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Գերագույն
Համաժողովի
Ելույթները
Երեցներ Ռոնալդ Ա Ռասբենդը,
Գարի Է Սթիվենսոնը և Դեյլ Գ Ռենլանդը
հաստատվեցին որպես Տասներկու
Առաքյալների Քվորումի անդամներ։

Երեց Ռոնալդ Ա․ Ռասբենդ, Երեց Գարի Ի․ Սթիվենսոն, Երեց Դեյլ Գ․ Ռենլանդ։

Կանգնած դիրքում, ձախից․ Երեց Դեյվիդ Ա․ Բեդնար, Երեց Քվենթին Լ․ Քուք, Երեց Դ․ Թոդ Քրիստոֆերսոն, Երեց Նիլ Լ․ Անդերսեն,

Նստած դիրքում, ձախից․ Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոն, Երեց Դալլին Հ․ Օուքս, Երեց Մ․ Ռասսել Բալլարդ, Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլս, Երեց Ջեֆրի Ռ․ Հոլլանդ։

Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Բովանդակություն Նոյեմբեր 2015
Հատոր 16 Համար 4

կանանց գերագույն նիստ
6 Բացահայտել աստվածայնությունը 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
30
33
36
39

Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ
Ենթարկենք մեր սրտերը Աստծուն
Նեյլ Ֆ. Մերիոթ
Էլ ի՞նչ բանով եմ պակաս
Երեց Լարի Ռ. Լորենս
Աստծո հաճելի խոսքը
Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս
Կարգին և Բրիստոլի ձևով. լինել
տաճարին արժանավոր՝ լավ և
վատ ժամանակներում
Երեց Քվենթին Լ. Քուք

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

95
98

Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ

101

47
50
53
55

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 Բարձրագույն Իշխանությունները և
Բարձրագույն Պաշտոնյաները
132 Նրանք խոսեցին մեզ հետ․
Համաժողովը մեր կյանքի մասը
դարձնելը
134 Համաժողովի պատմությունների
ցուցիչ
135 Եկեղեցու նորությունները

Երեց Գարի Ե. Սթիվենսոն

43 Եկեղեցու պաշտոնյաների
հաստատում

Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս
Ահա քո մայրը
Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
Երբեք խիստ շուտ չէ և երբեք
խիստ ուշ չէ
Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր
Փորձվելով և գայթակղվելով,
սակայն օգնություն ստանալով
Երեց Հյուգո Մոնթոյա
Ընտրիր լույսը
Երեց Վերն Փ. Սթենֆիլ

Երեց Վոն Գ. Քիչ

118 «Եթէ ինձ սիրում էք, իմ
պատուիրանքները պահեցէք»

93 Աստծո աչքերով

Շաբաթ ցերեկային նիստ

44 Հանդիպելով այսօրվա աշխարհի
մարտահրավերներին

115 Օրհնված ու երջանիկ են
նրանք, ովքեր պահում են Աստծո
պատվիրանները

104

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Մեկ կարևոր խնդրանք իմ
քույրերին
Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն
Թող հնչի շեփորի ձայնը
Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր
Որ նրանք միշտ հիշում են Նրան
Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա
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
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185-րդ կիսամյա գերագույն
համաժողով
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 Միության 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 երգչախումբ, 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, երգեհոնահարներ՝ 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 երգչախումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ՝ 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.

Համաժողովի ելույթները մատչելի են
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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 երգչախումբ, 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 ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն
ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում 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, Բրայան Նիկոլսոնի, Լեսլի Նիլսոնի, Մեթ Ռեյերի, Բրեդլի
Սլեյդի և Քրիստինա Սմիթի; Քավալկանթեների ընտանիքը, 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։
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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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Ուշագրավ մանրամասներ Հիսուս
Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցու 185-րդ կիսամյա գերագույն
համաժողովից

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 ժամանակ, 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 փառահեղ օրհնությունը» (էջ 88):
Այս գերագույն համաժողովին
հիշատակվեցին վերջերս կյանքից հեռացած Նախագահ Բոյդ Կ
Փաքերը և Երեցներ Լ Թոմ Փերին
և Ռիչարդ Գ Սքոթը՝ Տասներկու
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Առաքյալների Քվորումից։ Եկեղեցու
անդամները հաստատեցին քվորումի երեք նոր անդամների․ Երեցներ Ռոնալդ Ա Ռասբենդին, Գարի Է
Սթիվենսոնին և Դեյլ Գ Ռենլանդին։
Այլ ուշագրավ մանրամասներ․
• Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեցներ Մ Ռասսել Բալլարդի, Դեյվիդ Ա Բեդնարի և Դ
Թոդ Քրիստոֆերսոնի ելույթները
բացատրում են, թե ինչու Տերը
հիմնեց Իր Եկեղեցին՝ մարգարեներով և առաքյալներով որպես
հիմք, կատարելու համար Իր աշխատանքը և հնարավորություն
մեզ տալու վերադառնալ Իր մոտ
(տես էջեր 24, 128, և 108)։
• Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Նախագահ Ռասսել
Մ Նելսոնի և Երեց Ջեֆրի Ռ.

185-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ | ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 26–ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 4, 2015

Հոլլանդի ելույթները բացատրում 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՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից
վերահաստատում է, որ մեր Փրկիչը 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):
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Կանանց ընդհանուր ՆԻՍՏ | 26 սեպտեմբերի, 2015թ.

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ
Երեխաների Միության գերագույն նախագահ

Բացահայտել
աստվածայնությունը
մեր մեջ

Մենք գիտենք, թե ինչու

Էլեն Քենոնը, ով նախկինում
ծառայել է որպես Երիտասարդ Կանանց 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 Գալուստին։ Ամեն վայրկյան մենք փորձում
ենք հետևել Նրան։ Մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ գտնվող աստվածային բնույթը ավելի է զարգանում և
կատարելագործվում այն ջանքերի
շնորհիվ, որոնք մենք գործադրում
ենք մեր Հորը և Նրա Որդուն ավելի
մոտենալու համար։

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

Ք

ույրեր, մենք սիրում ենք ձեզ։
Ես վկայում եմ, որ կյանքը
պարգև է։ Աստված ծրագիր
ունի մեզանից յուրաքանչյուրի համար, և մեր անհատական նպատակները սկիզբ են առել մեր այս աշխարհ
գալուց շատ ժամանակ առաջ։
Վերջերս ես սկսել եմ ընկալել
մահկանացու կյանքում երեխաների հրաշք ծնունդը որպես Տիրոջ
ծրագրի մի մաս։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ֆիզիկապես զարգացել
է մեր մոր արգանդում, մինչ ամիսներ շարունակ հուսացել է, որ նրա
մարմինը կաջակցի մեր մարմնին։
Ի վերջո, այնուամենայնիվ, ծննդյան
գործընթացը, որը մեծ իրադարձություն է թե մոր և թե երեխայի համար, բաժանում է մեզ։
Երբ երեխան լույս աշխարհ է
գալիս, ջերմաստիճանի փոփոխությունը, լույսը և կրծքավանդակի
ճնշվածության հանկարծակի
թուլացումը մղում են երեխային
ներս քաշել իր առաջին շունչը։ Նրա
փոքրիկ թոքերը հանկարծ լցվում են
օդով առաջին անգամ, օրգանները

6

սկսում են գործել և երեխան սկսում
է շնչել։ Երբ պորտալարը կտրում են,
մոր և մանկան միջև եղած կենսապահովման 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 «Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին»
ուղերձը ուսուցանում է, որ մեզանից
յուրաքանչյուրը «երկնային ծնողների 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 աստվածային բնույթը Նրա կողմից որպես
պարգև տրվում է մեզ սիրով, որը
միայն ծնողը կարող է զգալ։
Մենք գալիս ենք այս աշխարհ՝
սնուցելու և բացահայտելու աստվածային էության սերմերը, որոնք մեր
մեջ են։

ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

Քավիթ Սիթի, Քավիթ, Ֆիլիպիններ

Մեր աստվածային բնույթը ոչ մի
կապ չունի մեր անձնական ձեռքբերումների, մեր հասած դիրքի, մեր
վազած մարաթոնների քանակի կամ
հանրաճանաչության և ինքնագնահատականի հետ։ Մեր աստվածային 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 զարգանա և օգնենք, որ այն աճ ունենա։

Պետրոսն ասաց, որ մեզ տրվել են
«պատուական խոստմունքներ», որ
մենք «հաղորդակից լինինք աստուածային բնութեանը»: 5 Երբ մենք հասկանում 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 երբևէ 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 Աստուծոյ որդիք ենք»։ 7 Հաճախ Երեխաների 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 նմանատիպ 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՝ իրականացնելու 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 ցանկություն 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։
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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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։ Շարունակեք 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 մտավախությունները 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 զավակները կարող են լինել։ Հենց մենք
սկսում ենք տեսնել աստվածայնություն մեր անձերում, մենք կարողանում ենք տեսնել այն ուրիշների մեջ։
8

Մենք ծառայում ենք մեր աստվածային
բնույթի շնորհիվ

Աստվածային բնույթը մեզ
ներշնչում է ուրիշներին ծառայելու
ցանկություն։
Վերջերս Շերոն Ուբանկը՝ Մարդասիրական Ծառայությունների և
ՎՕՍ Բարեգործությունների տնօրենը, պատմեց մի փորձառության
մասին, որով կիսվել էր Երեց Լ.
Փեյսը։ 1980-ականների կեսերին
Եթովպիայում լայնատարած երաշտ
էր և ծայրահեղ սով։ Օգնություն
տրամադրելու նպատակով ստեղծվել էին կերակրման կայաններ, որտեղ ջուր և սնունդ էր տրվում նրանց,
ովքեր հասնում էին այնտեղ։ Մի
ծեր մարդ, ով ուտելու ոչինչ չուներ,
երկար ճանապարհ էր կտրում ոտքով, որպեսզի հասներ կերակրման
կայան։ Նա անցնում էր մի գյուղի մոտով, երբ լսեց երեխայի լացի ձայն։
Նա փնտրեց այնքան, մինչև գտավ
երեխային, ով նստած էր գետնին՝ իր
մահացած մոր մոտ։ Գրկելով երեխային՝ մարդը շարունակեց քայլել
ևս 25 մղոն (40 կմ) կերակրման կայան 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
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Մեր աստվածային բնույթը մեծ
ցանկություն է առաջացնում մեր մեջ
օգնելու ուրիշներին և գործելու հուշումներ 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 տատանվելուց 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 ընդունելը հույս է ներշնչում մեր աստվածայնությանը 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 զարգացնել ձեր թանկագին պարգևը։ Թող
որ այն առաջնորդի ձեզ դառնալու
Նրա դուստրը, ով քայլում է Նրա
մոտ վերադառնալու արահետով,
որտեղ մենք պիտի «վերականգնվենք այն Աստծո մոտ, որը [մեզ]
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Լինդա Ս. Ռիվս
Սփոփող Միության Գերագույն Նախագահության
Երկրորդ Խորհրդական

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

Հ

ավանո՞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 քույրերը, սիրում ենք ձեզ դրա համար:
Արդյոք մենք բոլորս, ներառյալ
դուք՝ սիրելի երիտասարդ քույրեր
երեխաների միությունից և Երիտասարդ Կանանց խմբից, ունեցե՞լ
ենք հնարավորություն գրկելու մի
փոքրիկ նորածին մանկիկի մեր ձեռքերում 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 Երկնային Հոր կողմից ստեղծված, իր նոր
մաքուր փոքրիկ մարմինը: Ես հազվադեպ եմ զգացել այդքան քաղցր,
այդքան նուրբ և այդքան հոգևոր
զգացումներ:
Մեր մարմինները սրբազան պարգևներ են մեր Երկնային Հոր կողմից:

Դրանք անձնական տաճարներ են:
Երբ մենք դրանք մաքուր ենք պահում, մենք կարող է արժանի լինենք՝
օգնելու մեր Երկնային Հորը ստեղծել 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] զորության արդար գործածման միջոցով,
մենք կարող ենք մոտենալ մեր
Երկնային Հորը և զգալ ուրախության
լիություն, նույնիսկ աստվածայնություն: Ծննդաստեղծ զորությունը
պատահական մաս չէ երջանկության ծրագրում, դա է ծրագիրը»:
Նա շարունակեց.
«Ճշմարիտ սերը պահանջում է
զսպվածություն՝ մինչև որ ամուսնությունից հետո կիսվեք այն
քնքշանքով, որը բացում է այդ
սրբազան ուժերը . . . խուսափելով
իրավիճակներից, որտեղ ֆիզիկական ցանկությունը կարող է վերցնել
վերահսկողությունը: . . .
. . . Մեր երջանկությունը մահկանացու կյանքում, [և մեր] վեհացումը
կախված են նրանից, թե ինչպես
ենք արձագանքում այս մշտական, պարտադրող ֆիզիկական
ցանկություններին»: 1
Իմ սիրելի քույրեր, ինչպես երիտասարդ այնպես էլ ոչ այնքան երիտասարդ, ես մեծ անհանգստություն
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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 արթուն կենաք ու շարունակ աղոթեք,
որպեսզի դուք չլինի թե փորձվեք
ավելի, քան դուք կարող եք դիմանալ, . . . որպեսզի դուք կարողանաք
բարձրացվել վերջին օրը»: 2
Հետագայում Մորմոնը նույնպես
վկայեց, որ Ալմայի օրերում Կորիհորը, հակա-Քրիստոսը, « քարոզում
էր . . . , մոլորեցնելով . . . շատ կանանց սրտերը »: 3
Քույրեր, սատանան մեծ հաջողութւյամբ բարձրացրել է Կորիհորանման մի դրոշ մեր օրերում: Որո՞նք
են նրա մի քանի միջոցները: Գրավիչ
սիրավեպերը, հեռուստասերիալները, պոռնոգրաֆիան, ամուսնացած կանայք և վաղեմի տղամարդ
ընկերներ, ովքեր միանում են
սոցիալական ցանցերում և պոռնոգրաֆիա: 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 գոհացում՝ նույնիսկ վայրկենական գիտելիք 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 ուսումնասիրելու 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
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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 համապատասխանում 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, Նախագահ Փաքերը հիշեցրել է մեզ.
«Սա է խոստումը. «Ահա, ով որ
ապաշխարել է իր մեղքերից, նա
ներվում է, և ես Տերս, այլևս չեմ հիշում 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 կարգավորվեց: Այնքան շատերն են մեզանից,
ովքեր . . . մտրակվում են հանցանքի
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զգացումներից, չիմանալով թե ինչպես 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 օժանդակություն 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 խոստումներ՝ 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

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 անցել է երկու ամուսնալուծություն իր
ամուսնինների հակվածությունների
և անհավատարմության պատճառով: Նա և իր երեք երեխաները
մեծ տառապանքներ են կրել: Նա
աղերսում էր.«Ես փորձել եմ այնքան
ջանասիրաբար արդար ապրել:
Ինչո՞ւ եմ ես այդքան փորձություններ 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 բոլորը, 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 մարտահրավերներով: Բայց Ալման ուսուցանել է իր որդուն, որ՝ «Այս կյանքն է
ժամանակը . . . նախապատարստվելու հադիպելու Աստծուն»: 8 Դա մեր
բոլոր օրհնությունները ստանալը
չէ: Նախագահ Փաքերը բացատրել
է որ. «և հետո նրանք բոլորը երջանիկ ապրեցին հավիտյան», երբեք
չի գրվել երկրորդ գործողության
համար: Այդ տողը պատկանում է
երրորդ գործողությանը, երբ անհասկանալի բաները լուծվում են և ամեն
ինչ ճիշտ է դարձվում»: 9 Սակայն մեր
Հոր մեզ խոստացված աներևակայելի օրհնությունների մտապատկերը
պետք է լինի կենտրոնական կիզակետը մեր աչքերի առջև ամեն օր,
ինչպես նաև մի լավատեղյակություն

«նրա բազում գորովագութ ողորմությունների»,10 որոնք մենք զգում ենք
ամենօրյա կյանքում:
Ես չգիտեմ, թե ինչու ենք մենք
ունենում այդքան շատ փորձություններ, 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 պահանջվում 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 հոժարակամ կլինենք անելու ամեն բան, որ
Նրանք կխնդրեն՝ Նրանց ներկայություն կրկին վերադառնալու համար,
հավերժորեն շրջապատված լինելով
Նրանց սիրով: Մի՞թե դա նշանակություն կունենա, սիրելի քույրեր, թե
ինչ տարանք մենք այստեղ, եթե վերջում, 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 մարմինները 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 անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Բոյդ Ք.Փաքեր, «Երջանկության Ծրագիրը», 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

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

11

Քերոլ Ֆ.ՄակՔոնկի
Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Նախագահության
Առաջին Խորհրդական

Այստեղ՝ արդար գործի
ծառայելու համար
Թող որ մենք ընտրենք ծառայել արդար գործի, որպես
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քաջարի պատվիրակներ:

Ե

ս երախտապարտ եմ, որ մենք
կարող ենք հավաքվել միասին 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 ուսուցանել 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 աստվածային էություն ունենք և մեզանից
յուրաքանչյուրը փառահեղ աշխատանք 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

12

անձնական և հավերժական արժեքը՝ մեր աստվածային նպատակի
համաձայն գործելով մահկանացու
կյանքում: Այս երեկո այս գեղեցիկ
և նշանավոր երգչախումբը երգեց
խոսքեր, որոնք ուսուցանում են մեր
նպատակը: Ստուգման և փորձության 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

ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

գնահատված ենք: Մեր բոլորիս
կարիքը զգացվում է:
Արդար գործը, որին մենք ծառայում ենք Քրիստոսի գործն է: Դա
փրկության գործն է: 4 Տերն ուսուցանել է.«Սա է իմ գործը և իմ փառքը՝
իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»: 5
Մենք ենք այն գործը, որի համար
Հիսուս Քրիստոսը տառապեց,
արնահոսեց յուրաքանչյուր ծակոտիից 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 առաջնորդեց ուղին» 7 Ես վկայում եմ, որ երբ
մենք հետևում ենք Նրա օրինակին,
սիրում ենք Աստծուն և ծառայում միմյանց բարությամբ և կարեկցանքով,
մենք կարող ենք կանգնել մաքրությամբ, «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 համարձակորեն 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 անցյալի պիոներները առաջ շարժվեցին հերոսական քաջությամբ
և վճռական հավատարմությամբ՝
հաստատելու վերականգված ավետարանը և կառուցելու տաճարներ,
որտեղ վեհացման արարողություններ 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

կտանի Իր փառահեղ աշխատանքը
. . . նրանց անձնազոհ [ծառայության] 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 ընդունել ենք մեր Երկնային Հոր ծրագիրը.
«ըստ որի [մենք] կարող էինք ձեռք
բերել ֆիզիկական մարմին և աշխարհիկ փորձ կուտակեինք՝ դեպի
կատարելություն առաջ ընթանալու
և որպես հավերժական կյանքի
ժառանգներ [մեր] աստվածային
ճակատագիրն ի վերջո իրականացնելու համար»: 13 Այս նախամահկանացու ուխտի մասին Երեց Ջոն Ա.
Ուիդսոուն բացատրել է. «Մենք համաձայնվեցինք հենց այդ ժամանակ
և այնտեղ՝ լինելու ոչ միան ինքներս
մեր փրկիչները, այլ . . . փրկիչներ 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 Ամենազորի հետ ընկերակցության մեջ է՝
հասնելու փրկության հավերժական
ծրագրի նպատակին»: 14
Այստեղ՝ մահկանացու վիճակում
մենք կրկին ուխտել ենք ծառայել
Փրկչին փրկության գործում: Մասնակցելով քահանայության սրբազան 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 ջանքերում: 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 Երիտասարդ Կանանց դասարանում թև թևի
տված միմյանց հետ՝ միմյանց ծառայելու պարտավորություն ստանձնելիս, իսկ հետո պլանավորելիս
համապատասխան ուղի՝ օգնելու մի
երիտասարդ կնոջ, ով մաքառում էր
հակվածության դեմ:
Ես տեսել եմ երիտասարդ մայրերի իրենց ամեն ինչը՝ իրենց
ժամանակը, իրենց տաղանդներն
ու իրենց էներգիան նվիրաբերելիս՝
ավետարանի սկզբունքներն ուսուցանելու և օրինակ հանդիսանալու
համար, որպեսզի իրենց երեխաները, Հելամանի որդիների նման,
կարողանան քաջաբար և հավատարմորեն դիմանալ փորձության,
գայթակղության և ձախորդության
ժամանակ:
Բայց հավանաբար ամենախոնարհեցնող պահերից էր ինձ համար
անբիծ վկայության կրակով չամուսնացած չափահաս քրոջ հայտարարությունը 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 հանդիսանում: «Երջանկության աստվածային ծրագիրը հնարավոր է դարձնում
ընտանեկան փոխհարաբերությունները շարունակել գերեզմանից այն
կողմ»: 16 Մենք հարգում ենք Հոր

Քույր Էլլա Հոփքինսը իր ծխից երկու
երիտասարդ կանանց հետ։

ծրագիրը և փառավորում Աստծուն,
երբ մենք ամրացնում ենք և ազնվացնում այդ փոխհարաբերությունները
ամուսնության նոր և հավերժական
ուխտով: Մենք ընտրում ենք ապրել 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 ժամանակներ և եղանակներ մեր
կյանքում: Բայց լինի դա համալսարանում, աշխատանքի վայրում, հասարակության մեջ, կամ հատկապես
տանը, մենք Տիրոջ գործակալներն
ենք և մենք Նրա հանձնարարության
տակ ենք:
Փրկության աշխատանքում չկա
տեղ համեմատության, քննադատության կամ դատապարտության
համար: Դա կապված չէ տարիքի,
փորձառության կամ հասարակական ճանաչման հետ: Այս սրբազան
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աշխատանքը կապված է կոտրված
սիրտ, փշրված հոգի և հոժարակամություն զարգացնելու հետ՝
օգտագործելու մեր աստվածային
պարգևները և անզուգական տաղանդները Տիրոջ աշխատանքը՝
Իր ձևով կատարելու համար: Դա
համեստություն ունենալն է՝ ընկնելու մեր ծնկների վրա և ասելու.«Իմ
Հայր, . . . ոչ թե ինչպէս ես եմ կամենում, 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 շշունջներում: Մի քույր, ով մի անհաղթահարելի հանձնարարության էր
առճակատել, գրել է. «Երբեմն ես
զարմանում եմ, թե Եկեղեցու վաղեմի 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 հանգամանքները, որտեղ էլ որ լինենք ուղու
վրա, որը տանում է դեպի փրկություն, մենք միավորված ենք որպես
մեկ՝ Փրկչի հանդեպ մեր նվիրվածությամբ: Մենք սատարում ենք
միմյանցՆրա ծառայության մեջ:
Վերջերս երևի կարդացել եք Քույր
Էլլա Հոսկինսի մասին, ով 100 տարեկանում կանչվեց օգնելու երիտասարդ կանանց իր ծխում Անձնական
Զարգացման ծրագրում: 20 Մոտ երկու
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տարի անց 102 տարեկանում քույր
Հոսկինսը վաստակեց իր Երիտասարդ Կանանց Ճանաչում մրցանակը: Երիտասարդ կանայք, ծխի և
ցցի երիտասարդ կանայք Սփոփող
Միության նախագահությունները և
ընտանիքի անդամները հավաքվել
էին միասին տոնելու նրա ձեռքբերումները: Տարիքային, կազմակերպչական, ամուսնական վիճակի
սահմանները վերացան հավատարիմ ծառայության մեջ: Երիտասարդ
կանայք երախտագիտություն արտահայտեցին Քույր Հոսկինսին, նրա
ուսուցման համար և նրա արդար
օրինակի համար: Նրանք ուզում
են նրա նման լինել: Այնուհետև ես
հարցրեցի Քույր Հոսկինսին. «Ինչպե՞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 գեղեցկությամբ փայլելու, Փրկչի հետ կանգնելու և ուրիշներին օրհնելու համար,
մենք պետք է մաքուր լինենք: Մաքրությունը հնարավոր է Քրիստոսի
շնորհի միջոցով, երբ մենք մերժում
ենք անաստվածությունը և ընտրում
սիրել Աստծուն զորությամբ, մտքով
և ուժով: 21 Պողոս Առաքյալն ուսուցանել է. «Երիտասարդական ցանկութիւններիցը փախիր . . . Հետեւիր
արդարութեան, հավատքի, սէրի,
խաղաղութեան Տիրոջ անունը սուրբ
սրտանց . . . կանչողների հետ»: 22 Մեզանից ոչ մեկը կատարյալ չէ: Մենք
բոլորս սխալներ ենք գործել: Բայց
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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 արտացոլում 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 ուրախություն և ձեռք բերել հավերժության
բոլոր փառքերը: Հիսուս Քրիստոսի
սրբազան անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Վարդապետություն և Ուխտեր 18.10
2. Եսայիա ԽԳ.4
3. Տես “As Zion’s Youth in Latter Days,”
Hymns, no. 256.
4. «Փրկության այս աշխատանքը ներառում է անդամի միսիոներական
աշխատանքը, դարձի եկածների
պահպանումը, քիչ ակտիվ անդամների
ակտիվացումը, տաճարային և ընտանեկան պատմության աշխատանքն ու
ավետարանի ուսուցումը»: (Handbook 2:
Administering the Church [2010], p. 22):
5. Մովսես 1.39
6. Վարդապետություն և Ուխտեր 76.40–42
7. «Ինչ մեծ է իմաստությունն ու սերը»
Հիմներ, էջ 19:
8. Վարդապետություն և Ուխտեր 4.2:
9. Տես Հովհաննես ԺԷ.20–23, 4 Նեփի
1.15–17, Վարդապետություն և Ուխտեր
35.2, 38.27, Մովսես 6.68
10. Մորոնի 9.6
11. Վարդապետություն և Ուխտեր 138.56:
12. Gordon B. Hinckley, “Stay the Course—
Keep the Faith,” Ensign, Nov. 1995, 71–72.
13. «Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին», Լիահոնա, նոյ. 2010, 129:
14. John A. Widtsoe, “The Worth of Souls,”
Utah Genealogical and Historical
Magazine, Oct. 1934, 189.
15. Վարդապետություն և Ուխտեր 4.2
16. «Ընտանիք՝ հայտարարություն
աշխարհին», 129
17. Մատթեոս ԻԶ.39
18. Ալմա 26.12
19. Անձնական նամակագրություն:
20. Տես Marianne Holman Prescott,
“She Just Doesn’t Quit,” Church News,
Sept. 6, 2015, 15.
21. Տես Մորոնի 10.32
22. Բ Տիմոթեոս Բ.22
23. Մոսիա 5.12
24. Gordon B. Hinckley, Ensign, Nov. 1995, 72.

