Գոնգը ծնվել է Ռեդվուդ Սիթիում, Կալիֆորնիա, 
ԱՄՆ, 1953 թվականին: Նա և նրա կինը՝ Սյուզան Լինդսեյ 
Գոնգը, չորս երեխաների ծնողներ են և ունեն երեք թոռ: 
Երեց Գոնգի պապն ու տատը ներգաղթել են Միացյալ Նա-
հանգներ Չինաստանից: Նա հայտնաբերել է իր նախնինե-
րին 33 սերունդ ետ գնալով մինչև Առաջին Դրագոն Գոնգը, 
ով ծնվել է մ.թ 837 թվականին Չինաստանի հարավային 
մասում վերջին Թանգ դինաստիայի օրոք: ◼
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Եպիսկոպոս Ջեռալդ Կոսե
Նախագահող Եպիսկոպոս

Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեյվիս
Նախագահող եպիսկոպոսության առաջին 
խորհրդական

Ջեռալդ Կոսեն 33 տարեկանում Ֆրանսիայում դեռ հիմ-
նում էր իր կարիերան սննդի բաշխման բնագավառում, 

երբ ընկերության նախագահը իրեն մի կողմ կանչեց։ Նա 
նկատել էր Ջեռալդի հոգևոր համոզմունքները և կշռադատ-
ված դատողություններ կատարելու և աշխատակիցներին 
միավորելու նրա ունակությունը, իսկ այդ հատկանիշները 
զարգանում են Եկեղեցում ակտիվության, ծառայության և 
ղեկավարման արդյունքում։ Նախագահը եզրակացրել էր, 
որ Ջերալդը այն մարդն էր, ում կարելի էր վստահել։

Ի զարմանս իրեն, Ջեռալդը շուտով իր պատասխա-
նատվության տակ ստացավ 1800 մարդ։ Երբ տաս տարի 
անց՝ 2008թ․ ապրիլին նա կանչվեց ծառայելու որպես Յո-
թանասունի Բարձրագույն Իշխանավոր, նա կառավարում 
էր մի քանի ընկերություններ այդ բնագավառում։

Եպիսկոպոս Կոսեի գործարարական և կառավարման 
հմտությունները, գումարած նրա հոգևոր ծառայության և 
ղեկավարման փորձին, մեծ օգնություն են եղել Եկեղեցու 
նոր Նախագահող Եպիսկոպոսի ծառայությունը կրելու 
համար։ Եպիսկոպոս Կոսեն, ով ծառայել է որպես Առաջին 
Խորհրդական Նախագահող Եպիսկոպոսությունում 2012թ․ 
մարտից, ստացել է իր նոր կոչումը հոկտեմբերի գերա-
գույն համաժողովից մի քանի օր անց։ Նա զբաղեցրեց 
Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոնի թափուր տեղը, որը հաստատ-
վեց 2015թ․ հոկտեմբերի 3- ին որպես Տասներկու Առաքյալ-
ների Քվորումի անդամ:

Եպիսկոպոս Ջեռալդ Ջին Կոսեն, Եկեղեցու 15- րդ 
Նախագահող Եպիսկոպոսը, ծնվել է Բորդոյում, Ֆրանսիա, 
1963թ.- ին։ Նա և Վալերի Բաբինն ամուսնացել են 1986թ. 
Բերն Շվեյցարիա Տաճարում: Նրանք ունեն 5 երեխա և 
հինգ թոռ:

Ի լրումն իր փորձին Նախագահող Եպիսկոպոսու-
թյունում և որպես Յոթանասունի անդամ, նա ծառայել է 
որպես խորհրդական Եվրոպայի տարածքային նախագա-
հությունում և որպես տարածքային Յոթանասունական, 
ցցի նախագահ, ցցի նախագահի խորհրդական, եպիսկո-
պոսի խորհրդական, քահանայապետերի խմբի ղեկավար 
և երեցների քվորումի նախագահ։

Երիտասարդ տարիքում Եպիսկոպոս Կոսեն երջանկու-
թյուն է գտել իր հավատքի և Եկեղեցու ծառայության մեջ։ 
Նա ծառայել է որպես Երեխաների խմբի դաշնակահար 
12 տարեկանում և Կիրակնօրյա Դպրոցի նախագահ 
16 տարեկանում։ Նա նաև զբաղված է եղել Ահարոնյան 
Քահանայության պարտականություններով։

«Եկեղեցում ծառայելը», այդ թվում իր հորն օգնելը 
եպիսկոպոսի և ճյուղի նախագահի պարտականություն-
ները կատարելիս, «օգնել է ինձ ստանալ իմ վկայությունը», 
-  ասել է նա։ ◼

«Դեռահաս տարիքում, -  ասում է Եպիսկոպոս Դին Մ 
Դեյվիսը, -  լավագույն կտրված խոտածածկ ունենալը 

մեր հարևանության մեջ ուրախություն էր ինձ պատճա-
ռում, և ես մի կարևոր դաս սովորեցի․ մի փոքր լրացուցիչ 
ջանք կարող է մեծ փոփոխություն կատարել գրեթե ամեն 
ինչում, որ անում եք»։ Մի փոքր ավել տալը չափանիշ 
դարձավ, որը օգտակար կլինի նրան նաև որպես Նախա-
գահող Եպիսկոպոսության Առաջին Խորհրդական։

Եպիսկոպոս Դեյվիսը ծառայել է որպես Եպիսկո-
պոս Գարի Ի. Սթիվենսոնի Երկրորդ Խորհրդական, ով 
հաստատվեց 2015 թվականի հոկտեմբերի 3- ին որպես 
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ:

Դին Մայրոն Դեյվիսը ծնվել է Սոլթ Լեյք Սիթիում, Յուտա, 
ԱՄՆ, 1951 թվականին: Նա ութ երեխաներից մեկն էր: Նա 
երախտագիտություն է հայտնում իր ծնողների համար, 
ովքեր ոչ միայն սիրել և մեծացրել են իրենց երեխաներին, 
այլ նաև օգնել են նրանց գնահատել աշխատանքի օրհնու-
թյունները։ Նա ամուսնացել է Դարլա Ջեյմսի հետ 1973թ․- ին 
Սոլթ Լեյքի տաճարում: Նրանք ունեն 5 երեխա և 14 թոռ:

Եպիսկոպոս Դեյվիսը մեկ այլ կարևոր դաս սովորեց, 
երբ ապրում էր Սան Ֆրանցիսկոյում, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ, 
1989թ․- ին։ Երկրաշարժի ժամանակ նա տեսավ, ինչպես 
են վնասվում առանց ամուր հիմքի տները։ «Այդ օրվա 
իրադարձությունների մասին խորհելը իմ մտքում և սրտում 
հաստատեցին այն գաղափարը, որ աղետներին, երկրա-
ժարժերին և կյանքի փոթորիկներին հաջողությամբ դի-
մակայելու համար, մենք պետք է կառուցենք հաստատուն 
հիմքի վրա՝ . . . Հիսուս Քրիստոսի հիմքի վրա» («Հաստա-
տուն հիմք», Լիահոնա, մայիս 2013, 9)։

Եպիսկոպոս Դեյվիսը աշխատում է Եկեղեցում 1995թ․ 
հուլիսից։ Վերջերս նա Եկեղեցու հատուկ նախագծերի 
բաժնի գործադիր տնօրենն էր, հատուկ նպատակներով 
անշարժ գույքի, տաճարային դիզայնի և տաճարների 
շինարարության համար պատասխանատվությամբ:

Եկեղեցու աշխատանքից առաջ Եպիսկոպոս Դեյվիսը 
աշխատում էր Հայ Ինդաստրիս ընկերությունում, Լանքաս-
թեր, Պենսիլվանիա, և Բեթչել Ինվեսթմենթ ընկերությու-
նում, Սան Ֆրանցիսկոյում, Կալիֆորնիա։ Նա ստացել է 
բակալավրի կոչում գյուղատնտեսության գծով Բրիգամ 
Յանգ Համալսարան և ավարտել է առաջատար գործադիր 
ծրագիր Սթենֆորդի և Նորթվեսթերն համալսարաններում։