Այսօր ես իմ ուղերձը կհղեմ և
մտքերս ու զգացմունքներս կարտահայտեմ պատմության տեսքով։
Հրավիրում եմ ունկնդրել Հոգու
միջոցով։ Սուրբ Հոգին կօգնի ձեզ
գտնելու ձեզ անհրաժեշտ ուղերձն
այս առակի մեջ։
Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդական

Ամառը մեծ մորաքույր
Ռոզի հետ
Երբ դուք քայլեք աշակերտ լինելու ձեր լուսավոր ճամփով, ես աղոթում
եմ, որ հավատքն ամրացնի յուրաքանչյուր ձեր քայլը։

Ի

մ սիրելի քույրեր և հարգելի
ընկերներ։ Ուրախ եմ այսօր
ձեզ հետ լինել և երախտապարտ եմ մեր սիրելի Մարգարե՝
Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի ներկայության համար։ Նախագահ, մենք
սիրում ենք ձեզ։ Մենք վշտացած ենք
մեր երեք թանկագին ընկերների և
Տիրոջ ճշմարիտ առաքյալների կորստով։ Մենք կարոտում ենք Նախագահ Փաքերին, Երեց Փերիին և Երեց
Սքոտին: Մենք աղոթում ենք նրանց
ընտանիքների և ընկերների համար։
Միշտ անհամբերությամբ եմ
սպասում համաժողովի այս նիստին՝
հրաշալի երաժշտությունը և ոգեշնչված 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 պատմությունների միջոցով ուսուցանել ամենավսեմ ճշմարտությունները։ Նրա
առակների շնորհիվ Իր աշակերտները ճշմարտություններն ընդունում էին ոչ միայն իրենց մտքում,
այլ նաև իրենց սրտում և կապում

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

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 բացարձակապես չէր ցանկանում գնալ
և ապրել իր մեծ մորաքրոջ՝ Ռոզի
հետ։ Ոչ մի դեպքում։
Սակայն Եվայի մայրիկը պետք
է վիրահատվեր, որից հետո կպահանջվեր երկար վերականգնում։
Այնպես, որ Եվայի ծնողները ցանկանում էին, որ նա ամառն անցկացներ իր մեծ մորաքրոջ հետ։
Եվան բազմաթիվ պատճառներ
ուներ, թե ինչու էր դա վատ գաղափար։ Առաջինն այն էր, որ նա հեռու
կլիներ իր մայրիկից։ Դա նաև կնշանակեր հեռանալ իր ընտանիքից ու
ընկերներից։ Եվ բացի այդ, նա նույնիսկ չէր ճանաչում մեծ մորաքրոջը;
Այնպես որ շատ շնորհակալություն,
բայց նա իրեն այդպես լավ էր զգում։
Սակայն բազմաթիվ վիճաբանությունները 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։ Յուրաքանչյուր ազատ տարածք լցված էր հին
գրքերով, տարօրինակ գույնի շշերով
և պլաստմասե սնդուկներով, որոնք
լեփ-լեցուն էին ուլունքներով, ժապավեններով 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 այնտեղ՝ որպես սոված վագր ուշադիր
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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հայացք գցելով իրենից ցած գտնվող
ամեն ինչին։
Նույնիսկ տունն ինքնին միայնակ
էր թվում։ Այն գտնվում էր ծայրամասում, 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 չունեցավ, բայց Եվան սկսեց հասկանալ,
որ Աստված հոգ է տանում իր մայրիկի մասին։
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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 գրությունները և բարձրաձայն կարդում
դրանք։ Եվ կարդալիս նա, երբեմն,

ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

մեկնաբանում էր․ «Օ՜, նա չպետք
է դա աներ» կամ «Ամեն ինչ կտայի
այնտեղ լինելու համար» կամ «Արդյո՞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 սոխակների 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 ամենաերջանիկ 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 դժվարանում էր հասարակ գործողություններ անելուց, ինչպես օրինակ՝
կապել կոշիկները և բարձրանալ
աստիճաններով։
Երբ քաղաք էր գնում, նա կրում էր
չափազանց մեծ գունավոր գլխարկներ։ 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 զրուցում էին։ Նրանք շնորհակալություն
էին հայտնում իրենց կյանքում լավ
օրինակ ծառայելու համար։ Հաճախ
նրանք ծիծաղում, իսկ երբեմն նույնիսկ 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

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 կգիտակցեր 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 իրականում նա կկարոտի այս տարօրինակ հին տունը, որսորդ կատվին և
սիրելի մեծ մորաքույր Ռոզին։
Նախքան հայրը կգար նրան տուն
տանելու, Եվան մի հարց տվեց, որի
մասին շաբաթներ շարունակ մտածում 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 տաղանդավոր մի ընկերոջից։
«Ի՞նչ ես տեսնում այնտեղ»,-
հարցրեց նա։
Եվան նախկինում նկատել էր
նկարը, բայց իրականում մոտիկից 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 պատկերացնել։ Սակայն այս նկարում ամեն
ինչ պայծառ և հուսադրող է։ Այս աղջիկը 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 ցանկանում և այսպիսով՝ բոլորը կարող են
ընկնել հոռետեսության և մելամաղձության գիրկը։ Սակայն ես ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր նույնիսկ
այն ժամանակ, երբ գործերը լավ չեն
գնում, կենտրոնանում են կյանքի
հրաշալիքների և հրաշքների վրա։
Նրանք իմ ճանաչած ամենաերջանիկ 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՝ նկատելու 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 կարծում 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։ Հիասթափություն 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 ամբողջովին փոխեց իմ կյանքը»։
«Ի՞նչ»։
«Հավատք»,-ժպտաց մորաքույր
Ռոզը։ «Ես բացահայտեցի հավատքը։
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Իսկ հավատքը բերեց հույս։ Եվ հավատքն 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 ընտրություն ունեմ՝ ես կարող էի կախել
գլուխս և ինքս իմ հանդեպ խղճահարությունից 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 գրությունները 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 պատմությունը կարող է երջանիկ ավարտ
ունենալ»։
«Ինչպե՞ս կարող ես համոզված
լինել»,-հարցրեց Եվան։

ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 26 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

ՈՒՐԱԽՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ, ՍԱԼՎԱԴՈՐ ԱԼՎԱՐԵԶ

Մորաքույր Ռոզը բացեց իր Աստվածաշունչը և ասաց․ «Դրա մասին
խոսվում է այստեղ․
«Աստված . . . կ’բնակուէ նորանց
հետ, եւ նորանք կ’լինին նորան ժողովուրդ, եւ ինքն Աստուած նորանց
հետ կ’լինի նորանց Աստուած։

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։

Եւ կ’ջնջէ Աստուած բոլոր արտասուքը 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 Եվային։ 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

Մորաքույր Ռոզն ասաց․ «Այդպիսի 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 հավերժության 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 երջանկությունը, որը դրված է քո առաջ։
«Ես գիտեմ մի բանաստեղծություն, որի մեջ ասվում է․ «Հավերժությունը բաղկացած է ներկաներից»։ 6
Ես չէի ցանկանում, որ իմ հավերժությունը բաղկացած լինի մռայլ և
սարսափելի «ներկաներից»։ Ես չէի
ցանկանում առանձնանալ հասարակությունից, կրճտացնել ատամներս,
փակել աչքերս և նեղացած դիմանալ
մինչև դառը ավարտը։ Հավատքն ինձ
անհրաժեշտ հույս ներշնչեց, որ այժմ
ապրեմ ուրախությամբ»։
«Ապա, ինչ արեցիք հետո»,-հարցրեց Եվան։
«Ես գործադրեցի հավատք Աստծո
խոստումների հանդեպ՝ լցնելով իմ
կյանքն իմաստալից բաներով։ Ես
ընդունվեցի համալսարան։ Կրթություն ստացա։ Որի շնորհիվ ձեռք
բերեցի իմ սիրած աշխատանքը»։
Եվան մի պահ մտածեց դրա շուրջ
և ասաց․ «Սակայն զբաղվածությունը
իրականում քեզ երջանիկ չի դարձնում։ 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 ամենակարևոր բանը՝ Հիսուսի խոսքերը,
որոնք Նրա ավետարանի ամենակարևոր 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 սիրում ենք Աստծուն, մենք ցանկանում
ենք ծառայել Նրան։ Մենք ցանկանում ենք նմանվել Նրան։ Երբ մենք
սիրում ենք մեր մերձավորին, մենք
դադարում ենք այդքան մտածել մեր
անձնական խնդիրների մասին և օգնում 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 սիրելիս։ Դա է մեզ երջանիկ դարձնում»։
Միշտ տարբեր

Հաջորդ օրը Եվան գրկեց իր մեծ
մորաքույր Ռոզին և շնորհակալություն 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 կանգնած 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 վերականգնված 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 ապրում 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։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Օրինակի համար տես՝ Մատթեոսի
ԺԳ․24–30, ԺԸ․23–35, Ի․1–16, ԻԲ․1–14,
ԻԵ, Ղուկաս Ժ․25–37, ԺԵ․11–32։
2. Օրինակի համար տես՝ Թոմաս Ս.
Մոնսոն, «Ապահով առաջնորդվենք
տուն» Լիահոնա, նոյ. 2014, 67–69, «Սեր՝
Ավետարանի էությունը», Լիահոնա, մայ․
2014, 91–94, «Մենք երբեք միայնակ չենք
քայլում», Լիահոնա, նոյ. 2013, 121–24,
«Հնազանդությունը օրհնություններ է
բերում», Լիահոնա, մայ․ 2013, 89–92։
3. Տես 2 Նեփի 2․25
4. Հայտնություն ԻԱ․3–4
5. Ա Կորընթացիս Բ․9
6. “Forever—is composed of Nows,” in Final
Harvest: Emily Dickinson’s Poems, sel.
Thomas H. Johnson (1961), 158; see also
poetryfoundation.org/poem/182912.
7. Տես Ղուկաս Թ․24
8. “Often the prickly thorn produces tender
roses” (Ovid, Epistulae ex ponto, book 2,
epistle 2, line 34; “Saepe creat molles
aspera spina rosas”).
9. Տես Մորոնի 7․42
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Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին նախագահության Երկրորդ Խորհրդական

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։

Ի

մ 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։
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Այս համաժողովի ընթացքում
մենք հնարավորություն կունենանք
հաստատելու երեք հոգու, ովքեր Տիրոջ կողմից կանչվել են զբաղեցնելու
նրանց տեղը Տասներկու Առաքյալների Քվորումում։
Նրանց օգտի համար հնչեցրած
մեր աղոթքները կամրապնդեն
նրանց՝ առաքյալի սրբազան թիկնոցը կրելիս։
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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 ասվում. «Մարդուն ասեք, որ տիեզերքում 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 այդպիսին 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 համբերատար չեմ։
Այդ իսկ պատճառով ես որոշեցի
արագացնել բուժման գործընթացը՝
ձեռնարկելով համացանցի որոնումներ։ 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 ուսումնասիրություններ անելը վատ գաղափար չէ։ Սակայն ես անտեսում էի
այն ճշմարտությունը, որին կարող էի ապավինել և փոխարենը
հետաքրքրվում էի համացանցի
ապատեղեկատվությամբ։
Երբեմն, ճշմարտությունը կարող
է շատ ուղիղ, շատ ակներև և պարզ
թվալ, որպեսզի մենք լիովին գնահատենք նրա մեծ արժեքը։ Այսպիսով, մենք մի կողմ ենք դնում մեր
զգացումներն ու իրականությունը
և հետամուտ լինում ավելի խորհրդավոր 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։

Եղանակներից մեկը ճիշտ հարցադրումներ 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 Աստված ճանաչում և սիրում է ինձ»։
«Հավատո՞ւմ եմ արդյոք, որ Աստված 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 ընտանիքների առաջնորդել են դեպի
ճշմարտության որոնումները։ Հաճախ այդ որոնումներն առաջնորդել
են նրանց դեպի Հիսուս Քրիստոսի
Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին և
վերականգնված ավետարանը։
Հետաքրքիր է, որ որպես Եկեղեցու անդամներ մեզ նույնպես
օգտակար կլինի ժամանակ առ ժամանակ նման հարցադրումներ անել.
«Արդյո՞ք Եկեղեցու անդամությունն

օգնում է ինձ իմ կյանքում։ Արդյո՞ք
այն ինձ ավելի է մոտեցնում Քրիստոսին։ Արդյո՞ք այն ինձ և իմ ընտանիքին օրհնում է խաղաղությամբ և
ուրախությամբ, ինչպես խոստացված
է ավետարանում»։
Ալման նմանատիպ մի հարցադրում է անում Զարահեմլայի Եկեղեցու անդամներին, երբ հարցնում է.
«Զգացե՞լ եք դուք այս հզոր փոփոխությունը ձեր սրտերում։ . . . [Եվ]
այժմ [դուք] ունե՞ք [այդպիսի] զգացում»։ 1 Այդպիսի մտածելակերպը
կարող է օգնել՝ մեր ամենօրյա
ջանքերը վերակենտրոնացնել կամ
վերահավասարեցնել փրկության
սուրբ ծրագրի հետ։
Շատ անդամներ մեծ ջերմությամբ 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 ուրախություն են գտնում Տիրոջ հանդեպ
իրենց նվիրվածության և Եկեղեցում
իրենց նվիրված ծառայության շնորհիվ։ Ամեն օր ես հանդիպում եմ Եկեղեցու 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 փորձառություն, ովքեր կարծում են, որ Եկեղեցու 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 վերականգնել 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 մյուսների։ 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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այնքան ավելի շատ ենք ցանկանում սովորել Աստծո խոսքը։

Պարզեցրու

Առաջինը. արդյո՞ք մենք բարդացնում ենք աշակերտ լինելու մեր
կոչումը։
Այս հրաշալի ավետարանն այնքան պարզ է, որ երեխան կարող է
հասկանալ այն, միևնույն ժամանակ
այնքան խորն ու բարդ է, որ անհրաժեշտ կլինի մի ամբողջ կյանք՝
նույնիսկ հավերժություն տևող ուսումնասիրություն 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 հանգամանքների դեպքում, բայց երբ
դրանք դրվում են իրար վրա, դրանք
կարող են մի մեծ նստվածք առաջացնել, որն այնքան հաստ ու ծանր
կդառնա, որ մենք կկանգնենք երբեմնի այդքան սիրված թանկագին
ծաղկի կորստի վտանգի առաջ։
Հետևաբար, որպես ղեկավարներ
մենք պետք է խստորեն պաշտպանենք Եկեղեցին և ավետարանը իր
մաքրության և պարզության մեջ և ոչ
անհրաժեշտ բեռ չդնենք մեր անդամների ուսերին։
Եվ որպես Եկեղեցու անդամներ
մենք բոլորս պետք է բարեխիղճ
ջանքեր գործադրենք և մեր ողջ ուժն
ու ժամանակը նվիրենք նրան, ինչն
իսկապես կարևոր է՝ բարձրացնելով մեր ընկերներին և կառուցելով
Աստծո արքայությունը։
Մի քույր, ով Սփոփող Միության ուսուցիչ էր, հրաշալի դասեր
էր պատրաստում։ Մի անգամ նա
որոշեց մի գեղեցիկ վերմակ կարել,
որը պետք է հրաշալի հետնապատկեր 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։
22

Հաջորդ օրը նա հոգնած էր և
հազիվ էր կարողանում ի մի բերել
մտքերը, բայց նա քաջաբար դիմացավ և ուսուցանեց դասը։
Վերմակը շշմեցնող էր՝ ասեղնագործությունը 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 ավետարանով ապրելը չպետք է բարդ լինի։
Այն իսկապես պարզ է։ Այն կարելի 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 հանդեպ սիրով։
• Աստծո հանդեպ մեր սիրուց
դրդված մենք ցանկանում ենք
հետևել Նրան և մեր արարքները համահունչ դարձնել Նրա
խոսքին։
• Քանի որ մենք սիրում ենք
Աստծուն, մենք ցանկանում ենք
ծառայել Նրան։ Մենք ցանկանում ենք օրհնել մյուսների
կյանքը և օգնել չքավորներին
ու կարիքավորներին։
• Որքան ավելի շատ ենք քայլում
աշակերտության այս ուղով,
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Այդպիսով, յուրաքանչյուր քայլը
տանում է դեպի հաջորդը և լցնում
մեզ անընդհատ աճող հավատքով,
հույսով և գթությամբ։
Այն հրաշալիորեն պարզ է և հրաշալի 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։ Կենտրոնացեք ավետարանի հիմնական
վարդապետությունների, սկզբունքների և ծրագրերի վրա։ Ես խոստանում եմ, որ Աստված կառաջնորդի,
կօրհնի ձեր ուղին ու կբարելավի ձեր
կյանքը, իսկ ավետարանն, անպայման, 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, կատարելագործվել 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 թուլություններից օգտվելով հուսահատեցնում է
մեզ, որպեսզի մենք այլևս չփորձենք
փոխվել։
Իմ կյանքում ես հասկացել եմ, որ
կարիք չկա, որ մենք լինենք «ավելին», 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 անհրաժեշտ կլինի հոժար սիրտ, հավատալու ցանկություն և Տիրոջ հանդեպ
վստահություն։

Գեդեոնը իրեն տեսնում էր որպես
մի աղքատ այգեպան, ով ամենակրտսերն էր իր հոր տանը։ Բայց
Աստված նայեց նրան, որպես մի
հզոր զորավոր մարդու։ 5
Երբ Սամուելը Սավուղին ընտրեց թագավոր, Սավուղը փորձեց
նրան հետ պահել դրանից։ Սավուղը 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 ծանրաբեռնված և հուսալքված զգաց, որ մի
պահ ցանկացավ հանձնվել և մահանալ։ 8 Սակայն Աստված չհրաժարվեց 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 ունեցող էակների։ 9
Փրկչի զոհաբերությունը փրկության 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 կառնենք և կփրկվենք փառքի արքայության մեջ։
Նույնիսկ փառքի ամենացածր
աստիճանը, թելեստիալ արքայությունը, «ամեն հասկացողությունից
վեր է» 11 և անհամար մարդիկ կժառանգեն 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 աներևակայելի 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 նպատակն է, աշակերտ լինելը՝ մեր
ճամփորդությունը։
Եթե գործադրեք մի փոքր հավատք 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 կհասկանաք, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն իսկապես օգնում է ձեզ՝ ձեր
կյանքում։ Այն գործում է։
Այն գործում է:

Եղբայրներ և քույրեր, սիրելի
ընկերներ ես աղոթում եմ, որ մենք
կենտրոնանանք այն «միամտութիւնիցը՝ որ Քրիստոսումն է» 18 և
թույլ տանք, որ Նրա շնորհը մեր
ճամփորդության ընթացքում բարձրացնի 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 խոնարհությամբ և մեծ ուրախությամբ պատասխանել. «Այն հիանալի կերպով
օգնում է ինձ իմ կյանքում։ Շնորհակալություն, որ հարցրեցիք։ Կցանկանայի՞ք ավելին իմանալ»։
Դա է իմ հույսը, աղոթքը, վկայությունը և օրհնությունը՝ Հիսուս
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Ալմա 5.14, 26
2. Տես Ալմա 5.26
3. Տես Հռովմայեցիս 10.17
4. Եթեր 12.27
5. Տես Դատավորաց 6.12–15
6. Տես Ա Թագավորաց 9.21
7. Ա Թագավորաց 9.2
8. Տես Թվոց 11.14–15
9. Տես Ա Հովհաննես 3.1–3
10. Եթեր 12.27
11. Վարդապետություն և Ուխտեր 76.89
12. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր
76.109
13. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 14.7
14. Վարդապետություն և Ուխտեր 76.56
15. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր 84.38
16. Տես Ա Թագավորաց 10.9
17. Տես Մատթեոս 6.22
18. Բ Կորնթացիս 11.3
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Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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:

Վ

երջին հոկտեմբերյան գերագույն 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 հիշեցրեցի 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 վստահություն 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 հավերժական ճշմարտություններով, որոնք
կօգնեն մեզ հունի մեջ մնալ մահկանացու կյանքի պղտոր ջրերում։
Ահա այդ ճշմարտություններից մի
քանիսը։
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Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին
մշտապես առաջնորդվել է կենդանի
մարգարեների և առաքյալների
կողմից։ Չնայած մահկանացու և անկատար 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, աստվածային նպատակակետը։

ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՆԻՍՏ | 3 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

Բարձրագույն իշխանավորների
հետ մոտ 40 տարի շփվելով, ես
անձամբ ականատես եմ եղել, թե
հանդարտ ոգեշնչումը և լիակատար 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 առաջնորդելու Տիրոջ աշխատանքն առաջ՝
ինչպես Նա ուղղորդել է:
Վստահ եղեք նրանում, որ Տերն
Իր Եկեղեցին առաջնորդում է
ապրող մարգարեների և առաքյալների միջոցով։ Այդպես է Նա միշտ
կատարել Իր աշխատանքը։ Իսկապես 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 ծառայության, Գեթսեմանի այգում Նրա
տառապանքների և խաչի վրա Նրա
մահվան պատմություններն ականատեսի աչքերով։ Առանց նրանց
վկայությունների մենք չէինք ունենա
դատարկ գերեզմանի և Հարության
առաքելական վկայությունները։
Նա այդ առաջին առաքյալներին
պատվիրեց.
«Ուրեմն գնացէք բոլոր ազգերը
աշակերտեցէք, նորանց մկրտելով Հօր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու
անունովը.
Նորանց սովորեցնելով, որ ամեն
ինչ որ ձեզ պատուիրեցի՝ պահեն»։ 4
Այդ պարտականությունը նորացվեց 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

ստանանք քահանայության օրհնությունների 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 բավարար է Իր աշխատանքը մահկանացուների միջոցով իրագործելու
համար։ Մեր ղեկավարներն օժտված են լավագույն մտադրություններով, բայց երբեմն մենք սխալներ
ենք գործում։ Դա եզակի չէ Եկեղեցու
համար, քանի որ նույն բանը կարող
է տեղի ունենալ մեր ընկերների, հարևանների և գործընկերների շրջապատում, 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 ընտրյալ 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 ապահով մնալ «հնամյա Սիոն նավի»
տախտակամածին։
Երկրորդ ճշմարտությունը փրկության ծրագրի վարդապետությունն
է։ Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով
Տերը Եկեղեցուն տվեց Մորմոնի
Գիրքը, Վարդապետություն և Ուխտերը 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 Երկնային Հոր ինքնությունը և մեր կապը
Նրա ու Նրա Սիրելի Որդի՝ Հիսուս

Քրիստոսի հետ, մենք կընդունենք
Նրանց պատվիրանները և ուխտեր
կկապենք Նրանց հետ, որոնք կտանեն մեզ հետ՝ դեպի Նրանց հավերժ
ներկայությունը։
Ամեն անգամ գրկելով նորածին
երեխայի, ես ինքս ինձ հարց եմ տալիս. «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 ամենաքնքուշ հարաբերությունների բնույթը
մահացածների հոգիների մեծ
աշխարհում»։
Այդ աշխարհում մեր ընտանիքն
ունի երկու թոռնուհի՝ Սառան և
Էմիլին և մեկ թոռ՝ Նաթանը։ Յուրաքանչյուր թոռան մահվան հետ, մենք
ընտանիքով երկու ձեռքով կառչել
ենք ավետարանի ճշմարտություններից։ Մեր հարցերի պատասխանները 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 հասկացողության համար՝ մեր անձնական 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 հոգևոր զավակների համար, որպեսզի
նրանք կարողանային ապրել մահկանացու կյանքով։ Այդ գործընթացի
շնորհիվ Երկնային Հայրն Իր հոգևոր
զավակներին ուղարկում է երկիր՝
երկրային կյանքի փորձառությունների միջոցով սովորելու և աճելու
համար։ Քանի որ Նա սիրում է Իր
զավակներին, Աստված երկնային
սուրհանդակներ ու Առաքյալներ է ուղարկում, որպեսզի նրանց ուսուցանեն՝ որպես Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի
կենտրոնական դերի մասին։
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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Դարեր շարունակ մարգարեները
կատարել են իրենց պարտականությունները և մարդկանց զգուշացրել
սպասվող վտանգների մասին։
Տիրոջ Առաքյալները պարտավոր
են հետևել, զգուշացնել և օգնության
հասնել նրանց, ովքեր պատասխաններ են փնտրում կյանքի հարցերին։
Քսան տարի առաջ Առաջին
Նախագահությունը և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումը հրապարակեցին «Ընտանիք՝ հայտարարություն աշխարհին» հռչակագիրը։ Այդ
ոգեշնչված փաստաթուղթը մենք
եզրափակում ենք հետևյալով.«Մենք
զգուշացնում ենք, որ այն անհատները, ովքեր խախտում են ողջախոհության ուխտերը, բռնություն են
գործադրում իրենց կանանց, ամուսինների կամ երեխաների հանդեպ,
կամ թերանում են ընտանեկան
պարտականությունները կատարելիս, մի օր հաշվետու կլինեն Աստծո
առջև: Դեռ ավելին, մենք զգուշացնում ենք, որ ընտանիքի քայքայումը
անհատներին, համայնքներին և
ազգերին կպատճառի այն դժբախտությունները, որոնց մասին
կանխագուշակել էին հին ու նոր
մարգարեները»։ 5
Որպես առաքյալներ մենք այսօր
վերահաստատում ենք այդ հանդիսավոր նախազգուշացումը։ Հիշեք,
որ պատվիրանները և ուխտերն
այն անգին ճշմարտություններն ու
վարդապետություններն են, որոնք
գտնվել են «հնամյա Սիոն նավի»
վրա, որտեղ Աստվածն է ղեկի մոտ։
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Մեկ այլ կարևոր վարդապետություն, որից պետք է կառչենք, դա
կիրակի օրը սուրբ պահելն է։ Դա
օգնում է անբիծ պահել մեզ աշխարհից, 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 Եկեղեցու տեղական ղեկավարներին և անդամներին հիշել, որ հաղորդության
ժողովը Տիրոջն է և պետք է հիմնովին
արմատավորվի Նրա ուսմունքների
մեջ։ Հաղորդության արարողության մատուցումն այն է, որ մենք
թարմացնում ենք մեր ուխտերը և
վերահաստատում մեր սերը Փրկչի
հանդեպ և հիշում Նրա զոհաբերությունն 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 երախտագիտությունը, սերը և գնահատանքը մեր Երկնային Հոր, Հիսուս
Քրիստոսի և վերականգնված
ավետարանի հանդեպ և այդ բաների վերաբերյալ բերում են իրենց
անձնական վկայությունը։ Ծոմի
և վկայության ժողովների ժամանակ պետք է համառոտ կերպով
կիսվել ոգեշնչող մտքերով և բերել
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հանդիսավոր վկայություն։ Դա
ելույթ ունենալու ժամ չէ։
Երեխաները պետք է փորձեն
իրենց վկայություններով կիսվել
Երեխաների Միության դասի և
ընտանեկան երեկոների ժամանակ իրենց ծնողների հետ, մինչև
որ նրանք հասկանան վկայության
կարևոր նշանակությունը։
Կիրակին բաղձանք դարձնելու
վերջին շեշտը Տիրոջ կողմից անմիջական ոգեշնչման արդյունք է՝
տրված Եկեղեցու ղեկավարների
միջոցով։ Ծխի խորհրդի անդամները
պետք է մի քանի շաբաթ առաջ
օգնեն եպիսկոպոսին ընտրել յուրաքանչյուր հաղորդության երաժշտությունը և թեմաները։
Բոլորս օրհնվում ենք, երբ կիրակին լցված է Տիրոջ հանդեպ սիրով՝
մեր տներում և Եկեղեցում։ Երբ մեր
երեխաները Տիրոջ ձևով են ուսուցանվում, նրանք սկսում են ընկալել
և արձագանքել Նրա Հոգուն։ Ամեն
կիրակի բոլորս էլ կցանկանանք հաճախել 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 Երկնային Հոր և Տեր Հիսուս Քրիստոսի
մասին։
Բարեբախտաբար, Քրիստոսը
միշտ մոտ է, ով սպասում և ցանկանում 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 ճշմարտությունների շուրջ մտածելիս, եկեք մնանք
տախտակամածին և հիշենք, որ ըստ
նշանակության նավը փոխադրամիջոց է, իսկ փոխադրամիջոցի նպատակը մեզ դեպի նպատակակետը
հասցնելն է։
Մեր նավի նպատակակետը ավետարանի 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

մենք չենք կարող այնտեղ հասնել, 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, արարողությունների և Եկեղեցում տեղ
գտած առաջնորդող սկզբունքների
և վարդապետությունների։
Սա այն Եկեղեցին է, որտեղ
մենք սովորում ենք Աստծո գործերը
և ընդունում Տեր Հիսուս Քրիստոսի 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 քահանայության զորությունը, որը մեզ
առաջ կմղի մահկանացու կյանքի
անկանխատեսելի ջրերի միջով։
Եկեք երախտապարտ լինենք
մեր գեղեցիկ «հնամյա Սիոն
նավին», քանզի առանց դրա մենք
կհանձնվեինք հոսանքի քմահաճույքին,, 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 վկայությունը 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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Երեց Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ
Յոթանասունի նախագահություն