Եպիսկոպոս Դեյվիսը ծառայել է որպես Պուերտո Ռիկո 
Սան Խուան միսիայի նախագահ, միսիայի նախագահի 
խորհրդական, ցցի նախագահ, ցցի նախագահի խորհր-
դական, ցցի գործադիր քարտուղար, քահանայապետ, մի 
քանի եպիսկոպոսություններում, և լիաժամկետ միսիոներ 
Ուրուգվայ/Պարագվայ միսիայում։ ◼
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Եպիսկոպոս  
Վ. Քրիստոֆեր Վադել
Նախագահող Եպիսկոպոսության Երկրորդ 
Խորհրդական

Եղբայր Բրայըն Ք. Էշթոնը կանչվել էր ծառայելու Կի-
րակնօրյա դպրոցի գերագույն նախագահությունում, 

հենց այն ժամանակ, երբ ավարտում էր իր ծառայությունը 
Տեխասի Հյուստոնի Հարավային Միսիայում որպես նախա-
գահ: Կոչումը հայտարարվեց հունիսին և նա հաստատվեց 
2015 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովում:

Եղբայր Թեդ Ռ. Քալիսթերը կշարունակի ծառայել որ-
պես գերագույն նախագահ, և Եղբայր Դեվին Գ. Դյուրանը, 
որ նախկինում ծառայում էր որպես երկրորդ խորհրդա-
կան, 2014թվականի ապրիլից սկսած դարձավ առաջին 
խորհրդական:

Նախագահությունում թափուր տեղը առաջացել էր Ջոն Ս. 
Թանների նշանակման հետ կապված՝ ծառայելու որպես Հա-
վայան կղզիների Բիգամ Յանգի Համալսարանի նախագահ: 

Բրայըն Քենթ Էշթոնը ծնվել է Պրովոյում, Յուտա, ԱՄՆ, 
1969 թվականին Քենթ և Վիկի Բրաուն Էշթոնների ընտա-
նիքում: Նա ինը երեխաներից ամենամեծն է: Նա հիշում է 
իր ծնողներին որպես ավետարանի հետևողական ուսու-
ցիչներ տանը:

Եղբայր Էշթոնը ծառայել է լիաժամկետ միսիա Պերուի 
Լիմա Հարավային Միսիայում: Նրա ծառայելու որոշումը 
ընդունվել էր մի լավ ընկերոջ ազդեցությամբ, ով հուշում 
էր զգացել ասելու նրան, որ նա պետք է միսիա ծառայեր: 
Երբ նրա ընկերը արտահայտեց իր զգացումները, Բրայընը 
զգաց Հոգու հաստատումը: Իր միսիայում նա մաքառում 
էր որոշ կարևոր առողջական մարտահրավերներից, երբ 
նա կանչվեց ծառայելու որպես մի մեծ ճյուղի նախագահ: 
Այդ ժամանակաընթացքում նա ջերմեռանդորեն և անընդ-
հատ աղոթում էր Երկնային Հորը՝ օգնության համար: «Ես 
սովորեցի ապավինել Նրան և Նա եկավ ինձ օգնության»,- 
ասաց նա: «Սովորելը Նրան վստահել առաջացրեց ողջ 
այդ տարբերությունը»:

Իր միսիայից հետո նա հաճախեց Բրիգամ Յանգի 
Համալսարանը, որտեղ նա ծանոթացավ իր ապագա կնոջը՝ 
Մելինդա Ըրլին: Նախքան իրենց ամուսնանալը, այնուամե-
նայիվ, նա ծառայեց Իսպանիայի Մալագայի Միսիայում, 
մինչ Եղբայր Էշթոնը աշխատում էր Միացյալ Նահանգների 
միջին արևմուտքում: Նրա միսիայից հետո նրանք ամուս-
նացան Յուտայի,Սբ. Ջորջի Տաճարում: Նրանք ունեն յոթ 
երեխա:

Եղբայր Էշթոնը ստացավ բիզնեսի կառավարման մա-
գիստրոսի կոչում Հարվարդի Համալսարանից, մինչդեռ Քույր 
Աշթոնը հաճախում էր բժշկական համալսարան: Եղբայր 
Էշթոնը ձեռներեց է և հիմնել է մի քանի ընկերություններ:

Եղբայր Էշթոնը նախկինում ծառայել է որպես եպիս-
կոպոս, բարձրագույն խորհրդական, երեցների քվորումի 
նախագահ և Ավետարանի վարդապետության ուսուցիչ: ◼

Բրայըն Ք․ Էշթոն
Կիրակնօրյա Դպրոցի Գերագույն 
Նախագահություն Երկրորդ 
Խորհրդական

Քոլեջում մարզիկ լինելով Քրիսթոֆեր Վադելը կրթաթո-
շակ ստացավ վոլեյբոլի համար Սան Դիեգո պետա-

կան համալսարանում, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ։ Սակայն նա 
սովորեց երախտապարտ լինել եպիսկոպոսին, ով հարց-
նում էր իրեն այլ բաների մասին, երբ նա տուն էր գալիս 
արձակուրդներին։

«Նա չէր հարցնում․ «Ինչպե՞ս են վոլեյբոլիդ գործերը», 
այլ՝ «Ինչպե՞ս ես դու։ Արդո՞ք դու աղոթում ես, ամուր ես 
մնում, ակտիվ ես Եկեղեցում»: Ես իրոք գնահատում էի այդ 
հարցերը այն բաների [մասին], . . . որոնք առավել կարևոր 
էին», -  հիշում է Եպիսկոպոս Վադելը։

Առավել կարևորի վրա կենտրոնանալը օգնել է Եպիս-
կոպոս Վադելին ապրել արժանի ընտանեկան երկու 
կարգախոսների․ «Վերադարձիր պատվով» և «Ապավինիր 
Տիրոջը»։ Այդ վստահությունն օգնեց նրան վոլեյբոլը մի 
կողմ թողնել՝ միսիայում ծառայելու համար։ Միսիայից 
վերադառնալուց հետո դա թույլ տվեց նրանց շարունակել 
իր երկարատև սիրահետումը մեկ այլ համալսարանից մի 
երիտասարդ կնոջ հետ։ Ավելի ուշ, երբ նրանք ամուսնա-
ցած էին, Տիրոջն ապավիլնելն օգնեց նրանց լսել Հոգուն՝ 
տեղափոխման որոշումներ կայացնելիս։

«Եթե անես ամեն ինչ Տիրոջ ձևով, -  ասում է նա, -  ամեն 
ինչ հրաշալի կլինի»։

Տիրոջն ապավիլնելը կշարունակի օրհնել Եպիսկոպոս 
Վդելի կյանքը, ով ծառայել է որպես Բարձրագույն Իշխա-
նավոր Յոթանասունական 2011թ․ ապրիլից սկսած, իսկ 
այժմ դառնում է Նախագահող Եպիսկոպոսության երկ-
րորդ խորհրդականը։

Վեյն Քրիսթոֆեր Վադելը ծնվել է Լոս Անջելոսում, 
Կալիֆորնիա, 1959 թվականին: Նա ամուսնացել է Քերոլ 
Սթանսելի հետ 1984թ. հուլիսին Լոս Անջելես Կալիֆորնիա 
Տաճարում: Նրանք չորս երեխաների ծնողներ են և ունեն 
երեք թոռ: Նա ծառայում էր որպես խորհրդական Հարավա-
յին Ամերիկայի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի նախա-
գահությունում և որոշ կարճ ժամանակով կմնա Պերույում։

Եպիսկոպոս Վադելը ստացել է բակալավրի կոչում 
1984թ․ Սան Դիեգոյի պետականա համալսարանում։ Նա 
ավարտել է բիզնես կառավարման գործադիր մագիստ-
րոսի ծրագիր ԲՅՀ- ում։ 1984թ․ սկսած նա աշխատել է Մե-
րիլ Լինչում, որտեղ դարձել է ներդրումների գծով առաջին 
փոխնախագահը։

Եպիսկոպոս Վադելը ծառայել է որպես Տարածքային 
Յոթանասունական, Իսպանիա Բարսելոնա միսիայի նա-
խագահ (որտեղ նախկինում ծառայել էր որպես երիտա-
սարդ լիաժամկետ միսիոներ), ցցի նախագահ, միսիայի 
նախագահության խորհրդական, եպիսկոպոս և խորհրդա-
կան եպիսկոպոսությունում։ ◼
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Եկեղեցին հրավիրել է կանանց 
ծառայելու երեք մեծ ղեկավար 
խորհուրդներում:

Քույր Լինդա Կ. Բըրթընը՝ Սփո-
փող Միության գերագույն նախա-
գահը կծառայի Քահանայության և 
Ընտանիքի Գործադիր խորհրդում 
(նախկինում Քահանայության 
Գործադիր Խորհուրդ): Բոննի Լ. 
Օսկարսոնը՝ Երիտասարդ Կանանց 
գերագույն նախագահը, կծառայի 
Միսիոներական Գործադիր Խորհր-
դում: Քույր Ռոզմարի Մ. Վիքսոմը՝ 

Երեխաների Միության գերագույն 
նախագահը, կծառայի Տաճարային և 
Ընտանեկան Պատմության Գործա-
դիր Խորհրդում:

Թեր տասնամյակներ շարունակ 
ՍփոփողՄիության, Երիտասարդ 
Կանանց և Երեխաների Միության 
գերագույն նախագահությունների 
կանայք կանոնավորապես ներդրում 
են կատարել և խորհուրդներ տվել 
այդ խորհուրդներում, այս հրավերն 
ապահովում է շարունակական դեր 
այդ խորհուրդներում: ◼

Ղեկավար կանայք միանում են 
Եկեղեցու խորհուրդներին

Ձախից․ Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ՝ Երեխաների Միության գերագույն նախագահ, Բոննի Լ. 
Օսկարսոն՝ Երիտասարդ Կանանց գերագույն նախագահ, Քույր Լինդա Կ. Բըրթըն՝ Սփոփող 
Միության գերագույն նախագահ:

Սուրբ Ասըվածաշնչի ՎՕՍ հրա-
տարակությունը պորտուգալե-

րեն հասանելի դարձավ առցանց 
սեպտեմբերին AsEscrituras. lds. 
org - ում ինչպես նաև Gospel Library 
բջջային ծրագրում: Հասանելի են 
նաև այլ ֆորմատներ, ինչպիսիք 
են՝ ePub և PDF տարբերակ-
ները: Տպագրական տարբերակը 
հասանելի կլինի 2016 թվականի 
մարտին, ինչպես նաև լսողական 
և Բրեյլի հրատարակություն-
ները, որոնք ևս գալիս են 2016 
թվականին:

Նոր հրատարակությունը, որի 
վերնագիրն է Bíblia Sagrada, 
Almeida 2015, հիմնված է 1914 
թվականի João Ferreira Annes de 
Almeida Աստվածաշնչի թարգմա-
նության հրատարակության վրա, 
որն ընտրվեց ի շնորհիվ իր բարձր 
որակի թարգմանության: Բացի 
դրանից, Առաջին Նախագահու-
թյան և Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի ղեկավարության ներքո 
ստեղծվեց Գերագույն Իշխանա-
վորներից, Տարածքային Յոթա-
նասունականներից, մասնագետ 
լեզվաբաններից և Եկեղեցու 
անդամներից կազմված մի թիմ, 
ովքեր աշխատեցին հինգ տարի 
խմբագրելու և պատրաստելու 
ՎՕՍ հրատարակությունը: Մոտա-
վորապես 1.4 միլիոն Եկեղեցու 
անդամներ խոսում են պորտուգա-
լերեն: ◼

Աստվածաշնչի 
ՎՕՍ հրատարա-
կությունը պորտու-
գալերեն
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ՎՕՍ Բարեգործությունները՝ 
Եկեղեցու մարդասիրական 
թևը, շարունակում է օգնու-

թյուն տրամադրել այն շրջաններին, 
որտեղ տարբեր ճգնաժամերը թողել 
են շատերին հուսահատության մեջ: 
Ահա երեք օրինակ․
•  Ուկրաինայի հակամարտությունը 