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

Ա

շխարհը, որտեղ մենք ապրում
ենք, ամենուր մեծ ճնշում է գործադրում 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 ավետարանի 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 ուսուցանել։ «Կանգնեք սուրբ տեղերում»
կոչն ընտրվել էր որպես համաժողովի թեմա։ Մտածելով թեմայի և
դասավանդվող նյութի շուրջ, Երեց

Այոբան որպես դասավանդման գործիք 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, գավաթների և բաժակների։ Այդ ցուցադրությունից հետո նա հարցրեց,
թե արդյոք որևէ մեկը ցանկանո՞ւմ
էր փորձել։ Նրանք բոլորը բարձրացրեցին իրենց ձեռքերը։
Երեց Այոբան հորդորեց մի քանի
երիտասարդների առաջ գալ և փորձել իրենց նոր հետաքրքրությունը։
Դիտելուց հետո նրանք ենթադրում
էին, որ դա շատ հեշտ կլինի։ Սակայն, նրանցից ոչ մեկը չկարողացավ նույնիսկ մի հասարակ գավաթ
պատրաստել։ Նրանք բացականչեցին. «Չի ստացվում։ Ինչո՞ւ է դա
այդքան բարդ։ Սա շատ դժվար է»։
Այդ մեկնաբանությունները հնչեցին,
երբ կավն ամբողջ սենյակով մեկ
տարածվեց։
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Նա հարցրեց, թե ինչու էին երիտասարդները 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 ամենակարևոր պատճառն այն էր, որ
կավը չէր տեղադրվել անվի կենտրոնում։ 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։ Երիտասարդներից մի քանիսը նորից փորձեցին։

Աշխարհը, որտեղ մենք ապրում
ենք, նման է կավը պտտող անվին,
որտեղ անվի արագությունը գնալով մեծանում է։ Բրուտի անվի վրա
դրված կավի նման, մենք նույնպես
պետք է կենտրոնացվենք։ Մեր կյանքում հիմնական կենտրոնը պետք է
լինի Հիսուս Քրիստոսը և Նրա ավետարանը։ Ապրել Քրիստոսակենտրոն կյանքով նշանակում է, որ մենք
պետք է սովորենք Հիսուս Քրիստոսի
և Նրա ավետարանի մասին, ապա
հետևենք Նրա օրինակին և ճշգրտորեն 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 մեզանից հաջողությամբ կարող է կերտել
այն մարդուն, որը մենք պետք է
դառնանք, որպեսզի վերադառնանք
սելեստիալ արքայություն՝ Նրա և
Երկնային հոր ներկայություն։ Այս
կյանքում ունեցած մեր ուրախությունն 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 բազմասերունդ ընտանիքում, այնպես որ
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի

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։

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 գրավականն այն էր, որ կավը ճշգրիտ
կերպով կենտրոնացված էր անվի
վրա։
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օրհնություններն ու ուրախությունը
մեր ընտանեկան մշակույթի հիմնական մասն են եղել և կիրառվել
են մեր ամենօրյա կյանքում։ Երիտասարդ 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 ուրախութիւնիցը 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 ճամփորդության 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 այնքան բարկացած էր, որ նա հրամայեց 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

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 ցանկանում էր վճարել թագավորության
կեսը, որպեսզի փրկեր իր կյանքը։
Թագավորը պիտի որ զարմացած լիներ, երբ Ամմոնը պահանջեց միայն
բանտից ազատ արձակել իր եղբայր
Ահարոնին և նրա ընկերներին և որ
թագավորի որդի Լամոնին պահպաներ իր թագավորությունը։
Ավելի ուշ, այդ հանդիպման
շնորհիվ Ամմոնի եղբայր Ահարոնը ազատ արձակվեց Միդդոնիի
բանտից։ Իր ազատ արձակվելուց
հետո նա ոգեշնչվեց ճամփորդելու
այնտեղ, ուր կառավարում էր լամանացիների թագավորը։ Ահարոնին
ներկայացրեցին թագավորին և նա
հնարավորություն ունեցավ ուսուցանելու նրան Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի սկզբունքները՝ այդ թվում
փրկության մեծ ծրագիրը։ Ահարոնի
ուսմունքները թագավորին մեծապես
ոգեշնչեցին։
Ահարոնի ներկայացրած ուսմունքների 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 մասին 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 լամանացիների թագավորն այժմ ցանկանում
էր թողնել իր թագավորությունը, որպեսզի ստանար այն ուրախությունը,
որը բխում է Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը հասկանալուց, ընդունելուց
և դրանով ապրելուց։
Կինս, Նենսին, նույնպես նորադարձ է Եկեղեցում։ Տարիների
ընթացքում բազմաթիվ անգամներ
նա ինձ հետ կիսվել է այն ուրախությամբ, 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 կյանքում 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 նպատակի 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 հաճախեցի մի քանի տարբեր եկեղեցիներ, սակայն միշտ ընկնում էի նույն

զգացմունքների և հուսահատության
գիրկը։ Ես շատ օրհնված եմ, քանի
որ նպատակ և ուղղություն գտնելու
իմ աղոթքներն ի վերջո պատասխանվեցին 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 օրինակ հստակորեն ցույց է տալիս,
թե ինչպես կարող է Քրիստոսակենտրոն կյանքը մեծ ուրախություն
պարգևել մեզ, նույնիսկ երբ շրջապատված ենք անհավանական
դժվարություններով։
Երբ մարգարե Լեքին իր ընտանիքի 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 անապատում իրենց կրած չարչարանքները
հետևյալ կերպ է նկարագրում.
«. . . մենք տարել էինք շատ չարչարանքներ և շատ դժվարություն,
այո, նույնիսկ այնքան շատ, որ չենք
կարող դրանք բոլորը գրել»։ 4
Լիառատ երկրում ապրելու ընթացքում Տերը Նեփիին
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

29

հանձնարարեց կառուցել մի նավ,
որը ջրերի վրայով նրանց կհասցնի
խոստացված երկիր։ Երբ նրանք
ժամանեցին խոստացված երկիր
մի մեծ հակամարտություն առաջացավ՝ այն մարդկանց, ովքեր իրենց
կյանքը կենտրոնացրել էին Քրիստոսի 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 Երուսաղեմից, Նեփին լավ փաստագրված և ինչ-որ չափով զարմանալի
հայտարարություն է անում,
հատկապես այն բանից հետո, երբ
նա սուրբ գրություններում գրում է
մինչև այդ պահն իրենց վերապրած բազմաթիվ նեղությունների
և չարչարանքների մասին։ Ահա
նրա խոսքերը. «Եվ եղավ այնպես,
որ մենք ապրեցինք երջանիկ»։ 5
Չնայած իրենց դժվարություններին, նրանք կարողացան երջանիկ
ապրել, քանի որ նրանք կենտրոնացել էին Քրիստոսի և Նրա
ավետարանի վրա։
Եղբայրներ և քույրեր, բրուտի
անվի վրա տեղադրված կավի
նման մեր կյանքը ճշգրտորեն
պետք է կենտրոնացած լինի Քրիստոսի վրա, եթե մենք ցանկանում
ենք իրական ուրախություն և խաղաղություն գտնել այս կյանքում։
Լամանացիների թագավորի, իմ
կնոջ՝ Նենսիի և նեփիացի ժողովրդի օրինակները հաստատում
են այս ճշմարիտ սկզբունքը։
Ես այսօր իմ վկայությունն եմ բերում, որ մենք նույնպես կարող ենք
գտնել այդ խաղաղությունը, երջանկությունը և իրական ուրախությունը,
եթե մենք ապրենք Քրիստոսակենտրոն 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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Նեյլ Ֆ. Մերիոթ
Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Նախագահության
Երկրորդ Խորհրդական

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

Ե

րեց Դալլին Հ. Օուքսը ապրիլի գերագույն համաժողովի
ժամանակ խոսել է «մեր անձնական կյանքը վերափոխելու» 1 անհրաժեշտության մասին։ Իմ կարծիքով,
անձերի վերափոխումը սկսում է
սրտի փոփոխությունից՝ անկախ ձեր
կյանքի փորձառություններից կամ
ձեր ծննդյան վայրից։
Ես ծնվել եմ Միացյալ Նահանգների հեռավոր հարավում, և իմ
պատանեկության տարիներին
բողոքականների հին օրհներգերի
բառերը սովորեցրել են ինձ ճշմարիտ 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՝ ժամանակակից, զբաղված, մրցունակ մարդիկ,
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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 վստահությունը մեծանում է, մենք բացում ենք
մեր սրտերը, ձգտում ենք կատարել
Նրա կամքը և սպասում ենք պատասխանների, 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»։ Պատանեկության ողջ ընթացքում ես տվել եմ
այդ հարցը։ Ես որոշ պատկերացում
ունեի Հիսուս Քրիստոսի մասին,
սակայն Երկնային Հայրն իր իմաստությամբ թույլ տվեց, որ ես փնտրեմ
և սպասեմ 10 տարի։
1970 թ․, երբ միսիոներներն
ուսուցանեցին ինձ Հոր փրկության

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 երեխաներն 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, հեծանվով վթարի ենթարկվելուց հետո
ծանր վիճակով հիվանդանոց ընկավ,
մեր ընտանիքն ասաց՝ «Ամեն բան
լավ կլինի»։ Մինչ ես Բրազիլիայի
մեր միսիայից անմիջապես մեկնում էի Ինդիանապոլիս՝ Ինդիանա,
ԱՄՆ, որպեսզի նրա հետ լինեի, ես
կառչել էի մեր ընտանիքի նշանաբանից։ Սակայն մեր սիրելի դուստրն
անցավ վարագույրից այն կողմ իմ
ինքնաթիռի վայրէջքից մի քանի ժամ
առաջ։ Երբ վշտից ցնցված մեր ընտանիքի 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 քահանայության զորությունը և հավատքն առ
հավերժական կնքումները մեզ
թույլ է տալիս վստահ ասել մեր
նշանաբանը։
Նախագահ Գորդոն Բ․ Հինքլին
ասել է․ «Եթե դուք անեք ձեր լավագույնը, 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 անդադար և եղեք հավատացող, և բոլոր
բաները միաժամանակ կգործեն ձեր
բարիքի համար»։ 5 Սա չի նշանակում, որ ամեն բան լավ է, սակայն
հեզերի և հավատարիմների համար 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 սպասում 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 առաջնորդություն կամ նույնիսկ առողջություն և օգնություն ստանալու մեր
հնարավորությունները։
Օրինակ, միգուցե իմ հոգու խորքում ես վիրավորված եմ որևէ մեկից։
Երբ ես հարցնում եմ, թե կա ևս մի
բան, ինչը պիտի խոստովանեմ, ես
սկսում եմ պարզ հիշել այդ «գաղտնիքը»։ 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 հանդիսանում առողջ հարաբերություններ
ունենալու քո հնարավորության
համար։ Դուք կարող ես թույլ տալ,
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են փոխելու մեղսալի արարքները
կամ սրտի աշխարհիկ ցանկությունները։ Այնուամենայնիվ, որպես
ուխտյալ Իսրայել, պարզապես մենք
անընդհատ միայնակ չենք փորձում
փոխվել։ Եթե մենք անկեղծորեն
աղերսում ենք Աստծուն, Նա ընդունում է մեզ այնպիսին, ինչպիսին
կանք և դարձնում է մեզ ավելին,
քան մենք երբևէ կարող էինք
պատկերացնել։ Հայտնի աստվածաբան 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 Երկնային Հորը․

որ այն հեռանա քեզանից»։ Օ՜, դա
դժվար գործ է․ մենք կարող ենք լիովին արդարացնել մեր թշնամանքը,
սակայն Տիրոջ ուղուն հետևելը միակ
ուղին է, որը տանում է դեպի հավերժական երջանկություն։
Օրըստօրե և աստիճանաբար
մենք ստանում ենք Նրա ողորմած
ուժը և առաջնորդությունը, որն
անշուշտ մեզ հաճախակի տանում է
տաճար կամ օգնում է ավելի խորությամբ ուսումնասիրել Փրկիչի
Քավությունը, կամ խորհրդակցել՝
ընկերոջ, եպիսկոպոսի, մասնագետ
խորհրդատուի կամ նույնիսկ բժշկի
հետ։ Մեր սիրտը սկսում է բուժվել,
երբ մենք ենթարկվում և երկրպագում 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 Տիրոջը զոհաբերելու արդյունքում մենք
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ստանում ենք հոգևոր առաջնորդություն, որի կարիքն ունենք։
Երբ Տիրոջ շնորհի և ողորմության
վերաբերյալ մեր հասկացողությունը 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 վերցնելու ցանկություն, մենք նոր հույս
և առաջնորդություն ենք ստանում
Սուրբ Հոգու միջոցով։
Ես պայքարել եմ, որպեսզի հեռացնեմ 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 երջանկություն այս կյանքում և հավերժական 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
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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 զոհաբերությունը։ 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։ Իսկապես մեր վրա վերցնելով Փրկիչի
լուծը, մենք կարող ենք վստահաբար
ասել․ «Ամեն բան լավ կլինի»։ Հիսուս
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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Երեց Լարի Ռ. Լորենս
Յոթանասունական

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։

Ե

րբ չափահաս ամուրի էի, ես
սկսեցի հետաքրքրվել Եկեղեցու մասին։ Սկզբում ես սկսեցի
հետաքրքրվել ավետարանով իմ
ընկերների շնորհիվ, ովքեր Վերջին
Օրերի Սրբեր էին, սակայն ի վերջո
ինձ գրավեց յուրահատուկ վարդապետությունը։ Երբ ես իմացա, որ հավատարիմ 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 հավերժական զարգացման մասին այս
նույն ճշմարտությունը։ Նա ասել է․
«Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս
ձեր հայրը որ երկնքումն է, կատարեալ 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

նպատակի մասին։ Մենք գալիս ենք
սովորելու և զարգանալու՝ մինչև
որ աստիճանաբար սրբագործվենք կամ կատարելագործվենք
Քրիստոսում։
Աշակերտության ճանապարհը
հեշտ չէ։ Այն անվանվել է «մշտական
բարելավման ուղի»։ 2 Մինչ մենք
ճամփորդում ենք այդ նեղ ու անձուկ արահետով, Հոգին մշտապես

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 զարգանալ»։ «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 Պատվիրանները, սակայն նա ցանկանում
էր ավելի լավը դառնալ։ Նրա նպատակը հավերժական կյանքն էր։
Երբ նա հանդիպեց Փրկիչին,
նա հարցրեց․ «Էլ ի՞նչ բանով եմ
պակաս»։ 3
Հիսուսն անմիջապես պատասխանեց՝ տալով մի խորհուրդ, որը
հատկապես նախատեսված էր
երիտասարդ պատանու համար։ «Յիսուսը նորան ասեց․ Եթե կամենում
ես կատարեալ լինել, գնա ունեցածներդ ծախիր եւ տուր աղքատներին,
եւ . . . եկ հետեւիր ինձ»։ 4
Պատանին ապշել էր․ նա երբեք
չէր մտածել նման զոհաբերության
մասին։ Նա բավականաչափ խոնարհ էր հարցնելու Տիրոջը, սակայն
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բավականաչափ հավատարիմ չէր
հետևելու աստվածային խորհրդին,
որը տրվեց նրան։ Մենք պետք է
հոժար լինենք գործելու, երբ պատասխան ենք ստանում։
Նախագահ Հարոլդ Բ. Լին ուսուցանել 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 հավատարիմ 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 օրհնությունները՝ իր դժվարությունները
հաշվելու փոխարեն։ Մի քանի օրվա
ընթացքում նա զգաց Հոգու ջերմ
հավանությունը։
Մի խոնարհ երիտասարդ, ով
կարծես չէր կարողանում գտնել
34

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 աշխատանքի, սովորելու, ընտանիքի և
Եկեղեցու կոչման համար։ Նա խորհուրդ հարցրեց Տիրոջից․ «Ինչպե՞ս
կարող եմ խաղաղություն զգալ այն
ամենի հետ մեկտեղ, որ ես պետք
է անեմ»։ Պատասխանն անակնկալի բերեց նրան․ նա այնպիսի
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տպավորություն ստացավ, որ պետք
է ավելի մեծ ուշադրություն դարձներ 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 խաղաղությունն ու հավասարակշռությունը,
որը նա փնտրում էր։
Տարիներ առաջ Եկեղեցու թերթում ես կարդացի հետևյալ պատմությունը մի աղջկա մասին, ով հեռու
էր ապրում տանից և հաճախում էր
քոլեջ։ Նա հետ էր մնում իր դասերից, նրա աշխարհիկ կյանքն այնպիսին 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 հուշումը 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 վարվեր, մենք կհուսալքվեինք և կհանձնվեինք։ Հոգին աշխատում է մեր հետ՝
մեր ունակությունների համաձայն,
քայլ առ քայլ, կամ ինչպես Տերն է ուսուցանել՝ «տող առ տող, ցուցում առ
ցուցում, . . . քանզի նրան, ով ընդունում է, ես կտամ ավելին»։ 6 Օրինակ,
եթե Սուրբ Հոգին ավելի հաճախակի
է ձեզ հուշում ասել «շնորհակալություն» 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

մեզանից յուրաքանչյուրի համար
դա է մեր անձերը քննելու ժամանակը։ 7 Այդ ակնածալից մթնոլորտում, երբ մեր մտքերն ուղղված են
երկինք, Տերը կարող է քնքշությամբ
ասել մեզ, թե հաջորդն ինչի վրա
պետք է աշխատենք։
Ձեր նման ես ել շատ հուշումներ 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 հուշումները 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 տրամադրեք խորհրդածելու համար։
• Խնդրեք ձեր կնոջը խորհուրդ
տալ ձեզ։
• Եվ համբերատար եղեք մեքենա
վարելիս․ մի գերազանցեք նախատեսված արագությունը։ (Ես
դեռևս աշխատում եմ այս վերջինի վրա։)
Փրկիչի քավող զոհաբերությունը
հնարավոր է դարձնում կատարելագործումը կամ սրբագործումը։ Մենք
երբեք չէինք կարողանա ինքնուրույն հասնել դրան, սակայն Աստծո
շնորհը բավարար է մեզ օգնելու
համար։ Ինչպես մի անգամ նկատել
է Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնարը․ «Մեզանից 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, արժանի 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 կասեցնում 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 լինեք ձեր աշխատանքային գործարքներում կամ ավելի առատաձեռն ձեր
ծոմապահության նվիրատվություններում։ 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 հայրապետական օրհնությունները, մեզ հիշեցվում 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 հետևողական, սակայն երբեք մի հուսահատվեք։ Մենք պետք է անցնենք
վարագույրի մյուս կողմը, մինչև որ
իրականում կհասնենք կատարելության, սակայն այստեղ՝ մահկանացու 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 պատվիրաններին, 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։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
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Երեց Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս
Յոթանասունական

Աստծո հաճելի խոսքը
Աստծո հաճելի խոսքը ցույց է տալիս մեզ շարունակական
ապաշխարության կարիքը մեր կյանքում, որպեսզի մենք կարողանանք
պահել Սուրբ Հոգու ազդեցությունը:

Մ

եզանից շատերը, ովքեր
մասնակցում են այս համաժողովին, եկել են լսելու «Աստծո
հաճելի խոսքը, այո, խոսքը, որն
ամոքում է վիրավոր հոգին» (Հակոբ 2.8): Այդ բառը կարելի է գտնել
սուրբ գրություններում և մեր ղեկավարների 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 չարչարանքներ, 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 տառապանքը սաստիկ հիվանդության
ցավերից:
Մեր հարազատի մահը կարող է
դատարկ տեղ թողնել մեր հոգում:
Երբ մեր երեխաներից ոմանք շեղվում են ավետարանի ուղուց, մենք
կարող ենք ունենալ մեղքի և անորոշության զգացում նրանց հավերժական ճակատագրի հետ կապված:
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Այս կյանքում սելեստիալ ամուսնություն 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 անհավատարմությունը կարող է կործանել
հարաբերությունները, որոնք մենք
հույս ունեինք, որ հավերժական էին:
Այս և շատ ուրիշ դժվարություններ, որոնք հատուկ են այս
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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 պահերին Աստծո հաճելի խոսքը, որը
բուժում է խոցված հոգին, տալիս է
մեր սրտին և մտքին մխիթարության
հետևյալ ուղերձը.
«Խաղաղություն քո հոգուն. քո ձախորդություններն ու քո չարչարանքները 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 դժվարությունների մեջ հավատարիմ են մնում, կունենան ավելի մեծ վարձատրություն
երկնային արքայությունում և որ «շատ
նեղություններից հետո գալիս են օրհնությունները» (տես ՎևՈւ 58.3–4):
Աստծո հաճելի խոսքը, որն
ասվում է մարգարեների միջոցով,
տալիս է մեզ վստահություն, որ մեր
հավերժական կնքումը, ամրապնդվելով աստվածային խոստումներին
մեր հավատարմությամբ, որոնք
տվել ենք ճշմարտության գործին
նվիրված քաջարի ծառայության
ընթացքում, կօրհնի մեզ և մեր սերունդները (տես Orson F. Whitney, in
Conference Report, Apr. 1929, 110):

Այն նաև տալիս է մեզ երաշխիք,
որ հավատքով լի կյանք ապրելուց
հետո մենք չենք կորցնի ոչ մի օրհնություն, 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 տղամարդ 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: Նախագահ Մերիոն Գ. Ռոմնին ուսուցանել
է. «Այս երկրի վրա մարդկանց տառապանքների և դժվարությունների
մեծ մասը չապաշխարած և թողություն 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 պակասը տառապանք և ցավ բերում:
Հնարավոր պատասխաններից
մեկն այն է, որ «պատիժ [է] սահմանված, 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 դատապարտում 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 հանգստացնել մեր խիղճը, աշխատելով «արդարացնել [ինքներս մեզ] նվազագույն
իսկ չափով, [մեր] մեղքերի համար»
(Ալմա 42.30) կամ փորձելով թաքցնել
դրանք, կհասնենք միայն Հոգուն վիրավորելուն (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 համար 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 ազդեցություն է գործում, եթե մենք հավատք
ենք գործադրում առ Նա, ապաշխարում 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 պատվիրանները ամեն օր, և ոչ միայն

Հանգստության օրը, սկսում է աստիճանաբար գործել մեր մեղքերի
թողությունը և Նրա Հոգին մեզ հետ
ունենալու Նրա խոստումը սկսում է
իրականանալ:
Առանց պատշաճ հնազանդության, որը պետք է ուղեկցի մեր
մտադրությունը, թողության ազդեցությունը 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 ապաշխարենք 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
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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վիճաբանությունը և ողջ չարիքը
[մեր] սրտերից, և [մեր] ողջ ցանկությունը 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 պատրաստակամությամբ կներենք և երջանկություն
կսփռենք մեր շուրջը:

Սան Պեդրո, Վելիզ‑

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 ակնածալից, փոխանակելով հաղորդագրություններ էլեկտրոնային սարքերով,
հեռանալ ժողովից հաղորդությունը
ճաշակելուց անմիջապես հետո և
մեր տներում այնպիսի միջոցառումների մասնակցել, որոնք պատշաճ
չեն այդ սուրբ օրվան:
Ի՞նչն է պատճառը, որմենք,
իմանալով այդ ամենը, հաճախ չենք
կարողանում սուրբ պահել Հանգստության օրը:
Եսայիայի գրքում մենք կարող
ենք գտնել մի պատասխան, որը, թեև
վերաբերում է Հանգստյան օրվան,
կիրառելի է նաև այլ պատվիրանների 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 բնական մարդու ցանկությունների,
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ախորժակների և կրքերի արդյունքում, հակասում է Աստծո կամքին:
Բրիգամ Յանգ մարգարեն ուսուցանել է, որ երբ անձի կամքը, ցանկությունները և կրքերը կատարելապես
ենթարկվում են Աստծուն և Նրա
պահանջներին, այդ անձը մաքրագործվում 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 հրավիրում 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 ապաշխարության կարիքը մեր կյանքում,
որպեսզի մենք կարողանանք պահել
Սուրբ Հոգու ազդեցությունը որքան
հնարավոր է երկար:
Ունենալով Հոգու ընկերակցությունը, մենք կլինենք ավելի
լավ մարդիկ: Այն «կշշնջա խաղաղություն և ուրախություն [մեր]
հոգիներին, . . . այն կհանի նենգությունը, ատելությունը, նախանձը,

ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՆԻՍՏ | 3 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

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 ապրելուց, և որ մենք պահենք մեր
կյանքում Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը անկեղծ և շարունակական
ապաշխարության միջոցով: Մենք
կդառնանք ավելի լավ մարդիկ, և
մեր ընտանիքները կօրհնվեն: Այս
սկզբունքների մասին ես վկայում
եմ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անունով, ամեն: ◼

Երեց Քվենթին Լ. Քուք
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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:

Մ

արգարե 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 հայտարարում 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 հրապուրիչ 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

խաղաղությամբ և ձեռք բերեն սելեստիալ 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 Բրիստոլ Դիստրիքթ: Տեղական Եկեղեցու
ղեկավարներից մեկը շեշտում էր, որ
այդ տարածքում ծառայող միսիոներները 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 Միացյալ Թագավորության երկրորդ

ամենազբաղված նավահանգիստը:
Այն ունեցել է շատ բարձր մակընթացության ամպլիտուդա՝ 13 մետր, որը
բարձրությամբ երկրորդն է աշխարհում: 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 դասավորված 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 կիրառելի է մեզանից յուրաքանչյուրի
համար: Ես կնկարագրեի «կարգին և
Բրիստոլի ձևով» արտահայտությունը
որպես «տաճարին արժանավոր»՝
լավ և վատ ժամանակներում:
Մինչ Բրիստոլի Նեղուցի մակընթացության տատանումները մասամբ
կանխատեսելի են և դրանց կարելի
է պատրաստվել, այս կյանքի փոթորիկներն ու փորձությունները հաճախ
անկանխատեսելի են: Բայց մենք
գոնե գիտենք, որ նրանք գալու են:
Որպեսզի հաղթահարենք այն դժվարություններն ու փորձությունները,
որոնց մեզանից յուրաքանչյուրն անխուսափելիորեն բախվում է, մեզանից պահանջվում է ունենալ արդար
պատրաստվածություն և աստվածայնորեն ապահովված պաշտպանություն: 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 կյանքում փոխկապակցված են արդարությամբ: Նույնիսկ մահվան ու
Հարության միջև ընկած ժամանակահատվածում «նրանց հոգիները,
ովքեր արդար են, ընդունվում են
երջանկության մի վիճակի մեջ, որը
կոչվում է դրախտ՝ հանգստության մի
վիճակ, խաղաղության մի վիճակ»: 7
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Որպես Փրկիչի հետևորդներ,
ակնկալվում է, որ մենք կծրագրավորենք ու կպատրաստվենք: Երջանկության ծրագրում ազատ կամքը
կենտրոնական կազմակերպչական
սկզբունքն է, և մեր ընտրությունները
էական են: 12 Փրկիչը շեշտեց սա Իր
ծառայության ողջ ընթացքում, ներառյալ՝ հիմար կույսերի և քանքարների Իր առակներում: 13 Սրանցից
յուրաքանչյուրում Տերը գովեց պատրաստությունն ու գործողությունը
և դատապարտեց հապաղումն ու
անգործությունը:

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։

Իր երկրային ծառայության
սկզբում՝ Իսրայելում, իսկ ավելի ուշ՝
Նեփիացիների մեջ, Փրկիչը խոսեց
երջանկության թեմայի մասին՝ թե
այս կյանքում, թե հավերժության
մեջ: Նա կարևորեց արարողությունները, բայց նաև մեծապես շեշտադրեց բարոյական վարքագիծը:
Օրինակ, հետևորդները օրհնված
կլինեն, եթե նրանք արդարության
քաղց ու ծարավ ունենան, լինեն
գթասիրտ, սրտով մաքուր, խաղարարար և հետևեն այլ հիմնարար
բարոյական սկզբունքների: Որպես
ակնհայտ հիմնարար վարդապետական ուղերձ, մեր Տեր Հիսուս
Քրիստոսը կարևորեց, թե արդար
մոտեցումը, թե արդար վարքը
առօրյա կյանքում: Նրա ուսմունքները ոչ միայն փոխարինեցին և
գերազանցեցին Մովսեսի օրենքի
տարրերին,8 այլ նաև հանդիսացան
մարդկանց կեղծ փիլիսոփայությունների մերժումը:
Երկար դարերի ընթացքում Հիսուս
Քրիստոսի ավետարանը ոգեշնչել
է շատ հավատքների և հաստատել
է վարքի չափանիշներ այն բանի
վերաբերյալ, թե ինչն է արդար, ցանկալի և բարոյական և հանգեցնում
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է երջանկության, օրհնության ու
ուրախության: Սակայն Փրկիչի ուսուցանած սկզբունքներն ու հիմնական
բարոյախոսությունը լուրջ հարձակման են ենթարկվում ժամանակից
աշխարհում: Քրիստոնեությունն է
հարձակման տակ: Շատերը կարծում են , որ այն, ինչ բարոյական է,
փոխվել է հիմնավորապես: 9
Մենք ապրում ենք դժվար ժամանակներում: 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 մակարդակի նվազումը և բարակող ընտանեկան տոհմածառերը . . . ոչինչ
չեն խոստանում, բացի ավելի շատ
մենակությունից՝ մեծամասնության
համար և ընդհանուր լճացումից»: 11
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Ես ընդունում եմ, որ, չնայած
Աստծո աստվածային ծրագրում
մարմնավորված մեծ երջանկությանը, այն երբեմն կարող է թվալ
շատ հեռու և մեր ընթացիկ հանգամանքներից կտրված: Որպես
պայքարող հետևորդներ, այն
կարող է մեր հասանելիությունից
վեր լինել: Մեր սահմանափակ
հեռանկարից, ներկայիս գայթակղություններն ու զվարճությունները
կարող են գրավիչ թվալ: Մյուս
կողմից այդ գայթակղություններին 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

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 պատրաստվենք այսպիսի դժվար ժամանակում:
Տաճարին արժանի լինելուց բացի,
գոյություն ունեն շատ սկզբունքներ,
որոնք նպաստում են արդարակեցությանը: 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 սեփական փոքրիկ երեխաներին, երբ
նրանք սովորում ու մեծանում են:
Մենք բոլորս սայթաքում և ընկնում
ենք, երբ փորձ ենք ձեռք բերում:
Ես բարձր եմ գնահատեցի Նախագահ 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 կոնֆետը: Տեսանյութեր թողարկվեցին,
որոնք ցույց էին տալիս, թե ինչպես
էին երեխաներից շատերը ծռմռվում,
որպեսզի խուսափեն կոնֆետն ուտելուց: Ոմանց չհաջողվեց 16:
Անցյալ տարի այդ պրոֆեսորը՝
դոկտոր Վալտեր Միշելը, ով անցկացրել էր բուն փորձը, գրեց մի
գիրք, որում նա ասել է, որ ուսումնասիրությունը մասամբ սկսվել էր
ինքնատիրապետման մասին իր
մտահոգություններից և ծխելու սովորությունից իր կախվածությունից
ելնելով: Նա հատկապես մտահոգված 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 «ինքնատիրապետումը նման է մկանի՝ որքան
շատ ես օգտագործում, այնքան
ուժեղ է դառնում: Որևէ գայթակղիչ
բանից մի անգամ խուսափելը կօգնի
ձեզ զարգացնել դիմադրելու կարողությունը ապագայի այլ փորձությունների նկատմամբ»: 18
Հավերժական առաջընթացի
սկզբունքն այն է, որ ինքնատիրապետման մարզումը և ապրելակերպը 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 հավատարիմ են մնում ճշգրիտ գրաֆիկին և
անցկացնում իրենց օրերը՝ ծառայելով ուրիշներին: Նրանց արտաքինը
համեստ է և պահպանողական՝
մեր օրերում գերիշխող անփույթ
կամ անհամեստ հագնվելու ոճի
փոխարեն: Նրանց վարքն ու արտաքինը բարոյական և լուրջ ուղերձ է
հաղորդում: 18
Մենք ունենք մոտ 230000 երիտասարդներ, ովքեր ներկայումս ծառայում են որպես միսիսոներներ կամ
վերադարձել են միսիսոներական
ծառայությունից վերջին հինգ տարիների ընթացքում: Նրանք զարգացրել
են արտակարգ հոգևոր ուժ և ինքնակառավարում, որոնք շարունակաբար
մարզման կարիք ունեն, այլապես
այդ հատկությունները կթուլանան
ճիշտ այնպես, ինչպես այն մկանները, 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 ազդեցությանը, որը ոչ ուրախություն է բերում,
ոչ երջանկություն:
Վերականգնված ավետարանը
մեզ տալիս է երջանկության ծրագրի

նախագիծը և խթան, որպեսզի
հասկանանք ու կիրառենք ինքնատիրապետումը և խուսափենք գայթակղությունից: 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 հիշատակ Տիրոջ Հարության: Հանգստության օրվա մյուս հիմնական սուրբ
նպատակները մնացին անփոփոխ:
Հրեաների և Քրիստոնյաների համար Հանգստության օրը խորհրդանշում է Աստծո հզոր գործերը: 20
Ես, կինս և իմ երկու գործընկերներն իրենց կանանց հետ վերջերս
մասնակցեցինք Հրեական Հանգստության օրվան մի սիրելի ընկերոջ՝ Ռոբերտ Աբրամի և նրա կնոջ՝
Դայանի հրավերով՝ իրենց Նյու
Յորքի տանը: 21 Այն սկսվեց Հրեական Հանգստության օրվա սկզբում՝
ուրբաթ երեկոյան: Այն կենտրոնացած էր Աստծո՝ որպես Արարիչի
մեծարման վրա: Այն սկսվեց ընտանիքի օրհնումով և Հանգստության
օրվա օրհներգով: 22 Մենք միացանք
ձեռքերի լվացման ավանդական
արարողությանը, հացի օրհնությանը,
աղոթքներին, հրեական ճաշին, սուրբ
գրությունների ընթերցանությանը և
տոնական տրամադրությամբ երգեցինք Հանգստության օրվա երգեր:
Մենք լսեցինք Եբրայերեն բառեր
անգլերեն թարգմանությամբ: Հին
Կտակարանից ընթերցված ամենահուզիչ 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 Հանգստության 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 անդրադառնում էի այն ծայրահեղ հալածանքներին, որ հրեաները կրել են
դարերով: Որոշակիորեն, Հանգստության օրվա պահելը եղել է «հավիտենական ուխտ», պահպանելով և
օրհնելով հրեա ժողովրդին սուրբ
գրության իրականացման մեջ: 25 Այն
նաև աջակցել է հրաշալի ընտանեկան 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 ընտանիքները, 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 ընթացքում Եկեղեցում տեղի է ունեցել
մի շատ ուշագրավ փոփոխություն:
Այն կատարվել է անդամների
արձագանքի շնորհիվ, երբ Առաջին
Նախագահությունը, Տասներկու
Առաքյալների Քվորումը և Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը նորովի կարևորեցին Հանգստության օրը և կոչ
արեցին Հանգստության օրը բերկրանք դարձնել: 27 Շատ անդամներ
հասկանում են, որ Հանգստության
օրվա հավատարմորեն սուրբ պահելը ապաստարան է այս կյանքի
փոթորիկներից: Այն նաև մեր նվիրումի 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, շարունակել 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
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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 զգացողություններին հետևելը կարևոր
է: Հոգին օգնում է մեզ խուսափել գայթակղություններից ու վտանգներից
և հանգստացնում ու առաջնորդում
է մեզ մարտահրավերների միջով:
«Բայց Հոգու պտուղն է սէր, ուրախութիւն, խաղաղութիւն, երկայնամտութիւն, քաղցրութիւն, բարութիւն,
հավատք»: 29
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:
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 մակընթացությունները 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 օրհնությունները, մեր Երկնային Հոր և Իր Որդու՝
Հիսուս Քրիստոսի հետ հավերժական կյանքի, սելեստիալ փառքի
օրհնությունների հետ միասին կիրականանան: 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-
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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
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Ներկայացնող՝ Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական

Եկեղեցու
պաշտոնյաների
հաստատումը

Ե

ղբայրներ և քույրեր, Նախագահ Մոնսոնը խնդրել է, որ ձեր
հաստատմանը ներկայացնեմ
Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանավորներին, Տարածքային Յոթանասունականներին և օժանդակ
կազմակերպությունների գերագույն
նախագահություններին։
Առաջարկվում են հաստատման
Թոմաս Սպենսեր Մոնսոնը՝ որպես
մարգարե, տեսանող և հայտնող և
որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ, Հենրի Բենյոն Այրինգը՝ որպես
Առաջին Նախագահության Առաջին
Խորհրդական, և Դիտեր Ֆրիդրիխ
Ուխդորֆը՝ որպես Առաջին Նախագահության 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 Տասներկու 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.

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 արտահայտել աջ ձեռքի բարձրացմամբ։
Եթե կա որևէ դեմ, կարող է նույն
կերպ արտահայտել։
Քվեարկությունը հաշվի է առնվել։
Առաջարկվում են հաստատման Առաջին Նախագահության
Խորհրդականները և Տասներկու
Առաքյալների Քվորումը՝ որպես
մարգարեներ, տեսանողներ և
հայտնողներ:
Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք
քվեարկել:
Ովքեր դեմ են, եթե կան, արտահայտեք նույն կերպ:
Քվեարկությունը հաշվի է առնվել։
Տասներկուսի Քվորումում ծառայելու իրենց կանչի հետ մեկտեղ մենք սույնով ազատում ենք
Ռոնալդ Ա. Ռասբանդին՝ Յոթանասունի Նախագահության անդամի, Երեց Ռասբանդին և Երեց
Դեյլ Գ. Ռենլանդին՝ Յոթանասունի
Առաջին Քվորումի անդամի իրենց
պարտականություններից։

Նրանք, ովքեր ցանկանում
են իրենց շնորհակալությունը
հայտնել, կարող են արտահայտել դա։
Առաջարկվում է իրենց անձնվեր ծառայության համար երախտագիտությամբ ազատել՝ Երեց
Դոն Ռ. Կլարկին՝ որպես Յոթանասունի Առաջին Քվորումի անդամ, 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 համար, խնդրում ենք, քվեարկել:
Մենք նաև ազատում ենք
Սերգեյ Ա. Կովալովին՝ Տարածքային
Յոթանասունականի կոչումից։
Ովքեր ցանկանում են միանալ
մեզ և իրենց շնորհակալությունը
հայտնել նրա կատարած ծառայության համար, խնդրում ենք,
քվեարկել:
Այսօր մենք ազատում ենք
նաև Եղբայր Ջոն Ս. Թաներին՝
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Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն
նախագահության առաջին խորհրդականի և Եղբայր Դեվին Գ.
Դուրանտին՝ Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահության 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 Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն
նախագահության առաջին խորհրդականի, իսկ Եղբայր Բրայըն Կ.
Աշտոնը՝ Կիրակնօրյա Դպրոցի գերագույն նախագահության երկրորդ
խորհրդականի կոչումներին։
Ովքեր կողմ են, խնդրում ենք,
քվեարկել:
Ովքեր դեմ են՝ նմանապես:
Առաջարկվում են հաստատման
մյուս Բարձրագույն Իշխանությունները, Տարածքային Յոթանասունականները և օժանդակ
կազմակերպությունների գերագույն 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 նախագահների հետ։
Եղբայրներ և քույրեր, շնորհակալություն Եկեղեցու ղեկավարների 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 դիմելու մեզ։ ◼
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Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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

Ա

յսօրվա չափահաս երիտասարդների մասին շատ բան է
գրվել ու ասվել: Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ շատերը
դեմ են կազմակերպված կրոնին:
Շատերը պարտքեր ունեն կամ
գործազուրկ են: Մեծամասնությանը դուր է գալիս ամուսնության
գաղափարը, բայց շատերը դժկամությամբ են քայլեր անում: Աճող
քանակությամբ մարդիկ երեխաներ
չեն ուզում: Առանց ավետարանի
և ոգեշնչված առաջնորդության
շատերը թափառում են անծանոթ
արահետներով ու մոլորվում:
Բարեբախտաբար, Եկեղեցու չափահաս երիտասարդները հետևում
են թողել այս մտահոգիչ տենդենցները, մասամբ, որովհետև մենք
օրհնված ենք ավետարանի ծրագրով: 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
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մեզ՝ ետ դեպի Նա: Հիմա են «ընտրելու օրերը» 1 մեզ բոլորիս համար:
Երբ ես երեխա էի և պատրաստվում էի կատարել իմ վատ
կշռադատված ընտրությունը, հայրս
երբեմն ասում էր. «Ռոբերտ, ուղղվիր
և ճիշտ թռիր»: Նրա պարզ զրույցի
ոգով ես կուզենայի խոսել հատկապես 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, կձևավորեն ձեր հավերժական ճակատագիրը: Սա նշանակում է, որ դուք
պիտի միշտ առաջ նայեք:
Որպես օդաչու Օդուժում աշխատելիս, ես սովորեցի այս սկզբունքը.
երբեք դիտմամբ մի թռեք դեպի
ամպրոպը: (Չեմ ասին, թե ինչպես եմ պարզել դա:) Փոխարենը՝

շրջանցելով այն, թռեք, ընտրեք մեկ
այլ ուղի կամ սպասեք միչև ամպրոպն անցնի և պարզվի՝ նախքան
վայրէջքը:
Սիրելի չափահաս երիտասարդ
եղբայրներ և քույրեր, ես ուզում եմ
օգնել ձեզ «ճիշտ թռչել» վերջին օրերի
հավաքի փոթորիկների ժամանակ:

Դրամեն, Նորվեգիա

Դուք եք օդաչուն: Ձեր պարտականությունն 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 ընտրությունները 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 նպատակներից մեկը մեզ ցույց տալն է, թե
ինչպես են արդար մարդիկ արձագանքում գայթակղությանն ու չարին:
Նրանք խուսափում են դրանցից:
Հովսեփը փախավ Պետափրէսի կնոջից: 3 Լեքին վերցրեց իր ընտանիքը և
հեռացավ Երուսաղեմից: 4 Մարիամն
ու Հովսեփը փախան Եգիպտոսից,
որպեսզի փրկվեն Հերովդեսի չար
դավադրությունից: 5 Յուրաքանչյուր
օրինակում Երկնային Հայրը զգուշացրեց այս հավատացյալներին:
Նմանապես, Նա կօգնի մեզ իմանալ՝ արդյո՞ք թռչել, փախչել կամ

գնալ մեզ անհայտ հանգամանքների հոսանքի հետ: Նա մեզ հետ
կխոսի աղոթքի միջոցով, իսկ երբ
աղոթենք, մենք կունենանք Սուրբ
Հոգին, ով կառաջնորդի մեզ: Մենք
ունենք սուրբ գրությունները, ապրող մարգարեների ուսմունքները,
հայրապետական օրհնությունները,
ոգեշնչված ծնողների, քահանայության և օժանդակների ղեկավարների 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 առաջնորդում 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 պարտքերի հետ: Երբ ես չափահաս
երիտասարդ էի, իմ ցցի նախագահը

ներդրումային բանկիր էր Ուոլ Սթրիթում: 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 ունենալու հարցում: Մի գնեք այն, ինչի
համար չեք կարող վճարել:
Շատ երիտասարդ չափահասներ
աշխարհում մտնում են պարտքերի
տակ՝ կրթություն ստանալու համար,
արդյունքում պարզելով, որ կրթության գինն ավելի բարձր է, քան
իրենք կարող են հատուցել: Փնտրեք
կրթաթոշակներ և դրամաշնորհներ:
Ձեռք բերեք կես դրույքով աշխատանք, եթե հնարավոր է, որպեսզի
ինքնուրույն վճարեք: Սա կպահանջի
որոշ զոհաբերություն, բայց կօգնի
ձեզ հաջողության հասնել:
Կրթությունը պատրաստում է ձեզ
ավելի լավ աշխատանքային հնարավորությունների: Այն ձեզ ավելի լավ
դիրքում է դնում, որպեսզի ծառայեք
և օրհնեք ձեզ շրջապատող մարդկանց: Ողջ կյանքում այն ձեզ կդնի
ուսանելու ուղու վրա: Կրթությունը
կուժեղացնի ձեզ՝ անտեղյակության և սխալների դեմ պայքարում:
Ինչպես Ջոզեֆ Սմիթն է ուսուցանել.
«Գիտելիքը հեռացնում է խավարը,
անհայտությունն ու կասկածը, քանի
որ դրանք չեն կարող գոյություն
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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 Կրթությունը կպատրաստի ձեզ այն ամենի
համար, ինչ առջևում է, ներառյալ՝
ամուսնությունը:
Կրկին կարո՞ղ եմ ես անկեղծորեն խոսել: Այն ուղին, որը տանում
է դեպի ամուսնություն, անցնում
է մի վայրով, որը կոչվում է ժամադրություն: Ժամադրությունը
հնարավորություն է երկար խոսակցության համար: Երբ ժամադրվում
եք, միմյանց մասին իմացեք այն
ամենն, ինչ կարող եք: Ծանոթացեք
միմյանց ընտանիքների հետ, եթե
հնարավոր է: Արդյո՞ք ձեր նպատակները համատեղելի են: Արդյո՞ք
դուք կիսում եք նույն զգացմուքները
պատվիրանների, Փրկիչի, քահանայության, տաճարի, երեխաների
դաստիարակության, Եկեղեցու ծառայության և ուրիշներին ծառայելու
վերաբերյալ: Արդյո՞ք դուք հետևել
եք միմյանց վարքագծին լարված
վիճակում, ինչպես է նա արձագանքում հաջողությանը կամ ձախողմանը, 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 պոտենցիալի 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 ժամադրվեք 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
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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 անձնավորությանը, ում հետ դուք ուզում եք
ամուսնանալ: Եթե դուք ուզում եք
ամուսնանալ առողջ, գրավիչ, ազնիվ,
երջանիկ, աշխատասեր, հոգևոր
անձնավորության հետ, եղեք այդպիսի անձնավորություն: Եթե դուք
եք այդ անձնավորությունը, և դուք
դեռ ամուսնացած չեք, համբերատար
եղեք: Սպասեք Տիրոջը: Ես վկայում
եմ, որ Տերը գիտի ձեր ցանկությունները 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 կիրականանան. «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 մեծացրել 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 գործադրեք 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 հաղորդությունը և ունենալ տաճարային
երաշխավորագիր: Կանոնավորապես հաճախեք տաճար: Ծառայեք
Եկեղեցում: Բացի Եկեղեցու կոչումներից, հետևեք Փրկիչի օրինակին,
ով պարզապես «առաջնորդում է
բարիք գործել»: 15
Այժմ, դուք հավանաբար
լուրջ հարցեր ունեք ապագա
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ընտրությունների վերաբերյալ: Իմ
չափահաս երիտասարդ տարիներին
ես խորհուրդ էի փնտրում իմ ծնողներից և հավատարիմ, վստահելի
խորհրդատուներից: Մեկը քահանայության 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 բարեկեցություն: 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 հասնել ձեր փոխարեն: Միայն ձեր
հավատքը և աղոթքները խթան
կհանդիսանան ձեզ համար բարձրանալու և ձեր սրտի հզոր փոփոխության համար: Միայն ձեր
հնազանդ լինելու որոշումը կարող է
փոխել ձեր կյանքը: Ձեզ համար կատարած Փրկիչի քավիչ զոհաբերության 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 ռեժիսոր 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 Փրկիչի 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 որոշումներ պետք է ընդունվեն, մենք
հաճախ խորհրդի ժողով ենք հրավիրում: Ընտանեկան խորհուրդները

ծառայում են նույն նպատակին:
Դուք կարող եք հրավիրել այսպես
կոչված «անձնական խորհուրդ»:
Աղոթելուց հետո որոշ ժամանակ
անցկացրեք մենակ: Մտածեք, թե
ինչ է լինելու ապագայում: Հարցրեք ինքներդ ձեզ. «Իմ կյանքի որ
ոլորտն եմ ես ցանկանում ուժեղացնել, որպեսզի կարողանամ
զորացնել ուրիշներին: Որտե՞ղ եմ
ես ուզում լինել մի տարի հետո,
երկու տարի հետո: Ես ի՞նչ ընտրություն պիտի կատարեմ, որպեսզի 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 հանգստացնող 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

Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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:

Թ

ույլ 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 Քավության վերաբերյալ՝ Եսայիան գրել է.
«Յիրաւի՜ նա մեր ցաւերը վեր առաւ,
եւ մեր վիշտերը բեռնեց իր վերայ»: 1
Վերջին օրերի փառահեղ մի տեսլական շեշտել է, որ «[Հիսուսը] եկավ
աշխարհ . . . աշխարհի մեղքերը կրելու»: 2 Թե՛ հին, թե՛ ժամանակակից
սուրբ գրությունները վկայում են, որ
«նա փրկագնել է նրանց, և պահել է

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, ազատել: Սրանք զորավոր, սրտապնդիչ,
քրիստոսաշունչ բառեր են: Նրանք
օգնություն և հույս են արտահայտում, 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 առաքելությունը Նրա, ով անպատմելի գնով
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բարձրացնում է մեզ, երբ մենք ընկնում ենք, մեզ առաջ է տանում, երբ
մեր ուժը սպառվում է, մեզ ապահով
տուն է հասցնում, երբ անվտանգությունը, 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 Քավություն իրագործման ժամին, այնպես
էլ Նա ասում է մեզ բոլորիս. «Ահա՛
քո մայրը»: 6
Այսօր այս ամբիոնից ես հայտարարում 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 Եսայիան, խոսելով Մեսիայի բառերով,
ուզում էր փոխանցել Եհովայի սերը,
նա վկայակոչեց մայրական նվիրվածության 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
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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 համբերում է»: 8 Իսկ ամենահուսադրողն այն
է, որ այդպիսի հավատարմությունը
«երբեք չի խափանվի»: 9 «Քանզի
լեռները կհեռանան և բլուրները կվերանան, - 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 ափշեցուցիչ քայլ է դարձնում: Իհարկե,
կան ցավալի բացառություններ,
բայց մայրերի մեծ մասը մտատեսությամբ, բնազդաբար գիտեն, որ
սա բարձրագույն կարգի սրբազան
վստահություն է: Այդ գիտակցության
ծանրությունը, հատկապես երիտասարդ 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,
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անհանգստության ու սրտացավության, 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 աստվածային լինի: Չկա այլ բացատրություն դրա համար: Մայրերի արած
գործը Քրիստոսի աշխատանքի
կարևոր տարրերից է: Այդ իմացությունը 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 անվտանգությունն 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 արտացոլում են մայրերի փառահեղ ներգործությունը, որոնց ականատես եմ
եղել իմ ծառայության ժամանակ՝
ընդամենը վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում.
Իմ առաջին պատմությունը նախազգուշական է, հիշեցնելով մեզ, որ
մայրական ոչ բոլոր ջանքերն են, որ
ունեն հեքիաթային ավարտ, համենայն դեպս, ոչ միանգամից: Այդ հիշեցումը 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 մխիթարել, 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 կարող տանել իմ մոր առջև կանգնելու
միտքը: Ավետարանն ու իր երեխաները ամեն ինչ էր մորս համար: Ես
գիտեմ, որ կոտրել եմ նրա սիրտը,
և դա փշրում է իմ սիրտը»:
Այժմ, ես բացարձակապես համոզված եմ, որ մահից հետո, նրա
մայրն իմ ընկերոջը դիմավորել է
բաց, սիրող ձեռքերով. դա այն է,

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, հոգնած ու մաշված աշխարհի մեղքերը
կրելու բեռից: Այնպես որ, գայթակղության 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 պատանու 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 արժանավորությունը 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 անցկացրել, 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 նրանցից: Այս պատմության մեջ տղայի
սիրելի հայրը դուրս էր թափում իր
ողջ հոգին, որ օգնի իր երեխային,
սակայն պահանջկոտ աշխատանքի
բերումով, հաճախ հոգևոր մաքառումների այդ երկար ու մութ գիշերները 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 սեփական անզիջում, անվախճան սիրո
մասին: Իր բուն գոյության այդ երկու
միանգամայն կարևոր, կենսական
սյուները՝ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն ու իր ընտանիքը համախմբելու
համար, մայրն անվերջ աղոթքով
դուրս էր թափում իր հոգին: Նա ծոմ
էր պահում ու լաց լինում, լաց էր լինում 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 բազմազան հանգամանքների համար, բայց
այստեղ հույս կար: Եվ ես պետք է
նշեմ, որ այդ որդու սեռական հակվածությունը 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 հաղորդությունից պատրաստակամորեն և արժանիորեն: 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 միսիայի, որպեսզի ավարտին հասցնի
Տիրոջը նվիրված իր ծառայությունը:
Ես լաց եմ եղել այս երիտասարդի,
ինչպեսև նրա ընտանիքի քաջության, շիտակության և վճռականության 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 Քրիստոսին, և իր վճռական, փրկարար,
բացարձակապես սուրբ մորը:
Վերջին պատմությունը Մեքսիկայի Մեխիկո տաճարի վերանվիրագործումից 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
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

49

որ մի ձեռքով ողջ ուժով բարձրացրել 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 սպիտակ թաշկինակը և միայն իրեն ու
երկնքի հրեշտակներին հասկանալի 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, բնավորություններ ձևավորելու և Քրիստոսի
մաքուր սերը դրսևորելու համար»:
Մայր Եվային, Սառային, Ռեբեկային
ու Ռաքելին, նազովրեցի Մարիամին
ու մեր Երկնային Մորը, ես ասում
եմ. «Շնորհակալություն հավերժության 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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Երեց Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր
Յոթանասունական

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:

Ե

ղբայրներ և քույրեր, մենք ճակատամարտի մեջ ենք գտնվում
աշխարհի հետ: Անցյալում
աշխարհը մրցակցում էր մեր երեխաների 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 երեխաները և թե ինչին նրանք պետք է
հավատան: Մենք չենք կարող թույլ
տալ, որ հասարակությունը կերպարանավորում տա մեր ընտանիքին
աշխարհի նմանությամբ: Մենք
պետք է հաղթենք այդ ճակատամարտում: 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 գերագույն համաժողովում, որ սրանից

ՇԱԲԱԹ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 3 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

հետո մենք պետք է զբաղված լինենք
«հոգատար ծնող լինելով»: 2 Սրանք
վտանգավոր ժամանակներ են: Բայց
բարի լուրն այն է, որ Աստված գիտեր, որ այդպես էր լինելու վիճակը,
և Նա տվել է խորհուրդ սուրբ գրություններում մեզ համար՝ իմանալու
թե ինչպես օգնել մեր երեխաներին
և մեր թոռներին:
Մորմոնի Գրքում Փրկիչը
հայտնվեց Նեփիացիներին: Նա
հավաքեց նրանց փոքր երեխաներին 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 փոքրիկների մեջ: Արդյոք Նա կամենո՞ւմ
էր, որ նրանք ըմբռնեին իրենց երեխաների մեջ աստվածային ներուժը:
Երբ մենք նայում ենք մեր սեփական երեխաներին և թոռներին
այսօր, ի՞նչ է կամենում Փրկիչը, որ
մենք տեսնենք նրանց մեջ: Արդյոք
մենք ընդունում ենք, որ մեր երեխաները Եկեղեցու ունկնդիրների
ամենամեծ խումբն է: Ի՞նչ պետք է

անենք մենք՝ իրականացնելու համար 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 պատմություն պատմեց սերմեր ցանելու
մասին՝ սերմնացանի առակը: 5
Բացատրելով այս Իր աշակերտներին 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 արմատներ աճեցնել, ապա օրվա տապին,
երբ այս կյանքը դառնում է դժվար, և
դա լինելու է, Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը կարող է նրանց տալ մի
բան ներսում, որը չի կարող ազդեցություն 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 բառերը իմաստափոխվում են: Երբեմն
մենք խոսում ենք մեր բառերով, իսկ
նրանք լսում են իրենց բառերը: Դուք
կարող է ասեք ձեր փոքր երեխաներին. «Դու փչացած ձայնագրության
նման ես խոսում»: Նրանք հավանաբար 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 Հոգու պարգևը: Երբ աղոթում եք առաջնորդության համար «այն ցույց կտա
ձեզ բոլոր բաները, որոնք դուք պետք

է անեք» 7 ձեր երեխաներին ուսուցանելու 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 բերել 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 սովորեցնել մի երեխայի, ով չի կարող
տեսնել կամ լսել:
Երկար ժամանակ Աննին մաքառում 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: Այսպիսով նա նորից փորձեց: Ջ-Ու-Ր:
Հելենը սեղմեց Աննիի ձեռքը, որովհետև 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 համալսարանական 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 վերաձևակերպեցի 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 հարցրեցի. «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 տարեկան: 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 անհանգստացնում 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 կատակների 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: Պաբլոյի հայրը գիտեր, որ մեր երեխաները 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 փորձառության 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 այնպես, ինչպես Պաբլոյի հայրն էր օգնել
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նրան: Խիստ շատ ժամանակ էր անցել: Երբ ես սկսեցի աղոթել սրտումս,
Հոգին շշնջաց այս խորը ճշմարտությունը. «Երբեք խիստ շուտ չէ և երբեք
խիստ ուշ չէ՝ սկսելու այս կարևոր
գործընթացը»: Ես անմիջապես հասկացա, թե ինչ էր դա նշանակում: Ես
հազիվ համբերեցի մինչև տուն հասա:
Ես խնդրեցի կնոջս՝ Շարոլին, զանգել 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 հանկարծակիի բերեց, նրանք մտածեցին,
թե ես պիտի մեռնեի:
Մենք սկսեցինք մեր ամենամեծ 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 ընտանիքով: Մենք գաղափար ունենք, թե
ինչ կարող է ձեզ հետ պատահել:
Դա կարող է լինել ֆինանսական
կամ առողջական մարտահրավեր:
Դա կարող է լինել հավատքի ճգնաժամ: Դուք կարող է ուղղակի գերծանրաբեռնված լինեք կյանքով: Երբ
այս բաները պատահեն, մենք ուզում
ենք, որ դուք գաք և խոսեք մեզ հետ,
և մենք կօգնենք ձեզ դրանք հաղթահարել: Այսպիսով, մենք չենք ուզում
ողջ ժամանակ ձեր գործերին խառնվել, բայց մենք ուզում ենք, որ դուք
իմանաք, որ մենք միշտ ձեր կողքին
ենք: Եվ մինչ մենք միասին ենք, ես
ուզում եմ պատմել ձեզ մի հարցազրույցի մասին, որը ես հենց նոր եմ
ունեցել մի երիտասարդի հետ, որի
անունը Պաբլո է:»
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Պատմելուց հետո, ես ասացի.
«Մենք չենք ուզում, որ դուք բաց
թողնեք ձեր երեխաներին օգնելու
հնարավորությունը և մեր թոռնիկները հասկանան այս կարևոր
ճշմարտությունները»:
Եղբայրներ և քույրեր, ես այժմ
հասկանում եմ ավելի իմաստալի
ձևով, թե ինչ է Տերը ակնկալում
ինձանից, որպես հայր և որպես պապիկ 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 փոքրիկները 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՝ առաջնորդելու, ուղեկցելու և մեր երեխաների
կողքից քայլելու համար, որովհետև
ընտանիքները հավերժ են:
Իմ վկայությունն է, որ մեր Երկնային 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»: Գիտեմ 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.