տեղահան է արել մեկ միլիոն 
ժողովուրդ՝ սկսած 2014 թվակա-
նից: Տեղահանվածների վաթսուն 
տոկոսը մեծահասակներ են: ՎՕՍ 
Բարեգործությունները օգնության 
հասավ Միացյալ Ազգերի Զարգաց-
ման Ծրագրին՝ միանալով տեղի 
ոչ պետական կազմակերպություն-
ների համակարգված ջանքերին՝ 
տեղահանված աղքատներին և 
մեծահասակներին օգնության հաս-
նելու համար: ՎՕՍ Բարեգործու-
թյունները տրամադրեց հիգիենայի 
պարագաներ, սանիտարական 
փաթեթներ և 3 ամսվա համարժեք 
սնունդ 37 կառույցների, ընդհանուր 
առմամբ օգնելով 13000 մարդու:

•  Հունվարից սկսած ավելի քան 
350000 փախստականներ փախ-
չելով Սիրիայում քաղաքացիա-
կան պատերազմից, ապաստան 
որոնեցին Եվրոպայում, թիվն 
ակնկալվում է, որ կկրկնապատկվի 
մինչև տարվա վերջ: ՎՕՍ Բարե-
գործությունները համագործակցում 

է միջազգային ոչ- պետական 
կազմակերպությունների, տեղի 
քաղաքապետարնների և ազգային 
կառավարական գործակալություն-
ների հետ՝ հոգալով փախստական-
ների կարիքները և տրամադրելով 
ռեսուրսներ տեղի Եկեղեցական 
համայնքներին, որպեսզի վերջին-
ներս կարողանան արձագանքել 
ծայրահեղ իրավիճակներին:

•  Օգնելու համար ավելի լավ 
ապաստաններ տրամադրել 
փախստականների ճամբար-
ներում ողջ աշխարհում, ՎՕՍ 
Բարեգործությունները մասնակ-
ցում է Փախստականների համար 
Միացյալ Ազգերի Բարձրագույն 
Հանձնաժողովի ծրագրին: Մի-
ջազգային կահույքագործական 
մի ձեռնարկություն նախագծել է 
մի կառույց, որն առավելություն-
ներ ունի վրանների համեմա-
տությամբ: Կառույցն ունի դռներ 
և պատուհաններ՝ ավելի մեծ 
անվտանգության համար, և ավելի 
ամուր տանիք՝ պաշտպանելու 
բնակիչներին բնական տարերք-
ներից: 333 բնակարանային միա-
վորների տեղակայումը ընթացքի 
մեջ է, որը ՎՕՍ Բարեգործություն-
ները տրամադրել է փախստա-
կանների ճամբարներից մեկին 
Իրաքի Քուրդիստանում: ◼

Տրամադրելով օգնություն 
փախստականներին

2015 թվականի Սուրբ 
ծննդյանը Եկեղեցին 

կթողարկի մուլտիմիդիա նա-
խաձեռնություն «Փրկիչ է ծնվել» 
խորագրով: Նախաձեռնությունը 
կենտրոնացած է Հիսուս Քրիս-
տոսին գտնելու, ճանաչելու և 
հետևելու վրա և ստանալու այն 
օրհնությունները, որոնք հնա-
րավոր են դարձել Նրա ծննդով, 
ուսմունքներով և Քավությամբ: Այս 
նախաձեռնության կենտրոնական 
տեղում է մի նոր տեսաֆիլմ ողջ 
աշխարհից երեխաների մասնակ-
ցությամբ, ովքեր կկիսվեն Փրկչի 
մասին վկայությամբ և կտոնեն 
Նրա ծնունդը Բեթլեհեմում, ավելի 
քան 2,000 տարի առաջ: Տեսեք 
տեսաֆիլմը և սովորեք ավելի շատ 
բան Հիսուս Քրիստոսի կարևորու-
թյան մասին՝ այցելելով christmas. 
mormon. org - ը: ◼

Սուրբ Ծննդյան 
լրատվական 
նախաձեռնություն



143ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

Երեխաները ողջ աշխարհում խան-
դավառությամբ արձագանքեցին 

ծառայողական քարոզարշավին, որը 
թողարկվեց Եկեղեցու ամսագրերի 
միջոցով: Ամսագրերը կոչ արեցին 
երեխաներին ուղիներ գտնել ծա-
ռայելու, ապա իրենց ձեռնահետքը 
նկարել մի կտոր թղթի վրա, գրել 
իրենց ծառայության գործը ձեռնա-
հետքի վրա և ուղարկել այն Լիահոնա 
ամսագրին:

Ամսագրերը երեխաներից ստա-
ցան ավելի քան 30000 ձեռնահետ-
քեր, ովքեր օգնության էին հասել՝ 
կիսվելով Փրկչի սիրով, օրհնելով 
ընտանիքներին և հարևաններին՝ 
ողջ աշխարհով մեկ:

Քարոզարշավի ոգեշնչումը եկել 
էր 2010 թվականի գերագույն համա-
ժողովի Առաջին Նախագահության 
Երկրորդ Խորհրդական Դիտեր Ֆ. 
Ուխդորֆի ելույթից, որի վերնա-
գիրն էր «Դուք իմ ձեռքերն եք»: 
Նախագահ Ուխդորֆը պատմել 

էր մի պատմություն II Համաշխար-
հային Պատերազմի ժամանակ 
Հիսուս Քրիստոսի վնասված արձանի 
մասին: Չկարողանալով վերա-
կանգնել արձանի ձեռքերը, երբ այն 
վերանորոգվում էր, քաղաքի մարդիկ 
ավելացրեցին այս խոսքերը հիմնա-
մասի վրա. «Դուք իմ ձեռքերն եք»։

Երեխաների ծառայության 
գործերն այնքան անզուգական էին, 
որքան իրենց ուղարկած ձեռնահետ-
քերը: Օրինակ.

Նաթալի Ս., 5 տարեկան, Հոնգ 
Կոնգից ուղարկել էր երկու ձեռնա-
հետք: Մեկն ասում էր. «Ես օգնեցի 
մայրիկիս տնային գործերում», իսկ 
մյուսը. «Ես օգնեցի հրել մի մարդու 
անվասայլակը»:

Էրիկ Ս., 11 տարեկան, Ռուսաստա-
նից բացատրել է. «Այն քաղաքում 
որտեղ ես եմ ապրում, ձմռանը ցուրտ 

է լինում»: Մի ընտանիք տեղա-
փոխվեց իրենց քաղաք և նրանք 
տաք հագուստներ չունեին: «Ես 
տվեցի իմ վերարկուն Արթուրին, 
գրել էր Էրիկը,-  և նա դարձավ իմ 
ընկերը»:

Տաս տարեկան Գաբրիելա 
Փ.- ն Վերեսուելայից գրել էր իր 
ձեռնահետքի վրա. «Իմ դպրոցում 
ընկերներս և ես գտնվում էինք 
շախմատի դասարանում: Ես ման 
էի գալիս մի խաղընկերոջ, երբ 
տեսա մի նոր տղայի, ով տխուր էր 
երևում: Ես ուզում էի օգնել բայց 
չգիտեի թե ինչպես: Ապա մի ձայն 
ասաց ինձ, որ ես ուղղակի պետք 
է լինեմ նրա ընկերը: Ես մոտցա 
նրան խոսեցի նրա հետ: Այժմ մենք 
լավ ընկերներ ենք»:

Ձեռնահետքերը ցուցադրվեցին 
Եկեղեցու վարչության շենքում 
Սոլթ Լեյք Սիթիում, Յուտա ԱՄՆ, 

երկու շաբաթ՝ սեպտեմբերին 
և հոկտեմբերին: ◼

Երեխաներն 
ասում են․ «Մենք 
Նրա ձեռքերն 
ենք»



2015թ․ սեպտեմբերի 19- ին 
Նախագահ Ռասսել Մ. 

Նելսոնը՝ Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումի Նախագահը, նախագա-
հում էր այն վայրի նվիրագործմանը 
Պենսիլվանիայում, ԱՄՆ, որտեղ 
Ջոզեֆ Սմիթը և Օլիվեր Քաուդերին 
ստացան Ահարոնայան Քահա-
նայություն Հովհաննես Մկրտիչից: 
1820- ականներին այդ տարածքը 
հայտնի էր որպես Հարմոնի, Պենսիլ-
վանիա, և վերականգված Եկեղեցու 
վաղ պատմության շատ իրադարձու-
թյուններ տեղի են ունեցել այնտեղ.