Երեց Հյուգո Մոնտոյա
Յոթանասունական

Փորձվելով և
գայթակղվելով, սակայն
օգնություն ստանալով
Մենք կարող ենք օգնել միմյանց որպես մեր Երկնային Հոր զավակներ
մեր փորձություններում և գայթակղություններում:

Կ

յանքի ընթացքում մենք փորձվում և գայթակղվում ենք: Մենք
նաև հնարավորություն ենք
ունենում գործադրել մեր ազատ
կամքը և օգնել միմյանց: Այս ճշմարտությունները մեր Երկնային Հոր
սքանչելի և կատարյալ ծրագրի
մասն են կազմում:
Նախագահ Ջոն Թեյլորն ուսուցանել է. «Ես լսել եմ, ինչպես է
Մարգարե Ջոզեֆն ասել մի առիթով
Տասներկուսին. «Դուք կհանդիպեք
ամեն տեսակի փորձությունների: Եվ
շատ անհրաժեշտ է, որ դուք փորձվեք, ինչպես փորձվել են Աբրահամը
և Աստծո այլ մարդիկ, և Աստված
կհսկի ձեզ և կոլորի ձեր սրտի ամենանուրբ լարերը»»: 1
Երբ մենք հասնում ենք պատասխանատվության տարիքի, փորձություններն ու գայթակղությունները
համընդհանուր են դառնում: Երբեմն
դրանք կարող են ծանր բեռ դառնալ, սակայն դրանք մեզ նաև ուժ
են տալիս և օգնում աճել, երբ մենք
հաջողությամբ հաղթահարում ենք
դրանք:

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 տալիս, որ մենք մեկս մյուսին օգնելու

պատասխանատվություն ունենք: Այդ
պատասխանատվությունը կարող է
գալ Եկեղեցու կոչումից, որևէ հանձնարարությունից, ընկերությունից,
որպես ծնողներ, ամուսիններ կամ
ընտանիքի անդամեր մեր աստվածային դերից, կամ պարզապես
Աստծո ընտանիքի մասը լինելուց:
Ես կնկարագրեմ չորս ճանապարհ, 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 պայմանները թույլ են տալիս: Տաճար
այցելելը ժամանակի և միջոցների
զոհաբերություն է պահանջում, հատկապես 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 տաճարային արարողությունների համար,
երբ օգնում ենք ինդեքսավորել, երբ
ծառայում ենք որպես տաճարային
աշխատողներ և երբ հնարավորություններ ենք գտնում օգնելու
ուրիշներին ունենալ իմաստալից
տաճարային փորձառություն:

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

53

Երբ ես ծառայում էի որպես
Տարածքային Յոթանասունական,
իմ համակարգող խորհրդի ցցերից
մեկը մասնակցեց տաճարային խոշոր այցի: Տաճարը սակայն փոքր էր
և, դժբախտաբար, մի քանի անդամներ, 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 տաճար մտնել: Եղբայրներից մեկը, ում
ես հանդիպեցի, ասաց ինձ. «Երեց,
մի անհանգստացեք: Ես եղա Տիրոջ
տանը: Ես նստեցի այգու նստարանին և խորհեցի իմ մտքում արարողությունների 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 հնարավորություն ունեցան այդ օրը երկու
նիստի մասնակցել: Տերը ճանաչում
է ինձ, և Նա օրհնել է ինձ, ամեն-ինչ
լավ է»:
2. Ժպտացեք. Այս փոքրիկ գործողությունը կարող է օգնել նրանց, ովքեր նեղված կամ ճնշված են: Անցած
ապրիլյան գերագույն համաժողովի
54

քահանայության նիստին ես նստած
էի բեմահարթակում հինգ նորակոչ
Բարձրագույն Իշխանավորներից
մեկի հետ: Ես շատ հուզված էի իմ
նոր կոչումով:
Երբ մենք կատարում էինք միջանկյալ 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 ունեցա այդ ուժեղ զգացումը, որ ինչ-որ
մեկը հետևում է ինձ: Ես հայացքս
գցեցի այն շարքի վրա, որտեղ
նստած էին Տասներկու Առաքյալները, 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 հուզված հոգուն:
Հարությունից հետո Հիսուս Քրիստոսը այցելեց Իր մյուս ոչխարներին:
Նա կանչեց և կարգեց տասներկու
աշակերտ, և ստացված իշխանությամբ 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
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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 ժամանակ ժպիտը թեթևացրեց իմ բեռը
արագ և արտասովոր եղանակով:
3. Ցուցաբերեք մյուսների հանդեպ
կարեկցանք: Եթե դուք քահանայություն կրող եք, օգտագործեք ձեր զորությունը Աստծո զավակների օգտի
համար, նրանց օրհնություններ
տալով: Արտահայտեք ցավակցություն և սփոփեք մարդկանց, ովքեր
տառապում են կամ դժվարություններ 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 հրաշալի սիրո մասին, որը դրսևորվել էր
Հոր և Որդու կողմից՝ Քավչի աշխարհ
գալով»: 6 Հրավիրելով մարդկանց
եկեղեցի և հաղորդությունը արժանի
ձևով ճաշակելու, մենք կօգնենք Երկնային 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, հիվանդությունները, ցավերը, դժվարությունները և
միայնակությունը: Սուրբ գրվածքներն ուսուցանում են մեզ, որ Քրիստոսը «վեր ելավ բարձր, ինչպես և,
վայր իջավ բոլոր բաներից ցած,
որով և ըմբռնեց բոլոր բաները»: 7
Կարևոր չէ, թե ինչպիսին են մեր
անձնական պայքարները՝ հիվանդություն, թե երկարատև միայնակություն,
թե գայթակղություններից եկող տառապանք կամ ոսոխից եկող փորձություններ: Բարի Հովիվը մեր կողքին է:
Նա կանչում է մեզ մեր անուններով և
ասում. «Ինձ մօտ եկէք, ամեն վաստակածներ 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:

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 հաջողությամբ կատարելու համար: Ես
գիտեմ, որ մենք կարող ենք օգնել
միմյանց որպես մեր Երկնային Հոր
զավակներ մեր փորձություններում
և գայթակղություններում: Հիսուս
Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼

Երեց Վերն Պ. Սթենֆիլ
Յոթանասունական

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

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. John Taylor, in Teachings of Presidents of
the Church: Joseph Smith (2007), 231.
2. Մոսիա 18.8
3. Մատթեոս 5.41
4. Տես Quentin L. Cook, “Our Father’s Plan
Is about Families” (ելույթ՝ RootsTech
2015 family history conference, Feb. 14,
2015), lds.org/topics/family-history/fdd/
plan-about-families-full; տես նաև lds.
org/media-library/video/2015–07–01
-find-take-teach.
5. 3 Նեփի 19.25; շեշտադրումներն
ավելացված է:
6. Վարդապետություն և Ուխտեր 138.3:
7. Վարդապետություն և Ուխտեր 88.6:
8. Մատթեոս 11.28

Ո

չ շատ վաղուց կինս և ես որոշեցինք, որ պետք է ավելի լիարժեք կերպով ուսումնասիրենք
հյուսիսարևմտյան Մոնտանայի մեր
տան մոտակա գեղեցիկ վայրերը։
Մենք որոշեցինք մեր հեծանիվներով
գնալ Հայվատա արահետը՝ հեծանվագծի վերափոխված մի երկաթուղագիծ, որը հատում է Մոնտանայի
և Այդահոյի միջև գտնվող գեղեցիկ
Ռոքի լեռները։ Մեզ սպասվում էր

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 նախազգուշացրեցին, 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 կանխատեսված մթությունը պատեց մեզ։
Ինձ հետ բերած լույսերը բավարար
չափով չէին լուսավորում և խավարը
շուտով հաղթահարեց նրանց։ Հանկարծ ես սկսեցի անհանգստություն,
շփոթվածություն և ապակողմնորոշում զգալ։
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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Ես ամաչում էի իմ անհանգստությունն ընկերներիս և ընտանիքիս
պատմել։ Լինելով փորձառու հեծանվորդ, 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 մոտենալ 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 ապավինելով, 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 վստահությունն աստիճանաբար աճում էր
լույսի չափսերի ու պայծառությանը
զուգընթաց։ Թունելի վերջից դեռևս
մեծ հեռավորության վրա ես այլևս
իմ ընկերների օգնության կարիքը
չունեի։ Անհանգստությունն ամբողջովին վերացավ և մենք արագորեն
մոտեցանք լույսին։ Ես հանգիստ և
վստահ էի զգում նույնիսկ մինչև ջերմությամբ ու շքեղությամբ լի առավոտյան լույսին մոտենալը։
Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ մեր հավատքում
կարող ենք դժվարություններ
ունենալ։ Միգուցե մենք մտածենք,
որ պատրաստ ենք հանդիպելու այդ
դժվարություններին և միայն ավելի
ուշ բացահայտենք, որ մեր նախապատրաստությունը բավարար չէ։
Եվ ինչպես ընկերս զգուշացրեց ինձ
մթության մասին, այդպես էլ մենք
այսօր զգուշացված ենք։ Առաքյալների 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։
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Սովորաբար, այդ զգացմունքների
ուժգնությունն ու տևողությունը կախված կլինեն դրանց հանդեպ մեր արձագանքից։ Եթե ոչինչ չանենք, ապա
կասկածները, հպարտությունը և ի
վերջո ուրացությունը հեռու կտանեն
մեզ լույսից։
Թունելում ունեցած իմ փորձառությունից ես կարևոր դասեր եմ քաղել։
Ես կկիսվեմ դրանցից մի քանիսով։
Առաջինը՝ անկախ կասկածի
խավարի ուժգնությունից մենք
ենք ընտրում, թե որքան երկարատև և որքան խորը այն պետք
է հարվածի մեզ։ Մենք պետք է
հիշենք, թե որքան շատ են մեր Երկնային Հայրը և Նրա Որդին սիրում
մեզ։ Նրանք մեզ չեն լքի և չեն թողնի,
որ մենք պարտվենք, եթե մենք
նրանց օգնությանն ապավինենք։
Հիշեք Գալիլեայի ծովում թշնամական ալիքների դեմ ունեցած Պետրոսի փորձառությունը։ Երբ Պետրոսը
զգաց, որ մռայլ խավարը պատում
է իրեն, նա հիշեց իր երկընտրանքի
մասին և այդ նույն պահին օգնության կանչեց։ Նա հարցականի տակ
չդրեց իրեն փրկելու Փրկչի զորությունը, այլ պարզապես բացականչեց. «Տէ՛ր, փրկիր ինձ»: 1
Մեր կյանքում Փրկչի մեկնած ձեռքին կարող է փոխարինել վստահելի
ընկերոջ, ղեկավարի կամ սիրող
ծնողի օգնող ձեռքը։ Խավարի մեջ
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գտնվելիս ոչ մի սխալ բան չկա ժամանակավորապես 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 իսկապես սիրում են մեզ։ Այդ մշտագո
կասկածամիտները գերադասում են
ոչնչացնել, քան կառուցել և ծաղրել,
քան բարձրացնել։ Նրանց ծաղրանքի խոսքերը կարող են խորը
մխրճվել մեր կյանքում՝ հաճախ
կարճ և ժամանակավոր էլեկտրոնային խեղաթյուրումների միջոցով,
որոնք զգուշորեն և միտումնավոր
կերպով հորինվել են մեր հավատքը
կործանելու համար։ Խելամիտ է
արդյո՞ք մեր հավերժական բարեկեցությունը տեղադրել օտարի
ձեռքում։ Խելամիտ է արդյո՞ք լուսավորվածություն 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 ներկայանալ, նրանք ստանում են չվաստակած 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 հասկանանք, որ մեզ վրա Փրկչի տարածած

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 օգնելու մեզ ձեռք բերել հոգևոր ինքնավստահություն, որը կամրապնդի մեզ
հոգևոր մարտահրավերների դեմ։
Երկրորդը՝ մենք պետք է
վստահենք Տիրոջը, որպեսզի մեր
մեջ զարգացնենք հոգևոր ուժ։
Մենք մշտապես չենք կարող ապավինել ուրիշների լույսին։ Ես գիտեի,
որ թունելի խավարը երկար չէր
տևի, եթե ես շարունակեի վարել իմ
ընկերոջ կողքին և խմբի ապահովության 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 կբարձրացնի մեզ խավարից, եթե մենք
մոտենանք Նրան։ Սակայն հակառակորդը 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 հավատքը»։ 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 օրհնությունները և զգացմունքները, որոնք
անցյալում ներխուժել են մեր սիրտ և
կյանք և պետք է մեր հավատքը հիմնենք 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 կհեռանանք Աստծուց։
Մենք ավելի ուժգին կերպով
հետամուտ կլինենք լույսին, եթե
մեր կյանքում այն փայլելիս պատրաստակամորեն 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 շարունակում 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 զգացվում մեր կյանքում։ Թունելի վերջում
գտնվող լույսի նման Նրա ազդեցությունը մեզ վստահություն, վճռականություն, 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 գոյություն ունի փոխհատուցող հոգևոր ուժ
արդարների համար։ Երբ աշխարհն
անտեսում է հոգևոր համոզմունքները, Տերն ուղի է պատրաստում
նրանց համար, ովքեր փնտրում են
Նրան՝ պարգևելով նրանց ավելի մեծ
հավաստիացում, ավելի շատ հաստատում 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 ներգործվենք աշխարհի ցանկացած քմահաճույքից կամ փոփոխությունից, այլ
հավատքը կասկածից վեր ընտրելու
զորություն ունենք։ Որպեսզի կարողանանք օգտվել փոխհատուցող
հոգևոր ուժից, մենք պետք է ականջ
դնենք մարգարեական խորհրդին, ճանաչենք և գործենք ըստ
հոգևոր հուշումների, լինենք հնազանդ Աստծո պատվիրաններին և
փնտրենք անձնական հայտնություն։
Մենք պետք է ընտրենք։ Մենք պետք
է ընտրենք Փրկչի լույսը։ Հիսուս
Քրիստոսի անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Տես Մատթեոս 14.25–31:
2. Հովհաննես 8.12
3. Վարդապետություն և Ուխտեր 88.63
4. Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ, «Եկե՛ք, միացեք
մեզ», Լիահոնա, նոյ. 2013, 23:
5. «Փառք քեզ Տեր, Մարգարեի համար»,
օրհներգեր, հմր. 35:
6. Վարդապետություն և Ուխտեր 50.24
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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Երեց Ջեյմս Բ.Մարտինո
Յոթանասունական

Դիմեք Նրան և
պատասխանները
կգան
Եղեք հնազանդ, հիշեք այն ժամանակները, երբ դուք զգացել եք
Հոգին անցյալում և խնդրեք հավատքով: Ձեր պատասխանը կգա:

Ե

րբ ես երիտասարդ էի, ծնողներս միացան Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի
Եկեղեցուն: Մենք գիտեինք, որ միսիոներներն ուսուցանում էին նրանց,
բայց իմ ծնողները մենակ էին վերցրել միսիոներական դասերը:
Այս զարմանալի հայտարարությունից հետո, ես և եղբայրներս,
նույնպես, սկսեցինք լսել միսիոներներին, և նրանցից յուրաքանչյուրը
ուրախությամբ ընդունեց Վերականգման ուղերձը: Չնայած ես
հետաքրքրված էի, բայց սիրտս չէր
ուզում փոխել կյանքս: Սակայն ես
ընդունեցի աղոթելու մարտահրավերը 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 զարմացած էի: Ես իմացա այդ ժամանակից
սկսած, որ Մորոնիի կողմից տրված
խոստումը ճիշտ էր: Աստված իսկապես պատասխանում է մեր աղոթքներին ավետարանի ճշմարտացիության
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վերաբերյալ, բայց Նա պատասխանում 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 կյանքում, որի վերաբերյալ դուք հարց

ՇԱԲԱԹ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 3 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

ունեք: Գուցե կա խնդիր, որը դուք
լիովին չեք հասկանում, թե ինչպես
պատասխանեք: Այսօր ես կկամենայի կիսվել որոշ մտքերով, որոնք
կօգնեն ձեզ ձեռք բերել պատասխաններ կամ օգնություն, որը դուք
որոնում եք: Գործընթացը սկսվում
է դեպի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը դարձի գալով:
Հայտնություն ստանալը կախված
է մեր սրտերի վիճակից ու միտումից

Ես մտածել եմ սուրբ գրություններում գտնվող մի քանի անձանց
պատմությունների մասին: Վերցնենք 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 որոշումները զուրկ էին տրամաբանությունից, 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 հնարավորին չափով հավատք շենացնող
փորձառություններ: Նրանք թողեցին
իրենց տունը և իրենց հարստությունները: Նրանք տառապեցին
անապատում թափառումների
ընթացքում: Նրանք ի վերջո օգնեցին
նավ կառուցել և համաձայնվեցին
ճանապարհորդել դեպի անծանոթ
մի երկիր:
Նեփին անցավ այս նույն փորձառությունների միջով: Բայց
արդյոք այդ իրադարձությունները
շենացրեցի՞ն նրանց հավատքը:
Նեփիի հավատքն ուժեղացավ, բայց
Լամանն ու Լեմուելը ավելի լկտի և
բարկացկոտ դարձան: Այդ եղբայրները, 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:

Մտածեք Լամանի և Լեմուելի արձագանքի 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 գրությունները 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 Ուշադրություն դարձրեք նրանց պատասխանին. «Ոչ, չենք հարցրել, քանի որ
Տերն այդպիսի բան մեզ հայտնի չի
դարձնում»: 10
Շարունակվող հնազանդությունը թույլ
է տալիս մեզ պատասխաններ ստանալ

Նեփիի պատասխանը իր եղբայրներին բանալի է մեզ համար՝ մեր
աղոթքին շարունակաբար պատասխաններ 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 հավատքով, հավատալով, որ կստանաք,
ջանասիրությամբ պահելով իմ
պատվիրանները, իհարկե, այս բաները հայտնի կդարձվեն ձեզ»: 11
Ես գիտեմ որոշ վերադարձած
միսիոներների, ովքեր ունեցել են
անժխտելի հոգևոր փորձառություններ, բայց որոշ հոգևոր սովորույթների բացակայությունը թվում է
ստիպել է նրանց մոռանալ այն դեպքերը, երբ Աստված խոսել է իրենց
հետ: Այդ վերադարձած միսիոներներին 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 զգացել եք Հոգին անցյալում և խնդրեք
հավատքով: Ձեր պատասխանը կգա,
և դուք կզգաք Փրկչի սերն ու խաղաղությունը: 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 փորձառության դեպքում:
Փորձությունները կշենացնեն
մեր հավատքը

Նրանց միսիոներական հաջողությունը անմոռանալի է: Հազարավորներ 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 կասկածել: 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 բոլորս 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 գրությունների ուսումնասիրությունը մեր
կյանքի ամենօրյա մասը, քանի որ
սա կբացի հայտնության դռները:
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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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: Երկնային Հոր հետ հաղորդակցությունը,
երբ նպատակաուղղված հրաժարվում ենք ուտելիքից և ըմպելիքից,
թույլ է տալիս մեզ «լուծել անիրաւութեան կապանքները [և] բաց
անել լուծի կոշկոռները»: 18 Աղոթքը
միացած ծոմի հետ, կապահովի, որպեսզի, երբ մենք «կանչենք. . . . Տերը
պատասխանէ [և երբ մենք] աղաղակենք, . . . նա ասէ.Ահա ես»: 19
Դիմեք Նրան

Այս կրոնական անձնական
սովորույթները՝ հնազանդությունը,
սուրբ գրքերի ուսումնասիրությունը,
աղոթքը, և ծոմը, ամրացրեցին Մոսիայի որդիներին: Այս նույն անձնական 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 կասկածներ, որոնք տանում են անհավատության, 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 խոսեց [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 ուսուցանում էր հարցրեց, թե պատրաստ էի
մկրտվելու: Ես պատասխանեցի, որ
դեռ ունեի որոշ հարցեր: Այս իմաստուն միսիոներն ասաց ինձ, որ նա
կարող էր պատասխանել դրանց,
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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 հասկացողությունը և իսկապես «մեծացրեց
իմ հոգին»: Ի վերջո, ես ունեցա այն
փորձառությունը, որը սուրբ գրքերը
նկարագրում են որպես կրծքավանդակն 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 Նեփիին և Մոսիայի որդիներին, ովքեր
ունեցան հոգևոր փորձառություններ,
իսկ հետո գործեցին հավատքով,
այնպես որ պատասխաններ եկան
և նրանց հավատարմությունն աճեց:
Հակադրեք դա Լամանի և Լեմուելի
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հետ, ովքեր կասկածում էին և
տրտնջում: Չնայած երբեմն նրանք
գործում էին արժանավոր ձևով,
գործն առանց հավատքի մեռած է:
Մենք պետք է ունենանք ինչպես հավատք, այնպես էլ գործեր՝ պատասխաններ 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 ոգեշնչված 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

Երեց Դալլին Հ. Օուքս
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Զորանալով Հիսուս
Քրիստոսի Քավությամբ
Իր Քավության շնորհիվ Փրկիչն ունի զորություն սատարելու՝ օգնելու
ամեն տեսակի ցավերի ու չարչարանքների ժամանակ:

Մ

ահկանացու 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 հաղթահարենք 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,

հիվանդություններն ու թուլությունները, որ Իր ժողովուրդն ունի:
Ալման նկարագրել է Փրկիչի
Քավության այս մասը. «Եվ նա պիտի
գնա առաջ՝ տանելով ցավեր և չարչարանքներ, և փորձություններ ամեն
տեսակի. և դա՝ որպեսզի խոսքը կարողանա 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 տառապեց «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, դժբախտության ու վշտի, ցավի ու ստորացման,
մտավոր, զգացմունքային և ֆիզիկական տառապանքների զանգվածը,
որը հայտնի է մարդուն»: 1
Ինչո՞ւ Նա տառապեց այս «ամեն
տեսակի» մահկանացու մարտահրավերներից: Ալման մեկնաբանել է. «Եվ
նա իր վրա վեր կառնի նրանց թուլությունները, որպեսզի նրա սիրտը
լցվի ողորմությամբ, ըստ մարմնի,

որպեսզի նա կարողանա իմանալ,
ըստ մարմնի, ինչպես սատարել իր
ժողովրդին՝ ըստ նրանց թուլությունների» (Ալմա 7.12):
Օրինակ, Պողոս Առաքյալը
հայտարարել է, որ քանի որ Փրկիչը «չարչարվեցավ և փորձվեցավ,
կարող է օգնութիւն տալ փորձվողներին» (Եբրայեցիս 2.18): Նմանապես, 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 տառապեց 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 տառապանքները, քանի որ Նա հոժարակամ 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 ուսմունքը ոչ միայն միակ ամենապարզ
ուսմունքն է բոլոր սուրբ գրություններում՝ 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 ավետարանը բացատրում է, որ Հիսուսը
բժշկեց մարդկանց, «որ կատարվի
Եսայի մարգարեի ձեռքով ասվածը,
որ ասում է. Նա մեր հիվանդութիւնները վեր առավ և մեր ցավերը կրեց»
(Մատթեոս 8.17):
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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 մարտահրավերներից, Պողոս Առաքյալը գրել է. «Ամեն
բան կարող եմ ինձ զօրացնող Քրիստոսով» (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 թուլությունները, 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 թուլությունները, որոնք տարավ մեր
Փրկիչն ու տառապեց:
Ժամանակ առ ժամանակ մենք
բոլորս ունենում ենք ցավեր, հիվանդություններ 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 վնասվածքների, կոտրվածքների կամ
ֆիզիկական և մտավոր հիվանդությունների պատճառով: Մենք բոլորս
տառապում և վշտանում ենք մեր
սիրելիների մահվան պատճառով:

Մենք բոլորս թերանում ենք մեր
անձնական պարտականությունները կատարելիս, մեր ընտանեկան
հարաբերություններում կամ մասնագիտական 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 առակում (տես Ղուկասի 15.11–32):
Ինչպես Սաղմոսերգուն էր հայտարարում. «Շատ են արդարի նեղությունները, բայց Տէրն այն ամենիցը
փրկում է նորան» (Սաղմոս 34.19):
Այսպիսով մեր հիմները ներառում
են այս ճշմարիտ հավաստիացումը.
«Երկիրը չունի որևէ վիշտ, որը երկինքը չկարողանա բուժել»: 5 Այն ինչ
բուժում է մեզ, Մեր Փրկիչն է ու Նրա
Քավությունը:
Դեռահասների համար հատկապես տանջալից է մերժված լինելու
զգացումը, երբ հասակակիցները,
կազմակերպելով ուրախ հավաքույթներ կամ միջոցառումներ,
կարծես դիտմամբ նրանց անտեսում են: Ռասայական և էթնիկ

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։

Ռասայական և էթնիկական նախապաշար‑
մունքները ցավալի անդրադարձ են թողնում
երիտասարդների և մեծահասակների վրա։
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Մենք բոլորս տառապում և վիշտ ենք ապրում
մեր սիրելիների մահվան հետևանքով։
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Շատերի համար դեպրեսիան ցավալի
թուլություն է, որը կարող է շարունակ
անօգնական դարձնել։

նախապաշարումները երիտասարդների և չափահասների մոտ առաջացնում են այլ ցավոտ մերժումներ:
Կյանքը ունի ուրիշ շատ մարտահրավերներ, ինչպես օրինակ գործազրկությունը կամ մեր պլանների
անհաջող շրջադարձները:
Ես դեռ շարունակում եմ խոսել
մահկանացու թուլությունների մասին, որոնք չեն առաջացել մեր մեղքով: Ոմանք ծնվում են ֆիզիկական
կամ մտավոր հաշմանդամությամբ,
որն անձնական տառապանքներ է
պատճառում իրենց և դժվարություններ նրանց, ովքեր սիրում և հոգ են
տանում նրանց մասին: Շատերի
համար դեպրեսիայի թուլությունը
տանջալից է կամ նրանց դարձնում 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 առաջարկում է ուժ՝ դիմանալու դրան:
Քիչ թուլություններ կան, որոնք
ավելի վնասակար են մեր աշխարհիկ և հոգևոր կյանքի համար, քան

կախվածությունները: Դրանցից մի
քանիսը, ինչպես կախվածությունը
պոռնոգրաֆիայից կամ թմրանյութերից, մեր մեղսալից վարքագծի
հետևանքն են: Նույնիսկ այդ սովորության ապաշխարությունից հետո
կախվածությունը կարող է մնալ: Այդ
տկարացնող բռունցքը հնարավոր է
նաև թուլացնել վճռական ուժով, որը
գալիս է Փրկիչից: Այսպիսով, արդյո՞ք այս լուրջ խնդրի հետ բախվող
մարդիկ կարող են բանտարկվել
հանցագործության համար: Վերջերս 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 բանաստեղծուհի 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 ուժեղացնել Հիսուս Քրիստոսի Քավությունը: 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 իրականությունը Քավության միջոցով:
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Թե՞ միայն ընտրյալ ծառաները, որ
արժանի դարձել ծեսերի և ուխտերի
միջոցով:
Ժողովուրդ բառը սուրբ գրություններում 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 «Աստված հիշում է ամեն ժողովրդի, ինչ
երկրում էլ որ նրանք լինեն» (Ալմա
26.37): Դա նաև այն է, ինչ հրեշտակները 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 զորացնել բոլոր տղամարդկանց և կանանց 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 օրհնությանը, երբ հավատում ենք Նրան
և աղոթքով օգնություն խնդրում
Նրանից:
Գոյություն ունեն միլիոնավոր
աստվածավախ մարդիկ, ովքեր
աղոթում են Աստծուն, որ իրենց
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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 կատարելապես և անձնապես հասկանում
է մարդկային տառապանքի բոլոր 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 հայտարարել է. «Ուստի, եթե խնդրեք ինձանից, դուք կստանաք. եթե թակեք,
կբացվի ձեզ» (օրինակ, ՎևՈւ 6.5,
11.5, տես նաև Մատթեոս 7.7): Իսկապես, 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 հավատացյալների» (Ա Տիմոթեոս 4.10):
Ես գիտեմ, որ այս բաները
ճիշտ են: Մեր Փրկիչի Քավությունը
ավելի քան երաշխավորել է մեր
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անմահությունը՝ համընդհանուր
հարության միջոցով և մեզ հնարավորություն 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՝ ճանապահի 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 զորությունը, անմահության հաստատումը,
հավերժական կյանքի հնարավորությունը և հաստատող ուժը, որը մենք
կարող ենք ստանալ, եթե միայն
մենք խնդրենք Հիսուս Քրիստոսի
անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Բոյդ Ք. Փաքեր, «Փրկիչի անշահախնդիր
և սուրբ զոհաբերությունը» Լիահոնա,
ապրիլ 2015:
2. Ջեյմս Ե. Ֆաուստ, «Քավություն. Մեր մեծագույն հույսը» Լիահոնա, հունվար, 2002:
3. «Աստծո սրբեր» Հիմների գիրք, հր. 6:
4. Տես հիմնականում, Jeffrey R. Holland,
Christ and the New Covenant (1997), 223–
34; Դեյվիդ Ա. Բեդնար, «Քավությունը
և մահկանացու ճամփորդությունը»
Լիահոնա, Apr. 2012; Bruce C. Hafen and
Marie K. Hafen, “‘Fear Not, I Am with
Thee’: The Redeeming, Strengthening, and
Perfecting Blessings of Christ’s Atonement,”
Religious Educator, vol. 16, no. 1, 2015,
11, especially 18–25; Tad R. Callister, The
Infinite Atonement (2000), chapter 19.
5. “Come, Ye Disconsolate,” Hymns, no. 115,
verse 2.
6. From a 2014 letter received by Bishop
Bobby O. Hales, who oversees the Henry
Branch of the Central Utah Correctional
Facility.
7. “Where Can I Turn for Peace?” Hymns,
no. 129, verses 1 and 2.
8. Neal A. Maxwell, “Applying the Atoning
Blood of Christ,” Ensign, Nov. 1997, 23.
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Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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:

Փ

րկիչն 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 քանիսին 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 պատահաբար մեր վրա չի իջնում, ոչ էլ մեր
անդրանիկության պարգևն է: Ինչպես սուրբ գրություններն են ասում,
այն «հուսացած և չերևացող բաների

հաստատությունն է»: 5 Հավատքը հոգևոր լույս է արձակում և այդ լույսը
նշմարելի է: 6 Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքը երկնային պարգև
է, որը գալիս է, երբ ընտրում ենք

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 կյանքում, այլ նաև վարագույրի մյուս
կողմի մեր առաջընթացի համար: 8
Քրիստոսի շնորհով մենք մի օր
փրկություն կունենանք՝ Նրա անվանը հավատալով: 9 Ձեր հավատքի
ապագան կերտում է ոչ թե պատահականությունը, այլ ընտրությունը:
Երիտասարդ բրազիլացու հավատքը

Մեկ ամիս առաջ Բրազիլիայում
ես հանդիպեցի Առոլդո Քավալսանտեին: Նա մկրտվել է 21 տարեկանում՝ Եկեղեցու առաջին անդամը
դառնալով իր ընտանիքում: Նրա
հավատը վառ բոցավառվում էր, և
նա անմիջապես սկսեց նախապատրաստվել 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 հարազատներ: Առոլդոն պետք է լիարժեք
պատասխանատվություն վերցներ
իր երկու երիտասարդ քույրերի և
կրտսեր եղբոր համար: Նա հանդիսավոր կերպով խոստացավ իր
մահամերձ մորը, որ կհոգա նրանց
մասին:
Ցերեկը նա աշխատում էր բանկում, իսկ գիշերը՝ գնում էր համալսարան: Նա շարունակում էր
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պահել իր մկրտության ուխտերը,
սակայն լիաժամկետ միսիա ծառայելու նրա հույսերը չքացան: Նրա
առաքելությունը պիտի լիներ՝ հոգալ
իր ընտանիքի մասին:
Ամիսներ անց, հաղորդության
ժողովի իր ելույթը պատրաստելիս,
Առոլդոն ուսումնասիրում էր Սամուելի խոսքերը, ով հանդիմանությամբ խոսեց Սավուղ թագավորի
հետ. «Հնազանդությունը, - կարդաց
նա, - ավելի լավ է, քան զոհաբերությունը»: 10 Առոլդոն անհնարին
թվացող տպավորություն ունեցավ,
որ պետք է հնազանդվի մարգարեի
կոչին ու ծառայի միսիայում: Չմտահոգվելով խոչընդոտների վերաբերյալ՝ նա առաջ գնաց հսկայական
հավատքով:
Առոլդոն տնտեսում էր բրազիլական 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 եկամուտ ունենա, որպեսզի կարողանա
և՛ վճարել իր միսիայի համար, և՛
իր ընտանիքի ծախսերի համար՝ իր
բացակայության ընթացքում:
Քսան տարի անց՝ եղբայր Քավալսանտեն 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, հնարավորություն տալով, որ շատ դժվարություններ հաղթահարեմ»: 11 Առոլդոյի
հավատքը պատահականության
արդյունք չէր, այլ ընտրության:
Կան բազմաթիվ քրիստոնյա
տղամարդիկ և կանայք Տեր Հիսուս
Քրիստոսի հանդեպ խորը հավատքով, և մենք հարգում ու պատվում
ենք նրանց:

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

Սակայն, եղբայրներ, մեզ ավելին
է տրվել. Աստծո քահանայությունը՝
Աստծո զորությունը, որը վերականգնվել է երկրի վրա սուրբ հրեշտակների 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, ազնվությունը, 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 պաշտպանելիս անհողդողդ եղեք:
Անկեղծ հարցեր տալը հավատք
ձևավորելու կարևոր մասն է, և մենք
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օգտագործում ենք և՛ մեր բանականությունը, և՛ մեր զգացումները: Տերն
ասել է. «Ես կասեմ քեզ քո մտքում և
քո սրտում»: 13 Ոչ բոլոր պատասխանները կգան միանգամից, սակայն
խնդիրների մեծ մասը կարող է
լուծվել անկեղծ ուսումնասիրմամբ ու
պատասխան փնտրելով Աստծուց:
Առանց սրտի, միայն միտքը օգտագործելը հոգևոր պատասխաններ չի
բերի: «Ով գիտի Աստծո բաները, եթե
ոչ Աստծո Հոգու [միջոցով]»: 14 Եվ որպես օգնություն, Հիսուսը խոստացել
է մեզ «մեկ այլ մխիթարիչ» և նրան
անվանել է «ճշմարտության Հոգի»: 15
Հավատքը երբեք բոլոր հարցերին պատասխան չի պահանջում,
այլ հաստատում ու քաջություն է
փնտրում՝ առաջ շարժվելու, երբեմն
ընդունելով. «Ես չգիտեմ ամեն բան,
սակայն գիտեմ բավականաչափ,
որպեսզի առաջ գնամ աշակերտության ճանապարհով»: 16
Համառ կասկածների մեջ խորասուզվելը, որը լիցքավորվում է
անհավատների ու անհավատարիմների պատասխաններով, թուլացնում
է մարդու հավատը Հիսուս Քրիստոսի
և Վերականգնման նկատմամբ: 17
«Բնական մարդը չի ընդունում Աստծո
Հոգու բաները. քանի որ դրանք անմտություն են նրա համար»: 18
Օրինակ, Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին
վերաբերող հարցերը նորություն
չեն: Այս աշխատանքի սկզբից ի վեր
դրանք բարձրացվել են իր քննադատների կողմից: Հավատքով մարդկանց,
ովքեր նայում են 21-րդ դարի գունավոր 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 համացանցի բոլոր որոնիչներում միասին
վերցված, և որի աղբյուրը կլինի
մեր ամենագետ Երկնային Հայրը: 19
Դիտարկեք Ջոզեֆի կյանքն ամբողջությամբ՝ աղքատության մեջ ծնված,
պաշտոնական թերի կրթություն
ստացած, նա թարգմանեց Մորմոնի

Գիրքը 90-ից ավելի քիչ օրում: 20 Տասնյակ հազարավոր ազնիվ, նվիրյալ
տղամարդիկ ու կանայք ընդգրկվել
են Վերականգման գործում: 38 տարեկանում Ջոզեֆը կնքեց իր վկայությունն 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՛ Մորմոնի Գիրքը մեզ տալիս են գեղեցիկ հավաստիացում, որ Հիսուսը
Քրիստոսն է՝ Աստծո Որդին: Իմ
ձեռքում Մորմոնի Գրքի ֆրանսերեն հրապարակության առաջին
օրինակներից մեկն է, որը հրատարակել է Ջոն Թեյլորը Ֆրանսիայում
1852թ. ծառայելու ընթացքում:
Մորմոնի Գիրքը մասամբ կամ
ամբողջությամբ այժմ թարգմանվել
է աշխարհի 110 լեզուներով: Այն
տրամադրում է հոգևոր և շոշափելի վկայություն Վերականգնման
ճշմարտության վերաբերյալ: Ե՞րբ
եք վերջին անգամ կարդացել Մորմոնի Գիրքը սկզբից մինչև վերջ:
Կարդացեք այն կրկին: Այն կզորացնի ձեր հավատքը: 21
Մեր հավատքը մեծացնելու աստվածային մեկ այլ պարգև է Առաջին
Նախագահության և Տասներկուսի
Քվորումի առաջնորդությունը: Այսօր
մենք հաստատեցինք Տասներկուսի
երեք նոր անդամների, և ես բարի
գալուստ եմ մաղթում Երեց Ռասբանդին, Երեց Սթիվենսոնին և երեց
Ռենլանդին Տասներկուսի Քվորումի
սրբազան շրջան: Պողոսն ասել է.

Թեև հավատքի ձեր կրակը սկզբում կարող է
փոքր լինել, արդար ընտրությունները բերում
են ավելի մեծ վստահություն Աստծո հանդեպ
և ձեր հավատքն աճում 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] վարդապետութեան ամեն քամուցը
[նրանց] խաբեբայութիւնովը որ
մոլորեցնում են խաբեբայութեան
խորամանկութիւնովը»: 22
Առաջին Նախագահության և Տասներկուսի 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 դժվարությունները հարվածում են ձեզ և
չար ուժերը թաքնվում են մթության
մեջ, հույս ունենալով մարել ձեր
հավատքի կրակը: Բայց երբ շարունակում 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, ինչպես ձեր հավատքը»: 23

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 փոխանակման դպրոցական ծրագրով
գտնվում էր Գերմանիայում:
Ես զանգահարեցի երեց Օփենշոուին՝ Ծննդյան կղզի: Չնայած
իր մոր, հոր, եղբոր ու քրոջ սրտաբեկ 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 վստահել ուրիշների, և որ Պորտերը պետք
է ավարտի միսիայի իր ծառայությունը: 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 կասկածի ստվեր անգամ չունեմ, որ
կրկին տեսնելու եմ իմ ընտանիքի
անդամներին: . . . Մեր փորձությունների մեջ միշտ կարելի է ուժ

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 եպիսկոպոսը՝ իր կնոջ ու երկու երեխաների հետ մահացել են ինքնաթիռի
վթարից: Եպիսկոպոս Մարկ Օփենշոուն, վարում էր ինքնաթիռը, երբ մի
փոքր օդանավակայանից թռչելիս,
հանկարծ, օդանավը վայր ընկավ
երկնքից ու բախվեց գետնին: Եպիսկոպոս Օփենշոուն, նրա կինը՝ Էմին,
և նրանց երեխաները՝ Թանները և Էլլին, վթարի արդյունքում մահացան:
Հրաշքով, նրանց հինգ տարեկան
տղան՝ Մաքսը, որին հասցրել էին
իր նստատեղով օդանավից դուրս

Երեց Պորտեր Օփենշոուն ծառայում է
Մարշալյան կղզիներ Մաջուրո միսիայում։
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

67

ստանալ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից . . . Աստծո ամենազոր ձեռքը
այնքան ակնհայտ օգնել է ինձ և իմ
եղբայրներին [այս] շատ դժվար մարտահրավերի ողջ ընթացքում»: 24
Զեյնին առաջին անգամ հանդիպեցի հոգեհանգստի ծառայության
ժամանակ: Նայելով ժողովարանի
մեր առջևում դրված չորս դագաղներին, ես զարմացա 17-ամյա այդ պատանու հավատքից, երբ նա դիմեց
հավաքվածներին. «Այսօր, - ասաց
նա, - մենք խոնարհ սրտով ու վշտահար 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 որտեղից ես եկել: Մենք կաղոթենք քո
համար և կկարոտենք քեզ»»: Զեյնը
շարունակեց. «Ավելի համապատասխան 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: Վկայում եմ, որ . . . անկախ նրանից, թե
որքան միայնակ ենք զգում, Աստված
չի լքի մեզ»: 25
Իմ սիրելի ընկերներ, ձեր հավատքը 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 հնարավորություն կտա կանգնել նրանց հետ,
ում սիրում եք, մաքուր և անբիծ՝
Աստծո ներկայության մեջ. Հիսուս
Քրիստոսի անունով՝ ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

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

ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԻՍՏ | 3 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

մահից հետո նա իր եղբորն ու քույրերին 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 զոհաբերություն կատարելով, իր միսիայից հետո
Առոլդոն ֆինանսական պատասխանատվություն վերցրեց նրանց կրթության և իր եղբոր միսիայի համար:
Առոլդոն սպասեց, մինչև իր քույրերն ու
եղբայրն ամուսնացան, նոր ինքը ամուսնացավ 32 տարեկան հասակում: Նրանք
շարունակում են շատ հարազատ ընտանիք 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 Եկեղեցին 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
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ամենին, ինչ լսել էին ու տեսել . . . և
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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 հուղարկավորությանժամանակ, հունիսի 22, 2015թ.:

Դառնալ երեխա

Երեց Ռանդալ Կ. Բենեթ
Յոթանասունական

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։

Ե

ս տխրեցի վերջին օրերի
հրաշալի սրբերի հետ վերջերս
կայացած մեր հանդիպումից։
Հարց տրվեց. «Ո՞վ է ցանկանում
կրկին ապրել Երկնային Հոր հետ»։
Բոլորը ձեռք բարձրացրին։ Հաջորդ 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, ինչպիսին 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 միայնակ անենք, մեզանից և ոչ մեկը չի
հաջողի։ Բայց մենք միայնակ չենք։
Ի դեպ, մենք երբեք միայնակ չենք։
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության 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։

Եկեք միասին քննարկենք երեք
սկզբունք, որոնք կօգնեն մեզ՝դեպի
մեր Երկնային Հոր մոտ վերադարձի
ժամանակ։

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 ընդունում, կարծես ասում է. «Ես երբեք
այլևս դա չեմ կրկնի։ Ես պարզապես
կշարունակեմ չոչ անել»։
Երբ նա սայթաքում և ընկնում է,
նրա սիրասուն ծնողները չեն մտածում, 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 պատրաստ են պարզած ձեռքերով ընդունել նույնիսկ մեր ամենափոքր քայլը,
եթե այն ճիշտ ուղղությամբ է։ Նրանք
գիտեն, որ անընդհատ փորձելու մեր
ցանկությունը կհանգեցնի առաջընթացի և հաջողության։
Փրկիչն ուսուցանել է, որ Աստծո
արքայությունը ժառանգելու համար,
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մենք պետք է դառնանք փոքր
երեխա։ 7 Այսպիսով, հոգևոր տեսանկյունից, 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 ուրախանում է մեր ոտքի կանգնելու և կրկին
փորձելու համար։
Գործեք հավատքով

Երկու հավատարիմ սրբեր հանդիսանում են երկրորդ սկզբունքի
օրինակը, որոնցից ամեն մեկը
սրտանց ցանկանում էր հավերժական զուգընկեր ունենալ։ Երկուսն էլ
հավատքով լի քայլեր արեցին այդ
ուղղությամբ։
Յուրի անունով մի եկեղեցու անդամ, ով ապրում է Ռուսաստանում,
զոհաբերության գնով խնայողություններ է անում տաճար գնալու համար։
Գնացքի մեջ նա մի գեղեցիկ արտաքինով 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։
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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։ Այստեղ գործում է երկրորդ սկզբունքը՝
Տերն ավելի քան հավասարեցնում
է հավատքով գործելու մեր պատրաստակամությունը։ Քայլ անելու
մեր պատրաստակամությունը ոչ
միայն բավարարվում է՝ այն գերազանցվում 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
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խոստանում են, որ երկնքի պատուհանները կբացվեն։ 9
Երբ մենք Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատքով ենք գործում և մեկ
քայլ առաջ գնում, հատկապես անհարմար մի քայլ, որը փոփոխություն
կամ ապաշխարություն է պահանջում, ապա մեզ ուժ է տրվում։ 10
Ես վկայում եմ, որ Տերը կառաջնորդի մեզ դեպի հաջորդ քայլերը և
հաջորդ քայլերի միջով։ Նա ավելի
քան կհավասարեցնի մեր ջանքերն 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 պատվիրանները, 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՝ հաղորդության արարողության հավերժական ուխտը և հանգստյան օրվա
հիշատակումը։ Վերջին գերագույն
համաժողովի ժամանակ Նախագահ
Ռասսել Մ. Նելսոնն ուսուցանել է
մեզ, որ հանգստյան օրը մեզ տրված

Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն

Քվենթին Լ. Քուք

Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ

Դալլին Հ. Օուքս

Ռասսել Մ. Նելսոն

Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Թոմաս Ս. Մոնսոն
Նախագահ

Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Երկրորդ Խորհրդական

Գարի Ի. Սթիվենսոն

Ռոնալդ Ա. Ռասբանդ

Ռիչարդ Ջ. Մեյնզ

Քրեյգ Ս. Քրիսչենսեն

Ուլիսես Սոարես

Լին Գ. Ռոբինս

Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ

Ռոբերտ Դ. Հեյլս

ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Նիլ Լ. Անդերսեն

Մ. Ռասսել Բալլարդ

ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ԱՌԱՔՅԱԼՆԵՐԻ ՔՎՈՐՈՒՄ

Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Խորհրդական

ԱՌԱՋԻՆ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերիթ Վ . Գոնգ

Դեյլ Գ. Ռենլանդ

Դեյվիդ Ա. Բեդնար

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Բարձրագույն Իշխանությունները և Բարձրագույն Պաշտոնյաները

Ս. Գիֆորդ Նիլսեն

Հոսե Ա. Թեքսեյրա

Քեվին Ս. Համիլտոն

Մարկուս Բ. Նաշ

Մայքլ Ջոն Ու. Թեհ

Օ. Վինսենթ Հալեք

Հյուգո Մոնտոյա

Վերն Փ. Սթենֆիլ

Դեվին Գ. Դյուրան
Առաջին Խորհրդական

Թեդ Ռ. Քալիստեր
Նախագահ

Բրայըն Ք․ Էշթոն
Երկրորդ Խորհրդական

ԿԻՐԱԿՆՕՐՅԱ ԴՊՐՈՑ

Ջեյմս Ջ. Համուլա

Քեվին Ռ. Դանքըն

Էդվարդ Դյուբ

Բենջամին դե Հոյոս

Վիլֆորդ Վ. Անդերսեն

Հոսե Լ. Ալոնսո

Մարկոս Ա. Այդուկայտիս

Դենիել Լ. Ջոնսոն

Ադրիան Օչոա

Ալլեն Դ. Հեյնի

Բրենթ Հ. Նիլսոն

Ֆրանսիսկո Ջ. Վինաս

Ալլան Ֆ. Փաքեր

Փոլ Վ. Ջոնսոն

Սթենլի Գ. Էլիս

Դեյվիդ Ս. Բաքստեր

Քերոլ Ֆ. Մակքոնկի
Առաջին Խորհրդական

Բոննի Լ. Օսկարսոն
Նախագահ

Սքոթ Դ. Վայթինգ

Էնթոնի Դ. Փերկինս

Լարի Յ. Վիլսոն

Փոլ Բ. Փայփեր

Վոն Գ. Քիչ

Բրեդլի Դ. Ֆոսթեր

Էնրիկե Ռ. Ֆալաբելլա

Պատրիկ Քիրոն

Քրեյգ Ա. Քարդոն

Շեյն Մ. Բոուեն

Չի Հոնգ (Սեմ) Վոնգ

Ռաֆայել Ի.Փինո

Յորգ Քլեբինգաթ

Ռենդի Դ. Ֆանկ

Յուն Հվան Չոյի

Լինդա Ք. Բըրթն
Նախագահ

Լինդա Շ. Ռիվս
Երկրորդ Խորհրդական

Հոկտեմբեր 2015

Քերոլ Մ. Սթեֆենս
Առաջին Խորհրդական

ՍՓՈՓՈՂ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐ

Դին Մ. Դեյվիս
Ջեռալդ Կոսե
Վ. Քրիստոֆեր Վադել
Առաջին Խորհրդական Նախագահող Եպիսկոպոս Երկրորդ Խորհրդական

Կլաուդիո Դ. Զիվիկ

Խորխե Ֆ. Զեբալոս
Կազուհիկո Յամաշիտա

Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ
Նախագահ

Մերի Ռ. Դարհեմ
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

Մայքլ Տ. Ռինգվուդ

Փեր Գ. Մալմ

Կառլոս Ա. Գոդոյ

Լորենս Ե. Քորբրիջ

Քենտ Ֆ. Ռիչարդս

Լարի Ռ. Լորենս

Ռոբերտ Ս. Գայ

Քարլ Բ. Քուք

Բրուս Պորտեր

Էրիկ Վ. Կոպիչկե

Էդուարդո Գավարետ

Քիմ Բ. Քլարկ

Շերիլ Ա. Էսփլին
Առաջին Խորհրդական

ՆԱԽԱԳԱՀՈՂ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՒԹՅՈՒՆ

Տերենս Մ. Վինսոն

Քեվին Վ. Փիրսոն

Լարի Ս. Քաչեր

Դեյվիդ Ֆ. Էվանս

Ռանդալ Կ. Բենեթ

Նեյլ Ֆ. Մերիոթ
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԿԱՆԱՅՔ

Առնուլֆո Վալենզուելա

Լարի Ջ. Էքո Հոք

Տիմոթի Ջ. Դայքես

Խուան Ա. Ուսեդա

Մերվին Բ. Առնոլդ

Յան Ս. Արդերն

(այբենական կարգով)

ԻՇԽԱՆԱՎՈՐ ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆԱԿԱՆՆԵՐ

Սթիվեն Ե. Սնոու

Ջայրո Մազագարդի

Ս. Սքոթ Գրոու

Դուգլաս Դ. Հոլմս
Առաջին Խորհրդական

Սթեֆեն Վ. Օուեն
Նախագահ

Մ. Ջոզեֆ Բրու
Երկրորդ Խորհրդական

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՏՂԱՄԱՐԴԻԿ

Վ. Քրեյգ Ցվիկ

Ջոզեֆ Վ. Սիտատի

Ջեյմս Բ. Մարտինո

Հյուգո Ի. Մարտինեզ

Գրեգորի Ա. Շվիցեր

Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես

Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա Լեգռան Ռ. Քըրտիզ Կրտս.

Քրիստոֆել Գոլդեն

Ջ. Դեվն Քորնիշ

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։

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 նորացնում է մեղքի խոստացված թողությունը և թույլ է տալիս մեզ «Նրա
Հոգին միշտ [մեզ] հետ ունենալ»։ 14
Սուրբ Հոգու ազդեցությունը բարելավում, զորացնում, ուսուցանում և
առաջնորդում է մեզ։
Ամեն հանգստյան օր Նրան հիշելով և այս երկու ուղեցույցների միջոցով մեր սրտերը դարձնելով դեպի
Փրկիչը, մեր ջանքերը Տիրոջ կողմից
կրկին անգամ ավելի քան հավասարեցվում են Նրա խոստացված
օրհնություններին։ Մեզ խոստացված
է, որ հանգստյան օրվա հավատարիմ հիշատակման դեպքում երկրի
լիությունը մերը կլինի։ 15
Ճանապարհը դեպի հետ՝ մեր
Երկնային Հոր մոտ, տանում է Տիրոջ
տուն, որտեղ մենք օրհնված ենք՝
ստանալու փրկող արարողությունները 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 մեզանից յուրաքանչյուրը միշտ արժանի
գտնվի և կանոնավոր կերպով
ծառայելու համար օգտվի իր տաճարային երաշխավորագրից։
Հաղթահարել բնական մարդուն

Երրորդ սկզբունքը հետևյալն է՝
մենք պետք է հակազդենք բնական
մարդու հակումներին՝ ձգձգել, հետաձգել կամ հանձնվել։ 17
Ուխտյալ ուղով քայլելիս մենք
կկատարենք սխալներ, իսկ որոշները՝ բազմաթիվ անգամներ։ Մեզանից 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 կօրհնվենք ապաշխարելու և փոխվելու
զորությամբ։
Մենք միայն կձախողենք, եթե
մեկ այլ հավատարիմ քայլ չկատարենք 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, ապավինենք մեր Փրկչին, հետևենք Նրան
և լսենք Սուրբ Հոգուն։ Զորությունը
կգա Հիսուս Քրիստոսի քավող
զոհաբերության շնորհիվ։ 19 Ապաքինումը և ներումը կգան Աստծո
շնորհի միջոցով։ 20 Իմաստությունը և
համբերությունը կգան՝ մեզ համար
Տիրոջ նախապատրաստած ժամանակին վստահելուց։ Պաշտպանությունը կգա, եթե հետևենք Աստծո
կենդանի մարգարեին՝ Նախագահ
Թոմաս Ս. Մոնսոնին։
Դուք արարվել եք «որ [դուք] ուրախություն 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 ապրում 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
3. Տես Ալմա 5.21, 27, Վարդապետություն և
Ուխտեր 50.28
4. Տես Մորոնի 10.32
5. Տես Մոսիա 4.6–7, Ալմա 34.9, Մորոնի
7.41
6. Մորոնի 7.33
7. Տես 3 Նեփի 11.38
8. Տես Մոսիա 3.19, Մորոնի 8.10
9. Տես Մաղաքիա 3.10, Վարդապետություն
և Ուխտեր 41.1
10. Տես Մորոնի 7.33
11. Վարդապետություն և Ուխտեր 46.9
12. Տես Ռասսել Մ. Նելսոն, «Կիրակին
բերկրանք է» Լիահոնա, մայ. 2015,
129–32
13. Մորոնի 4.3, տես նաև Վարդապետություն և Ուխտեր 20.77
14. Վարդապետություն և Ուխտեր 20.77
15. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր
59.9–10, 13, 15–16
16. Boyd K. Packer, “Covenants,” Ensign, May
1987, 24.
17. Տես Մոսիա 3.19
18. Տես Lectures on Faith (1985), 3
19. Տես Մորոնի 7.33
20. Տես Մորոնի 10.32
21. 2 Նեփի 2.25
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Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ
Առաջին նախագահությաներկրորդ խորհրդական

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:

Բաբելոն և Դանիել

Երկու հազար վեց հարյուր տարի
առաջ, Բաբելոնը գերտերություն էր:
Հին պատմիչներից մեկը նկարագրում է, թե ինչպես էին Բաբելոնի
պարիսպները, շրջապատում քաղաքը, որոնք ունեին 300 ոտնաչափ
(90 մ) բարձրություն և 80 ոտնաչափ
(25 մ) հաստություն: «Իր վեհաշուքությամբ, -գրում է նա, -որևէ այլ
քաղաք նույնիսկ չէր կարող հավակնել մոտենալ . . . նրան»: 1
Այդ ժամանակ Բաբելոնը համարվում էր կրթության, օրենքի և փիլիսոփայության աշխարհի կենտրոնը:
Նրա ռազմական հզորությունը
չգերազանցված էր: Այն խարխլել էր
նաև Եգիպտոսի ուժը, ինչպես նաև
ներխուժեց, ոչնչացրեց և բնաջնջեց
Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինվեն, հեշտությամբ հպատակեցրեց
Երուսաղեմը Նաբուգոդոնոսոր թագավորի մոտ ծառայության տանելով
Իսրայելի լավագույն ու առավել
խելացի զավակներին:
Այդ գերիներից մեկը Դանիել
անունով մի երիտասարդ էր: Շատ
գիտնականներ այն կարծիքին են,
76

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
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թագավորական պալատ ուսանելու
լեզուներ, օրենք, կրոն և գիտություն
աշխարհիկ Բաբելոնում:
Կարո՞ղ եք ինքներդ ձեզ պատկերացնել, թե ինչ զգացողություն
կարող էր ունենալ, տնից հարկադրաբար 500 մղոնի (800 կմ)
վրա օտար քաղաքում հայտնված
թշնամիների կրոնի վարդապետությունները 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 փոխգործակցության մասին:
Բայց հիմա, դեռևս իր շատ երիտասարդ տարիքում նա գերության մեջ
ուսանող էր Բաբելոնում: Ճնշումը նրա
վրա պետք է, որ շատ ուժեղ լիներ,
որպեսզի հրաժարվեր իր հին համոզմունքներից և ընդուներ Բաբելոնյանը:
Բայց նա հավատարիմ մնաց իր
հավատքին՝ և՛խոսքով, և՛գործով:
Ձեզանից շատերը գիտեն ինչպես
կարելի է պաշտպանել ոչ հանրաճանաչ ճշմարտությունը: Համացանցային 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 ենթարկվելով հանրային ծաղրի: Բաբելոնում,
նրանք ովքեր հոգևոր իշխանություններին 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

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 ծաղրանքի էր ենթարկվել նա հավատարիմ է մնում այն ամենին ինչ գիտեր
սեփական փորձից, ճշմարտությունից չշեղվելու համար:
Դանիելը հավատաց: Դանիելը
չկասկածեց:
Եվ հետո, մի գիշեր, Նաբուգոդոնոսոր թագավորը մի երազ տեսավ,
որ մտահոգել էր իրեն: Նա հավաքեց գիտնականների և խորհրդականների իր թիմը և պահանջեց,
որ նրանք վերծանեն իր երազը և
բացահայտեն դրա իմաստը:
Դա նրանց, իհարկե, չհաջողվեց:
Նրանք աղերսեցին. «Ոչ մեկը չի կարող անել ինչ դու ասացիր»: Բայց դա
միայն Նաբուգոդոնոսորին ավելի
զայրացրեց, և նա հրամայեց, բոլոր
իմաստուններին, մոգերին, մոգությամբ զբաղվող քրմերին, և խորհրդականներին մասնատել, այդ թվում
նաև Դանիելին ու Իսրայելացի մյուս
երիտասարդ ուսանողներին:
Ձեզանից, ովքեր ծանոթ են
Դանիելի գրքին, գիտեն թե ինչ տեղի
ունեցավ հաջորդիվ: Դանիելը Նաբուքոդոնոսորից լրացուցիչ ժամանակ 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 կյանքում: Եվ «այն ժամանակ . . . տեսիլքում հայտնուեցավ Դանիելին այն
գաղտնիքը»: 3
Դանիելը՝ նվաճված ազգի մի
երիտասարդ, ով չարաշահվել և հալածվել էր իր տարօրինակ հավատքի
համար, գնաց թագավորի առաջ,
բացահայտեց նրա երազը ու տվեց
դրա մեկնաբանությունը:
Այդ օրից սկսած, Աստծու հանդեպ ունեցած իր հավատարմության
համար Դանիելը դարձավ թագավորի 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 հավատարիմ Աստծուն:
Արդյո՞ք մենք անում ենք բոլոր 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 գործողությունները հստակ ցույց են տալիս
այն, ինչ պնդում ենք հավատալ:
Արդյո՞ք մենք օգնում ենք «աղքատներին և կարիքավորներին,
հիվանդներին ու չարչարվածներին»: 5
Արդյո՞ք ասում ենք բաներ, որոնք
ճիշտ են, իսկ ինքներս դրան չենք

հետևում և կամ արդյո՞ք խանդավառորեն անում ենք միայն ճիշտ
բաներ:
Եղբայրներ, մեզ շատ է տրվել:
Մեզ ուսուցանվել են Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի
աստվածային ճշմարտությունները:
Մեզ է վստահվել քահանայության
իշխանությամբ օգնել մեր մերձավորներին 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 մարգարեների և առաքյալների ուսմունքները
հասանելի են այնպես, ինչպես երբեք
հասանելի չեն եղել նախկինում:
Իմ սիրելի ընկերներ, եկեք
այս ամենին անկարևոր չվերաբերվենք: Այդ օրհնությունների և
արտոնությունների հետ մեկտեղ
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015

77

գալիս են մեծ պարտականություններ և պարտավորություններ:
Եկեք ընդունենք և կատարենք
այդ պարտականությունները և
պարտավորությունները:
Հնագույն քաղաք Բաբելոնը ավերակների է վերածվել: Նրա ծաղկուն
շրջանը վաղուց է վերացել: Բայց
Բաբելոնի աշխարհիկ ու երկրային
հաճույքներն ու արատները դեռևս
գոյատևում են: Այժմ մեր պատասխանատվությունն է ապրել որպես
հավատացյալ մի աշխարհում, որ լի
է մարդկանցով, ովքեր չեն հավատում: Մեր մարտահրավերն է մեր
առօրյա կյանքում հավատարիմ
մնալ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի սկզբունքներին և իսկապես հետևել Աստծո
պատվիրաններին: Մենք պետք է
հանգիստ վերաբերվենք ճնշումներին, չշեղվենք կեղծ մարգարեների
հանրածանոթ տենդենցներով,
արհամարհենք անաստվածների
ծաղրը, դիմադրենք չարի գայթակղություններին և հաղթահարենք
մեր սեփական ծուլությունը:
Պարզապես մտածեք սրա մասին:
Որքա՞ն ավելի հեշտ կլիներ Դանիելի համար Բաբելոնի ուղիներին
հետևելը: Նա կարող էր մի կողմ դնել
սահմանափակող վարքականոնը,
որ Աստված տվել էր Եբրայեցի երեխաներին: Նա կարող էր ըմբոշխնել
թագավորի կողմից տրամադրված
առատ ու հարուստ մթերքները և
զիջեր մարմնավոր մարդու հաճույքներին: Նա կխուսափեր ծաղրից:
Նա կլիներ հայտնի:
Նա շատ լավ կմերվեր հասակակիցների 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 ճշմարտության և իմաստության իսկական
աղբյուրի հետ:
Դանիելը կատարեց իր ճիշտ ընտրությունը և ձեռք բերեց փրկություն:
Մենք դեռևս փորձվում և փորձարկվում ենք:
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Սատանան, մեր հակառակորդը,
ուզում է, որ ձախողենք: Նրա ջանքերի 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, իրականությունից կտրված և կամ մտամոլոր են,
ընդունակ չեն իրենց մտածելակերպով նորմալ ընկալելու: Սատանան
քարոզում է, որ սոցիալապես ընդունելի է կասկածել հոգևոր պարգևներին 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 փորձառությունները, երբեմն, չափազանց նվիրական 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
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կողքից նայելով բավարարվում և
շարունակում են ընդունել սկեպտիցիզմը, կասկածամտությունը
և անհարգալիությունը:
Ինչու՞ մարդ իր կյանքի ընթացքը
անցնի և բավարարվի միայն այն
փոքր քանակով, որ կարող է միայնակ ընկալել, եթե մեր Երկնային Հորը
հասնելով նա կարող է ընկալել հոգևոր գիտելիքներով հագեցած հսկայական քանակ, որը կարող է նրա
միտքը ընդարձակել իմաստությամբ
և կլցնի նրա հոգին ուրախությամբ:
Երբ մարդկանց հետ դուք և ես
խոսում ենք հավատքի և դավանանքի 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 անաչառ է: 6 Նա ձեր Հայրն է: Նա ցանկանում 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 ընդունելու ցանկություն: Այն պահանջում է
ձգտում՝ այդ բառի լիարժեք իմաստով: Եվ, թերևս, ամենադժվարը, այն
պահանջում է համբերատար լինել և
սպասել Տիրոջը:
Եթե մենք չջանանք հավատալ,
մենք կնմանվենք այն մարդուն, ով
անջատում է լուսարձակը, ապա մեղադրում 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 հասկանալ, թե ինչ պետք է անեմ»:

Ես չգիտեմ այս երիտասարդի
մտքերն ու զգացմունքները, չեմ
կարող օգնել, բայց ահավոր ցավում
եմ նրա համար: Ինչ արագ է նա
մերժում Տիրոջ առաջարկած նվերները: Այս երիտասարդը չի արել այն,
ինչ անհրաժեշտ էր հայտնություն
ստանալու համար, իսկ հետո բավարարվել 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 պատասխանատվությանը, կարծում ենք,
որ կարող ենք ինքներս մեզ
արդարացնել Աստծո պատվիրաններին լրջորեն հետևելու և
պատասխանատվություն վերցնելու
համար մեր Երկնային Հոր հետ
հարաբերություններում:
Եղբայրներ, թույլ տվեք պարզ
խոսել, ոչինչ չկա ազնիվ կամ տպավորիչ ցինիկ լինելու մեջ: Թերահավատությունը հեշտ բան է, որևէ
մեկը դա կարող է անել: Հավատքով
կյանքն է, որ պահանջում է բարոյական ուժ, նվիրում և քաջություն:
Նրանք, ովքեր ամուր են բռնվում
հավատքից շատ ավելի տպավորիչ
են, քան նրանք, ովքեր սկսում են
կասկածել, երբ շփոթեցնող հարցեր կամ մտահոգություններ են
առաջանում:

Բայց դա չպետք է զարմացնի
մեզ, հավատքը չի գնահատվում
հասարակության կողմից: Աշխարհը
երկարատև պատմություն ունի
մերժելու այն ամենը, ինչը չի ընկալում: Եվ որոշակի դժվարություն կա
ընկալելու այն բաները, որոնք չի
կարելի տեսնել: Բայց միայն այն, որ
մենք ինչ-որ բան չենք կարող տեսնել 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 փիլիսոփայություններում: 8 Տիեզերքը լի
է զարմանահրաշ բաներով, բաներ՝
որ կարող են իմաստավորվել միայն
հոգևոր աչքերով:
Հավատքի խոստումը

Երբ մենք ընտրում ենք հավատալու ուղին, հավատք ենք գործադրում
ապաշխարության համար և հետևում մեր Փրկչին՝ Հիսուս Քրիստոսին, մենք բացում ենք մեր հոգևոր
աչքերը այն զարմանահրաշ բաների
առաջ, որ հազիվ ենք պատկերացնում: 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 փողոցում 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 երբեք ոչ սոված կլինենք, ոչ ծարավ: 13
Աստծու պարգևները մեզ հնարավորություն կտան, ապրել մեր հավատքին համապատասխանաբար
և կլցնեն մեր հոգին ինչպես ջրի մի
աղբյուր, «որ հավիտենական կյանքի
համար կբխե»: 14 Մենք կզգանք իսկական 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 յուրաքանչյուրը, 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 փորձարկմամբ, և գործադրեք հավատքի մի
մասնիկ, այո, նույնիսկ եթե դուք չեք կարող 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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Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին նախագահության առաջին խորհրդական

Դուք միայնակ չեք
այս աշխատանքում
Քահանայության մի ծառայությունից մեկ ուրիշն անցնելիս
դուք կտեսնեք, որ Տերը ձեր գործակիցն է:

Ի

մ թանկագին եղբայրնե՛ր,
մենք երախտապարտ ենք, որ
Տերը կանչել է երեց Ռոնալդ Ա.
Ռասբանդին, երեց Գարի Ի. Սթիվենսոնին և երեց Դեյլ Ջ. Ռենլանդին որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի
առաքյալներ: Մենք սրտով, աղոթքով ու հավատքով աջակցում ենք
նրանց:
Մենք գիտենք նրանց մեծ ներուժի մասին: Չնայած դրան, նրանք
վերստին հավաստիացում պիտի
գտնեն իրենց կոչման մեջ, ինչպես
բոլորս ենք անում, որ Տերը գործակից է նրանց Իր աշխատանքում: Այդ
վստահության կարիքն ունի ինչպես
նոր սարկավագը, այնպես էլ ամենափորձառու քահանայապետը, ով նոր
կոչում է ստանում:
Այդ վստահությունն աճում է, երբ
տեսնում ես, որ Նա կանչել է քեզ Իր
ծառաների միջոցով: Իմ քաջալերանքն 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 դատողությունն է և մեր անձնական
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զորությունը: Այդ կոչումները
պահանջում են օգնություն Տիրոջ
կողմից, որը կգա: Անգամ նոր սարկավագը կսովորի, որ դա ճշմարիտ
է, և այդ գիտելիքը կավելանա տարիների ընթացքում:
Իմ թոռներից մեկն այսօր այստեղ է՝ քահանայության իր առաջին
նիստին: Նա վեց օր առաջ է սարկավագ կարգվել: Հնարավոր է նա
ակնկալում է, որ քահանայության
իր առաջին պարտականությունը
կլինի հաջորդ կիրակի հաղորդություն 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 առաջարկում է սկուտեղը:
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Ես տեսել եմ դա մի անգամ ծերերի
խնամքի կենտրոնում, երբ սարկավագը առաջ էր հակվել, որ սկուտեղը
հասցնի մի ալեհեր տիկնոջ: Կինը
հացի վրա նայում էր որպես թանկարժեք մի բանի: Երբեք չեմ մոռանա
նրա ժպիտը, երբ նա ճաշակեց, ապա
ձեռքը մեկնեց ու շոյեց սարկավագի
գլուխը, բավական բարձրաձայն ասելով. «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 մատուցելու արդյունքում, նա Հոգին իր հետ
կունենա: Այդ խնամքի կենտրոնում
կինը մենակ չէր: Ոչ էլ սարկավագն
էր միայնակ իր համեստ ծառայության 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 այցելած երիտասարդ տնային ուսուցչի
պարզ վկայությունը: Հոգին հաստատեց նրա խոսքերը ինձ և իմ ընտանիքին: 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 երիտասարդ: 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 ճանապարհով: Տերը կկատարի Իր ավելի մեծ
բաժինը: Նա արել է դա ինձ համար
մի անգամ, երբ պատանին, որին
մկրտեցի, արտասուքը դեմքին հոսելով, ասաց իմ ականջին. «Ես մաքո՜
ւր եմ. ես մաքո՜ւր եմ»:

այնտեղ, որտեղ նրանք են լվանում:
Ժամանակի ընթացքում նրանք դառնում են իմ ընկերները:
Այնուհետև ես սպասում եմ, մինչև
որ նրանց կյանքում ինչ-որ խնդիր է
առաջանում: Իսկ դա միշտ պատահում է: Նրանք ինձ պատմում են այդ

Ձեր ծառայության ընթացքում
կլինեն ժամանակներ, երբ դուք չեք
ունենա նշանակալի ու տեսանելի
հաջողություն, որն ուներ այդ երիտասարդ երեցների քվորումի նախագահը: Այդ ժամանակ է, որ դուք
պետք է վստահություն ունենաք, որ

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 պակասում 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 հաղորդում, որ պետք է որ ավելի լավ
կյանք լինի և հույս էր ներշնչում, որ
կարող են գտնել:
Երիտասարդը, ով ձեզ նման Տիրոջ ծառան էր, պարզապես հավատում էր, որ եթե նա անի իր փոքրիկ
բաժինը, Տերը կօգնի այդ տղամարդկանց ճանապարհի մնացած
մասում՝ դեպի տուն և դեպի երջանկություն, որը միայն Նա կարող է
նրանց տալ: Այդ տղամարդը նաև
գիտեր, որ Տերն իրեն երեցների քվորումի նախագահ էր կանչել, քանի որ
գիտեր, որ նա կանի իր բաժինը:

Տերը կանչել է ձեզ իր լիազորված
ծառաների միջոցով՝ իմանալով,
որ դուք կանեք աշխատանքի ձեր
բաժինը: Տիրոջ ծառաների կողմից
կանչվելու հավատք ունենալը վճռական 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: Հոկտեմբերի 6-ին Սենտ Լյուիս ցցի նախագահ Ջոն Հ. Հարթը կանչեց նրան
ծառայելու Չերոկի Ազգատոհմի
միսիայում:1 Հոկտեմբերի 11-ին նա
կարգվեց որպես երեց: Հոկտեմբերի 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 պատճառը, որ նա քաջություն ունեցավ
գնալու, գիտելիքն էր իր սրտում, որ
Աստված իրեն կանչել է իր լիազորված ծառաների միջոցով: Դա էր նրա
քաջության աղբյուրը: Դա պետք է

Օսլո, Նորվեգիա

Քահանայության մի ծառայությունից մեկ ուրիշն անցնելիս դուք
կտեսնեք, որ Տերը ձեր գործակիցն
է: Ես սովորեցի դա, երբ տարիներ առաջ հանդիպեցի երեցների
քվորումի մի նախագահի: Համաժողովին 40-ից ավելի անուններ
ներկայացվեցին՝ Մելքիսեդեկյան
քահանայություն ստանալու:
Ցցի նախագահը հակվեց դեպի
ինձ ու շշնջաց. «Այդ տղամարդիկ
բոլորը քիչ ակտիվ ապագա երեցներ էին»: Զարմանքով ես հարցրեցի 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 ակտիվացել էերեցների քվորումի այդ
նախագահի շնորհիվ»: Նա նստած
էր հետևի շարքում, առօրյա հագուստով, 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 թոթափեց ուսերը: Ակնհայտ էր, որ նա
չէր կարծում, որ ինքը որևէ արժանիք
ուներ այդ հարցում:
Այնուհետև նա ասաց մեղմորեն.
«Ես ճանաչում եմ այս քաղաքի յուրաքանչյուր ոչ ակտիվ տղամարդու:
Նրանցից շատերը պիկապ բեռնատար ունեն: Ես նույնպես բեռնատար
ունեմ: Ես իմ մեքենան լվանում եմ
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լինի մեր քաջության աղբյուրը, ինչպիսին էլ որ լինի քահանայության
մեր կոչումը:
Երեք դժվար տարիների ծառայությունից 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 Եղբայրների կամքն էր, ես ուրախությամբ
ընդունեցի, միաժամանակ զգալով
մեծ թուլություն ու փորձի պակաս»: 2
1859 թ-ին այդժամ արդեն Նախագահ Այրինգը ճամփորդեց դեպի
Չերոկի, Քրիկ և Չոկտավ ազգատոհմերը: 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 Վերջին Օրերի Սրբերի միսիոներները
կատարեն իրենց աշխատանքը:
Մտածելով, թե ինչ պետք է անի, նա
հիշեց իր նախկին միսիայի նախագահից ստացած հրահանգը, որ իր
կոչումը պետք է երկարաձգի մինչև
1859 թվականը: 4
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Նույն տարվա հոկտեմբերին Հենրին ուղղություն ստանալու համար
նամակ գրեց Նախագահ Բրիգամ
Յանգին, սակայն պատասխան
չստացավ: Հենրին արձանագրել է.
«Ի վիճակի չլինելով որևէ հրահանգ
ստանալ Եկեղեցու նախագահությունից, ես աղոթքով դիմեցի
Տիրոջը, խնդրելով Նրան իր կամքը
հայտնի դարձնի ինձ, թե արդյոք
շարունակեմ մնալ, թե վերադառնամ Սիոն»:
Նա շարունակել է. «Որպես
աղոթքիս պատասխան՝ ինձ տրվեց
հետևյալ երազը: Ես տեսա, որ վերադարձա [Սոլթ Լեյք] Սիթի և անմիջապես գնացի [Նախագահ Բրիգամ]
Յանգի գրասենյակ, որտեղ գտա
նրան: Ես ասացի նրան. «[Նախագահ] Յանգ, ես հեռացել եմ իմ միսիայից, ինքս եմ որոշում կայացրել,
սակայն եթե սխալվել եմ, ես պատրաստ 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 ունեցել, որ բառացիորեն կատարվել էր,
ես համոզվածություն ունեի հավատալու, 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
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մտավ Նախագահ Բրիգամ Յանգի
գրասենյակ:5
Հենրին նկարագրել է իր փորձառությունը հետևյալ խոսքերով.
«[Ես] հանդիպում խնդրեցի [Նախագահ] Յանգի հետ, որը մեծ սիրով
ընդունեց ինձ: Ես ասացի նրան.
«[Նախագահ] Յանգ, ես վերադարձել 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 ուրախությունը. «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 ծառաները ոգեշնչված են իմանալու Տիրոջ
կամքը: Եվ Հենրի Այրինգը հաստատել է այն, ինչ ես նույնպես գիտեմ.
որ մարգարեն, որպես քահանայության նախագահ, ոգեշնչված է
Աստծո կողմից՝ հոգալու և պաշտպանելու Տիրոջ ծառաներին ու կանչելու նրանց:
Ինչպիսին էլ որ լինի քահանայության 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 յուրաքանչյուր հոգու, ում համար ինքը
պատասխանատու է: Աստված Իր

զորությունը կավելացնի Իր ծառաների ջանքերին: Հոգին կդիպչի
մարդկանց սրտերին, որպեսզի
կատարեն ընտրություններ, որոնք
նրանց կհեռացնեն վշտից ու կբերեն ավետարանի ճանապարհով՝
դեպի երջանկություն:
Իմ աղոթքն է նաև, որ յուրաքանչյուր 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 ծառայության մեջ ենք: Ես վկայում եմ,
որ Նա է կանչել ձեզ և ինձ Իր ծառայությունը կատարելու, իմանալով
մեր կարողությունները և այն, թե
ինչ օգնության կարիք կունենանք
մենք: Նա կօրհնի մեր ջանքերը մեր
լավագույն ակնկալիքների համաձայն, երբ ամբողջությամբ տրվենք
Նրա ծառայությանը: Ես վկայում
եմ, որ Աստծո մարգարեն, որը
երկրի վրա գտնվող ողջ քահանայության նախագահն է, ոգեշնչված
է Աստծո կողմից:
Ես երախտապարտ եմ ամենուր
սփռված հավատարիմ քահանայություն կրողների օրինակի համար:
Երկնային Հայրը և Փրկիչը երախտապարտ 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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Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

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:

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 երջանկությանը խանգարելու համար։ Այլ
ճիշտ հակառակը։ 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։ 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, դրանում է կայանում խաղաղությունը»։ 1
Մեր Երկնային Հայրը մեզ այնքան շատ է սիրում, որ կարող է
ասել. Մի ստիր, գողություն մի

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 դժվարություններն 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 վերաբերյալ մեր որոշումները կորոշեն մեր
ճակատագիրը։
Համոզված եմ, որ մեզանից
յուրաքանչյուրի վերջնական նպատակը 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 ցանկանում է ձախողել մեզ։ Նա և նրա բազմությունը անողոք են մեր արդար
ցանկությունները խափանելու իրենց
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ջանքերում։ Նրանք լուրջ և մշտական սպառնալիք են ներկայացնում
մեր հավերժական փրկությանը, եթե
մենք նույնպես անողոք չգտնվենք
մեր նպատակին հասնելու վճռականության և ջանքերի մեջ։ Պետրոս
Առաքյալը զգուշացնում է մեզ. «Արթուն 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 ազատվենք գայթակղությունից, դուք՝
երիտասարդներդ, մի տարիքում եք,
երբ կարող եք հատկապես խոցելի
լինել։ Դեռահասության տարիները
հաճախ անապահովության տարիներ են, զգացումներ, որ կարծես
դուք չեք համապատասխանում և
փորձում եք ձեր հասակակիցների
մեջ գտնել ձեր տեղը և հարմարվել։
Դուք կարող եք գայթակղվել ցածրացնել 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 օրհնությունները։ Այստեղ և այժմ կայացրած ձեր ընտրությունները մշտական
կարևորություն ունեն։
Մենք կարդում ենք Ա Կորընթացիսի մեջ. «Այնքան . . . այլ եւ այլ
ձայներ կան աշխարհքումը»։ 4 Մենք
շրջապատված ենք համոզիչ ձայներով, գայթակղիչ ձայներով, ծաղրող
ձայներով, ապակողմնորոշիչ ձայներով և շփոթեցնող ձայներով։ Ես կավելացնեմ, որ սրանք բարձր ձայներ
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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 իշխանություն 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 մասին։ Ինչպես մարգարե Եսայիան է
խոստացել. «Եւ քո ականջները լսելու
են մի խօսք . . . որ ասէ. Սա է ճանապարհը՝ սորանով գնացէք»։ 6 Թող
որ մենք միշտ պատրաստ լինենք և
կարողանանք լսել այս մխիթարող,
առաջնորդող ձայնը, որը մեզ ապահովության 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 համաճարակը, անբարոյականության
համաճարակը, աբորտի համաճարակը, 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 մահկանացու կյանքում և գալիք աշխարհի հավերժական կյանքում։
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Իր խաբեությամբ և ստերով հակառակորդը ձեզ կհասցնի ձեր ոչնչացման սայթաքուն լանջին, եթե դուք
թույլ տաք նրան։ Շատ հավանական
է, որ դուք ավելի շուտ հայտնվեք այդ
սայթաքուն լանջին, քան դուք նույնիսկ կգիտակցեք, որ կանգ առնելու
հնարավորություն չկա։ Դուք լսել եք
հակառակորդի ուղերձը։ Նա խորամանկորեն կոչ է անում. Այս մեկ
անգամը կարևոր չէ, բոլորն էլ անում
են դա, եղիր ժամանակակից, ժամանակները փոխվել են, դա ոչ-ոքի
չի վնասի, քո կյանքը քեզ է պատկանում։ Հակառակորդը ճանաչում է
մեզ և գիտի, թե որ գայթակղությունները դժվար կլինի մեզ հաղթահարել։ Ապա, որքան կարևոր է, որ մենք
մշտապես զգոն լինենք, որպեսզի
չտրվենք այդպիսի խաբկանքներին
և գայթակղություններին։
Մեզանից կպահանջվի մեծ
քաջություն, որպեսզի մենք հավատարիմ ու արժանի մնանք անընդհատ աճող ճնշումների և խաբուսիկ
ներգործությունների մեջ, որոնք մեզ
շրջապատում են և որոնք խեղաթյուրում են ճշմարտությունը, կործանում
են լավն ու բարին և փորձում են
փոխարինել դրանք մարդու հորինած աշխարհիկ փիլիսոփայություններով։ 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 չհնազանդվելու կամ դրանք խախտելու դեպքում
առաջացած հետևանքները։
Թող որ մենք գիտակցենք, որ այս
կյանքում ամենաերջանիկը կլինենք,
եթե հետևենք Աստծո պատվիրաններին և հնազանդվենք Նրա օրենքներին։ Ես սիրում եմ այն խոսքերը,
որոնք գտնվում են Եսայիայի 32-րդ
գլխի, 17-րդ հատվածում. «Եւ արդարութեան գործը կլինի խաղաղութիւն,
եւ արդարութեան արդիւնքը հանգիստ ու ապահովութիւն յաւիտեան»։
Միայն արդարությունից կարող է

այդպիսի խաղաղություն և հանգստություն գալ։
Մենք չենք կարող մեղքի դեմ
պայքարում փոքր-ինչ ազատություն 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 ցավոտ է։ Թմրանյութերից, ալկոհոլից,
պոռնոգրաֆիայից և անբարոյականությունից առաջացած հակվածություններն իրական են և գրեթե
անհնար է հաղթահարել դրանք՝
առանց մեծ պայքարի և օգնության։
Եթե ձեզանից որևէ մեկը սայթաքել է իր ճանապարհին, ես ձեզ հավաստիացնում 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, հանգստությունը և ապահովությունը, որի
մասին խոսել է Եսայիան։

Քիչ առաջ լսեցի մի կնոջ վկայությունը, ով իր ամուսնու հետ շեղվել էր
ապահովության ուղուց, խախտել էր
պատվիրանները և այդ ընթացքում
գրեթե կործանել էր իր ընտանիքը։
Երբ ի վերջո նրանք երկուսով կարողացան նայել վատ հակվածության
թանձր մշուշի միջից և հասկանալ, թե
որքան դժբախտ են նրանք դարձել
և որքան մեծ ցավ են նրանք պատճառում իրենց սիրելիներին, նրանք
սկսեցին փոխվել։ Ապաշխարության
գործընթացը դանդաղ և երբեմն
ցավոտ էր, սակայն քահանայության ղեկավարների և ընտանիքի ու
հավատարիմ ընկերների օգնությամբ
նրանք փոխեցին իրենց ուղին։
Ես ձեզ հետ կկիսվեմ ապաշխարության 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, կատարյալ 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 արդյունքում, որոնք կարող էին միայն
տեղի ունենալ ապաշխարության
միջոցով, որը հնարավոր դարձավ
Հիսուս Քրիստոսի Քավության
շնորհիվ»։
Մեր Փրկիչը վախճանվեց՝ ինձ և
ձեզ այդ օրհնված պարգևը մատուցելու համար։ Չնայած նրան, որ
ճանապարհը դժվար է՝ խոստումն
իրական է։ Տերը հետևյալն է ասում
ապաշխարողներին.
«Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի 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 ուսումնասիրելով, աղոթելով և Հիսուս Քրիստոսի
ավետարանի ճշմարտությունների
մասին խորհելով։ Ամուր աճեցնելու
դեպքում՝ ավետարանի, Փրկչի և մեր
Երկնային Հոր մասին վկայությունները 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 ստացել 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 պարգևատրում է սպասվում մեզ։ Թող որ
սա լինի իմ օրհնությունը, ես աղոթում եմ Հիսուս Քրիստոսի՝ մեր Փրկչի
ու մեր Քավչի անունով, ամեն։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. “Keep the Commandments,”
Hymns, no. 303.
2. Տես Ելիս 20.1–17, Մատթեոս 22.39
3. Ա Պետրոս 5.8
4. Ա Կորնթացիս 14.10:
5. Տես Ձեռնարկ 2. Սպասավորել
Եկեղեցում (2010), 20.3.10:
6. Եսայիա 30.21
7. 2 Նեփի 26.22
8. Մովսես 4.4
9. Եսայիա 1.18
10. Երեմիա 31.34
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Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն

Եղեք օրինակ և լույս

բարձրացնել և ոգեշնչել, կամ դրանք
կարող են վնասել և նվաստացնել: Այսօրվա աշխարհում առկա է
աստվածանարգության առատություն, որով մենք շրջապատված
ենք գրեթե ամեն մի շրջադարձում:
Դժվար է խուսափել լսելուց Աստվածության անունները անփութորեն և
անմտորեն օգտագործվելիս: Գռեհիկ
դիտողությունները թվում է դարձել
են սովորական բան հեռուստատեսության, կինոնկարների, գրքերի
և երաժշտության մեջ: Լայնորեն
օգտագործվում է վիրավորական
դիտողություններն ու բարկացկոտ

Երբ մենք հետևենք Փրկչի օրինակին, մերը կլինի հնարավորությունը՝
լինելու լույս ուրիշների կյանքում:

Ե

ղբայրներ և քույրեր, որքան լավ
է ձեզ հետ լինել ևս մեկ անգամ:
Ինչպես գիտեք, այն ժամանակից ի վեր, երբ մենք միասին էինք
ապրիլին, մենք տրտմեցինք երեք
մեր սիրելի Առաքյալների՝ Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերի, Երեց Լ. Թոմ
Փերիի և Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթի
կորստի առթիվ: Նրանք վերադարձան իրենց երկնային տունը: Մենք
կարոտում ենք նրանց: Որքա՜ն
երախտապարտ ենք նրանց Քրիստոսանման 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
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սուրբ գրությունը, մի հատված էր,
որ եկավ միտքս, երբ ես խորհում էի
առաջինի իմաստի մասին: Այն Պողոս Առաքյալի Տիմոթէոսին ուղղված
թղթից էր. «Օրինակ եղիր հաւատացեալներին խոսքով, վարքով, սիրով,
հաւատքով, սրբութիւնով»: 2
Հավատում եմ, որ երկրորդ սուրբ
գրությունը մեծամասամբ բացատրում է, թե ինչպես իրականացնենք
առաջինը: Մենք դառնում ենք
օրինակներ հավատացյալների
համար Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի 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 ապրեց և ինչպես Նա սովորեցրեց, այդ
լույսը կբռնկվի մեր մեջ և կլուսավորի
ճանապարհը ուրիշների համար:
Պողոս Առաքյալը թվում է
վեց հատկանիշներ հավատացյալի, որոնք թույլ կտան, որ մեր
լույսը շողա: Եկեք քննարկենք
յուրաքանչյուրը:
Ես նշում եմ առաջին երկու հատկանիշները միասին, լինելով օրինակ
խոսքով և վարքով: Խոսքերը, որոնք
մենք օգտագործում ենք, կարող է
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Բերմեջիլո, Դյուրանգո, Մեքսիկա

հռետորաբանությունը: Եկեք խոսենք
ուրիշների հետ սիրով և հարգանքով,
միշտ մեր խոսքը պահելով մաքուր և
խուսափելով բառերից կամ դիտողություններից, 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 սահմանվել է որպես «Քրիստոսի մաքուր
սերը»: 3 Ես վստահ եմ մեր ազդեցության 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

մեռելներին ի կյանք: Իր ծառայության ընթացքում Նա օգնության
հասավ գթությամբ ամեն մեկին, ով
կարիքի մեջ էր: Երբ մենք ընդօրինակում ենք Նրա օրինակին, մենք
կօրհնենք կյանքեր, ներառյալ մեր
սեփականը:
Հաջորդը մենք պետք է օրինակ
լինենք ոգով: Ըստ ինձ դա նշանակում է, մենք պետք է ձգտենք մեր
կյանքում ունենալ բարություն, երախտագիտություն, ներողամտություն
և բարի կամք: Այս հատկանիշները
մեզ համար կապահովեն մի ոգի, որը
կդիպչի մեր շրջապատում գտնվողների կյանքին: Ինձ տարիներ շարունակ հնարավորություն է ընձեռվել
շփվել անհամար անձնավորությունների հետ, ովքեր ունեցել են այդպիսի ոգի: Մենք հատուկ զգացում
ենք ունենում, երբ նրանց հետ ենք,
մի զգացում, որը ստիպում է մեզ ցանկանալ 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 Կենտրոնը պիտի կառուցվեր: Որպեսզի
ձեռք բերվեր անհրաժեշտ թույլտվությունները, 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 անդամների հետ, նշեց, որ գիտեր Եկեղեցին
կհարգի չքարոզելու համաձայնագիրը: «Բայց, -ասաց նա, ի նկատի
ունենալով ուսանողներին, ովքեր
հաճախելու էին այնտեղ, -ի՞նչ ենք
անելու լույսի հետ, որը նրանց աչքերում է»: 4 Թող որ այդ հատուկ լույսը
միշտ շողա մեր ներսում, որպեսզի
այն ճանաչվի և գնահատվի ուրիշների կողմից:
Լինել հավատքի օրինակ նշանակում է, որ մենք վստահում ենք
Տիրոջը և Նրա խոսքին: Դա նշանակում 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 ուսումնասիրենք և խորհենք սուրբ գրությունները: 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 կգործեն 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 ազնվացնող մտքերով և զերծ պահվեն
այն բաներից, որ կաղտոտեն այն:
Որպեսզի Սուրբ Հոգին ունենանք որպես մշտական ուղեկից, մենք պետք
է արժանի լինենք: Եղբայրներ և քույրեր, 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 երիտասարդներ, որ մինչ աշխարհը շարժվում
է ավելի ու ավելի հեռու սիրառատ
Երկնային Հոր կողմից մեզ տրված
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Բայց ետ օտարականը եկավ,
Իր լավ վառվող լամպով:
Նա բռնեց թանկարժեք բոցը,
Եվ իմը վառեց: 8

սկզբունքներից և ուղեգծերից, մենք
ամբոխից կզատվենք, որովհետև
մենք տարբեր ենք: Մենք կզատվենք,
որովհետև մենք հագնվում ենք համեստորեն: Մենք տարբեր կլինենք,
որովհետև մենք չենք օգտագործում
աստվածանարգություն և մենք չենք
օգտագործում նյութեր, որոնք վնասակար են մեր մարմինների համար:
Մենք տարբեր կլինենք, որովհետև
մենք խուսափում ենք անպարկեշտ
հումորից և նվաստացուցիչ դիտողություններից: Մենք տարբեր
կլինենք, քանի որ մենք որոշում ենք
չլցնել մեր մտքերը զանգվածային
լրատվամիջոցների թողարկումներով, 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
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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 մարտահրավերներն 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 կլուսավորի մեր սեփական արահետը մեկ
անգամ ևս և լույս կտա ուրիշներին
կարիքի դեպքում:
Լուսաբանելու համար՝ ես
կկիսվեմ ձեզ հետ մի սիրելի բանաստեղծության 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:
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Եղբայրներ և քույրեր, շողալու մեր
հնարավորությունները շրջապատում
են մեզ ամեն օր, ինչ հանգամանքներում 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 միանգամայն 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 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 փառահեղ օրհնությունը:
Որքան հուսադրող են Փրկչի խոսքերը. «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 Պաշտպանը Հոր մոտ: Նա է՝ մեր Օրինակը
և մեր ուժը: Նա է «լույսը, որ փայլում
է խավարում»: 10 Թող որ մեզանից
յուրաքանչյուրը, ով իմ ձայնի հասանելիության սահմաններում է, խոստանա հետևել Նրան, այսպիսով,
դառնալով փայլող լույս աշխարհի
համար՝ իմ աղոթքն է Նրա, այսինքն՝
Հիսուս Քրիստոս Տիրոջ սուրբ անունով, 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

Երեց ՌոնալդԱ. Ռասբենդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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։

Ի

մ սիրելի եղբայրներ և քույրեր
ամբողջ աշխարհում, ես շատ
երախտապարտ եմ Առաջին
Նախագահությանը՝ ինձ հրավիրելու 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 ամբարիշտ իմ հոգին,
Որ ինձ նմանի վրա իր սերը
տարածի,
Սեփականացնի ինձ, փրկի և
արդարացնի։ . . .
Հրաշալի է, հոյակապ է, հոյակապ։ 1

վկայել բոլորիդ Նախագահ Մոնսոնի 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 կարևորությունը և նշանակությունը, որոնք
այդքան մեղմ ձևով ասվեցին մեր
սիրված մարգարեի կողմից։ Նախագահ Մոնսոն, Նախագահ Այրինգ,

Նախագահ Ուխդորֆ, ես սիրում եմ
ձեզ և կծառայեմ Տիրոջը և ձեզ իմ
ամբողջ սրտով, զորությամբ, մտքով
և ուժով։
Օ, որքա՜ն էի ես սիրում Նախագահ 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, այնուամենայնիվ, ես պատիվ ունեմ ուղիղ կանգնելու 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 զուգընկերոջ՝ Մելանիի մասին։ Տարիների
ընթացքում նա օգնել է ինձ թրձվել,
ինչպես կավի ամանը, դառնալով Հիսուս Քրիստոսի ավելի լավ կերտված
աշակերտ։ Նրա սերը և աջակցությունը, նաև մեր հինգ զավակների,
նրանց ամուսինների և կանանց, մեր
քսանչորս թոռների աջակցությունը
սատարում են ինձ։ Իմ սիրելի ընտանիք, ես սիրում եմ ձեզ։
Ինչպես Նեփին հնում, ես ծնվել եմ
լավ ծնողներից, ավետարանի մեջ,
իսկ նրանք ծնվել են լավ ծնողներից՝ վեց սերունդ շարունակ։ Իմ
վաղ նախնիները, ովքեր միացել են
Եկեղեցուն, Անգլիայից և Դանիայից

Մի քանի օր առաջ ես մեծ պատիվ ունեցա հանդիպելու Առաջին
Նախագահության հետ և ստանալու
այս կոչումը մեր սիրելի մարգարե
Թոմաս Ս. Մոնսոնից։ Ես ուզում եմ
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էին։ Այդ վաղ ժամանակաշրջանի
պիոներները տվել են իրենց ողջ
ունեցածը Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին և իրենց սերունդներին
ժառանգություն թողնելու համար։
Ես անչափ երախտապարտ եմ բազմասերունդ 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 մանկության ընկերները, ընտանիքս, առաջին ղեկավարներս, ուսուցիչներս և
կյանքիս դաստիարակները։ Նրանց
մեջ են արևելյան նահանգների իմ
առաջին միսիայի մարդիկ և մեր
սիրված միսիոներները Նյու Յորքի
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հյուսիսային միսիայից։ Բոլորին,
ովքեր ազդեցություն են գործել և
ձևավորել իմ կյանքը, ես մեծապես
շնորհակալ եմ։
Ես փափագել են ծառայել Յոթանասունի կազմում իմ եղբայրների
հետ։ 15 տարիների ընթացքում ես
եղել եմ Եկեղեցու ամենահրաշալի
քվորոմներից և սիրող եղբայրություններից մեկում։ Շնորհակալություն, իմ սիրելի ծառայակիցներ։
Այժմ ես ուրախ եմ, որ պատկանելու
եմ նոր քվորումի։ Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոն, իմ սերը խորն է Ձեր և
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
յուրաքանչյուր անդամի հանդեպ։
Քույր Ռասբանդը և ես օրհնվել
ենք, այցելելով անդամներին տարբեր 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
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նշանակում, որ Նա անտեսում կամ
արդարացնում է մեղսավոր պահվածքը, ես վստահ եմ, որ ոչ, սակայն
դա նշանակում է, որ մենք պետք
է հասնենք մեր մերձավորներին
մեր սիրով, հրավերով, համոզումով, 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 ավետարանական պատմությունները։ Այդ վաղ
հավատքը այժմ աճել է սիրող Երկնային Հոր մասին գիտելիքի և վկայության, ով լսում է մեր աղոթքները
և պատասխանում դրանց։ Հիսուսի
Քրիստոսի մասին իմ վկայությունը
կառուցվել է իմ հատուկ փորձառություններից, որոնց միջոցով ես սկսել
եմ ճանաչել Նրա մեծ սերը յուրաքանչյուրիս 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 մարգարեն 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

Երեց Գերի Ի. Սթիվենսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Պարզ և թանկարժեք
ճշմարտություններ
Վտանգավոր ժամանակներում ապրելու համար Երկնային Հոր տված
լիարժեք փոխհատուցումն այն է, որ մենք նույնպես ապրում ենք
ժամանակների լրության տնտեսության մեջ:

Ս

իրելի եղբայրներ և քույրեր,
վերջին տասնամյակների ընթացքում չի եղել մի անգամ, որ
գերագույն համաժողովներին Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքերը, Երեցներ
Լ. Թոմ Փերին և Ռիչարդ Գ. Սքոթը
նստած չլինեին հենց ամբիոնի
ետևում և իրենց խոսքը չհղեին նիստերից 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 այնքան 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 արդեն ավելի քան 50 նշանակալից
տարիներ:
Այս երեքշաբթի, առավոտյան
9:00-ին Ասիայի տարածքի նախագահության հետ Եպիսկոպոսության

ժողովից անմիջապես հետո, ովքեր
այստեղ են համաժողովին մասնակցելու 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

հանգստացնելով ինձ: Տարիքս ի
նկատի ունենալով նա ասաց, որ բավականին երիտասարդ տեսք ունեմ
և իմ տարիքից շատ երիտասարդ եմ
երևում:
Այնուհետև, Նախագահ Մոնսոնը նշեց, որ Տիրոջ կամքով
շարժվելով ինձ կանչում էր Տասներկու Առաքյալների Քվորում: Նա
հարցրեց, թե արդյոք ընդունում եմ
այդ կոչումը, որին, կարծում եմ, ոչ
պատշաճ կերպով հոգոց հանելով և լիովին ցնցված ես դրական
պատասխան տվեցի: Որից հետո,
նախքան բառերով կարտահայտեի
աննկարագրելի զգացմունքների
տարափը, որոնց մեջ հիմնականում
գերակշռում էր անհամապատասխանության զգացումը, Նախագահ
Մոնսոնը սիրալիր տոնով ինձ
պատմեց ինչպես է ինքը տարիներ
առաջ Առաքյալ կանչվել Նախագահ 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 խաղաղության և հանգստության աղբյուր դարձան, երբ մեջս փոթորկում
էր ցավալի ինքնաքննությունը, և
քնքշորեն պարուրեցին ինձ դրանից
հետո օր ու գիշեր տևող հոգևարքային ժամերի ընթացքում:
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Այդ օրն ավելի ուշ ես այս նույնը
նկարագրեցի սիրելի կնոջս՝ Լեսային, նստած Տաճարային Հրապարակի մի խաղաղ անկյունում,
որտեղից մեր առաջ բացվում էր
տաճարի և պատմական Թաբերնաքլի 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 արտահայտել 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 հավերժական միության օրհնությանը:
Ես իմ խորին սերն եմ արտահայտում 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 սիրում եմ նրանց և հիացած եմ, թե
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ինչպես են նրանք սիրում Տիրոջը
և ավետարանը:
Ես իմ սերն եմ արտահայտում իմ
ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին՝ 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 երախտագիտությունն 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, ընկերներին, միսիոներներին, ղեկավարներին և ուսուցիչներին, ում ճանաչել եմ
կյանքիս ընթացքում:
Ես օրհնվել եմ սերտ համագործակցելով Առաջին Նախագահության,
Տասներկուսի, Յոթանասունի և օժանդակի գերագույն նախագահությունների անդամների հետ: Ես իմ սերն
ու հարգանքն եմ հայտնում ձեզանից
յուրաքանչյուրին, քույրեր և եղբայրներ, և կձգտեմ արժանի մնալ մեր շարունակվող 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 որպես կենդանի ապացույց Տիրոջ այն
խոսքերի, որոնք գրված են Վարդապետություն և Ուխտերի առաջին
բաժնում. «Որ ավետարանի լրիվությունը 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 պատվիրաններ տվեցի»: 2
Մեր սիրելի Երկնային Հայրը և
Նրա Որդին, Եհովան, ի սկզբանե
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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 «վտանգավոր 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 լրության 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 ճշմարտությունների մասին:
Սրանք են այն խոսքերը, որոնք
ես հարյուրավոր անգամներ վկայել
եմ թե՛ Եկեղեցու անդամներին և թե՛
բազմաթիվ ոչ անդամներին. «Աստված 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 զավակների համար ուղի է պատրաստել . . .
որպեսզի վերադառնանք ապրելու
Իր ներկայության մեջ: Մեր Երկնային Հոր ծրագրի առանցքը Հիսուս
Քրիստոսի Քավությունն է»: 5
Երկնային Հայրն Իր Որդուն ուղարկեց երկիր՝ քավելու ողջ մարդկության մեղքերը և հաղթելու մահին:
Այս պարզ և թանկարժեք ճշմարտությունների 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. Միսիոներական ծառայության ուղեցույց (2004),
31–32:

Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Աստծո աչքերով
Ուրիշներին արդյունավետ ծառայելու համար, մենք պետք
է նրանց նայենք ծնողների աչքերով՝ Երկնային Հոր աչքերով։

Ի

մ սիրելի եղբայրներ և քույրեր,
շնորհակալ եմ ձեզ Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
անդամ ինձ հաստատելու համար։
Դժվար է նկարագրել, թե որքան
մեծ արժեք ունի դա ինձ համար։
Հատկապես երախտապարտ եմ իմ
կյանքում երկու յուրահատուկ կանանց հաստատող քվեների համար.
իմ կնոջ՝ Ռութի և մեր շատ սիրելի
դստեր՝ Էշլիի։
Այն փաստը, որ ինձ վստահվել է
այս կոչումը, մեծապես ապացուցում

է այս տնտեսության մեջ ավելի վաղ
տրված Տիրոջ հետևյալ հայտարարության ճշմարտացիությունը՝
«Որ իմ ավետարանի լրիվությունը
թույլերի և պարզամիտների միջոցով հռչակվի աշխարհի ծայրերում
և թագավորների ու կառավարիչների 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

Եկեղեցու Նախագահների կիսանդրիները Համաժողովների Կենտրոնում

տարիքով և անհամեմատ խելացի
էր, զանգահարեց ինձ։ Նա ասաց.
«Դու պետք է իմանաս, որ Տերը քեզ
չի կանչել քո կատարած գործերի
պատճառով։ Քո դեպքում, հավանաբար, Նա արել է դա ի հեճուկս քո
կատարած գործերի։ Տերը կանչել է
քեզ այն պատճառով, որ Նա գործեր
ունի անելու քո միջոցով և դա կիրականացվի 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 ունենում միսիոներական ծառայության ժամանակ, երբ միսիոները
հասկանում է, որ կոչումն իրեն
չի վերաբերում, այլ՝ Տիրոջը, Նրա
գործին և Երկնային Հոր զավակներին։ 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 հանձնարարություն 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 աստվածային բնույթ և ճակատագիր»։ 2
Ես նախկինում եղել եմ սրտաբան և մասնագիտացած եմ եղել
սրտի անբավարարության և
փոխպատվաստման մեջ՝ ունենալով բազմաթիվ ծանր հիվանդներ։
Կինս կատակով ասում էր, որ վատ
նախանշան կար, որ ես իմ հիվանդներից մեկը կդառնամ։ Կատակը
մի կողմ, ես բազմաթիվ մահերի եմ
ականատես եղել և իմ մեջ զարգացրել հիվանդներից էմոցիոնալ կերպով ինձ հեռու պահելու սովորույթը,
երբ վիճակը նրանց մոտ ծանրանում էր։ Այդ դեպքում տխրության և
հիասթափության զգացմունքներն
ավելի տանելի էին լինում։
1986թ-ին Չադ անունով մի երիտասարդ տղայի մոտ առաջացավ
սրտի անբավարարություն և սրտի
փոխպատվաստում արվեց։ Նա
տասնհինգ տարի շարունակ լավ
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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 վերակենդանացման բաժանմունք բերեցին, երբ
սիրտը լիովին կանգ էր առել։ Իմ
գործընկերների հետ երկար փորձեցինք վերականգնել նրա արյան
շրջանառությունը։ Ի վերջո պարզ
դարձավ, որ Չադին հնարավոր չէր
փրկել։ Մենք դադարեցրինք մեր
ապարդյուն ջանքերը և ես հայտարարեցի, որ Չադը մահացել է։
Չնայած տխուր և հիասթափված էի,
ես պահպանեցի մասնագիտական
տրամադրությունս։ Ես մտովի խորհում էի. «Չադի մասին լավ խնամք է
տարվել։ Նա ավելի երկար է ապրել,
քան կապրեր առանց միջամտության»։ Այդ էմոցիոնալ վերահսկողությունը շուտով վերացավ, երբ նրա
ծնողները մտան վերակենդանացման 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 ակնկալիքներ տեսա նրանց աչքերում՝
ցանկություն, որ նա մի քիչ ավելի
երկար ապրեր, մի քիչ ավելի լավ
ապրեր։ Այդ գիտակցությամբ ես
սկսեցի արտասվել։ Չադի ծնողները
94

սկսեցին սփոփել ինձ, դերերը
զավեշտալի կերպով փոխվեցին՝
բարության մի դրսևորմամբ, որը
երբեք չեմ մոռանա։
Ես այժմ հասկանում եմ, որ Եկեղեցում 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 սփոփելու 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 այնպես, ինչպես Չադի ծնողները տարիներ առաջ սփոփեցին ինձ։ Մենք
պետք է ունենանք տեսնող աչքեր
և լսող ականջներ, և սրտեր, որոնք
կզգան և կհասկանան, երբ անհրաժեշտ լինի փրկել, ինչն այդքան հաճախ 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 