•  Ջոզեֆ Սմիթի և Էմմա Հեյլի հան-
դիպումը, նրանց սիրատածումը և 
նրանց ամուսնական կյանքի վաղ 
տարիները:

•  Օլիվեր Քաուդերիի ժամանումը՝ 
օգնելու որպես գրագիր Մորմոնի 
Գրքի թարգմանության ընթացքում:

•  Մորմոնի Գրքի հիմնական 
թարգմանությունը 

•  Ահարոնյան Քահանայության 
և Մելքիսեդեկյան Քահանայու-
թյան (չնայած ճշգրիտ տեղանքը 
հայտնի չէ) վերականգնումը:

•  Քահանայության իշխանությամբ 
առաջին մկրտությունները ժամա-
նակակից օրերում:

•  Ստացված հայտնությունները, 
որոնք դարձան Վարդապետու-
թյուն և Ուխերի 15 բաժինները 
և Թանկագին Մարգարիտի մի 
մասը:

Նոր վերականգված վայրը ներա-
ռում է այցելուների կենտրոնը, որը 
միաժամանակ օգտագործվում է որ-
պես ժողովատուն տեղական ճյուղի 
համար, Ջոզեֆի և Էմմայի և Էմմայի 
ծնողների՝ Իսահակ և Էլիզաբեթ 
Հեյլերի վերանորոգված տները, և 
մուտք դեպի Սասքուեհաննա գետը, 
որտեղ, համարվում է, տեղի է ունեցել 
Ջոզեֆի և Օլիվերի մկրտությունները:

«Հարմոնին ապահովում էր 
Ջոզեֆին հոգևոր առանձնություն 
և պաշտպանություն, որը թույլ էր 
տալիս նրան կենտրոնանալ Մոր-
մոնի Գրքի թարգմանության վրա», 
-  ասել է Նախագահ Նելսոնը: «Այս 
ժամանակաընթացքում Տերը պատ-
րաստեց Ջոզեֆին որպես մարգարե՝ 
իր աստվածային դերի համար»: ◼

Քահանայության վերականգնման 
վայրը նվիրագործվել է

Սեմինարիայի ուսանողները 
լավ են արձագանքում ավար-

տական պահանջների բարձրաց-
մանը, որն իրականացվեց անցած 
տարի: Վերջերս հրապարակված 
թվերը ցույց են տալիս, որ ցու-
ցակագրված ուսանողների 81 
տոկոսն անցավ կիսամյակի վերջի 
գնահատումը, հաճախումներն 
ավելացան 71- ից մինչև 77 տոկոս, 
և ուսանողների մոտ 80 տոկոսը 
բավարարեցին ընթերցանության 
պահանջները:

Նոր պահանջները թույլ են 
տալիս ուսուցիչներին շեշտել 
հիմնական վարդապետություն-
ներն իրենց ուսուցման ժամանակ, 
միևնույն ժամանակ թույլ տալով 
ուսանողներին կենտրոնանալ 
նույն վարդապետությունների վրա:

Ողջ աշխարհում մոտավորա-
պես 400000 երիտասարդ տղա-
ներ ու աղջիկներ են ընդգրկված 
սեմինարիայում: ◼

Սեմինարիայի 
ուսանողները 
խորացնում 
են իրենց 
գիտելիքները

Նախագահ Ռասսել  
Մ Նելսոնը և նրա կինը՝ 

Վենդին, այցելում են Ջո‑
զեֆ և Էմմա Սմիթների 
տան վերականգնված 

շինությունը, որտեղ 
կատարվել է Մորմոնի 

Գրքի թարգմանության 
մեծ մասը։
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«Իմ եղբայրներ և քույրեր, շողալու մեր 
հնարավորությունները շրջապատում են մեզ 
ամեն օր, ինչ հանգամանքներում էլ, որ մենք 

գտնվենք», -  ասաց Նախագահ Թոմաս Ս 
Մոնսոնը Եկեղեցու 185- րդ կիսամյա գերագույն 

համաժողովին։ «Երբ հետևում ենք Փրկչի 
օրինակին, մերը կլինի հնարավորությունը լույս 

լինելու ուրիշների կյանքում, լինի դա մեր 
ընտանիքի անդամների և ընկերների, մեր 

աշխատակիցների, պարզապես ծանոթների,  
թե միանգամայն անծանոթների կյանքը»:




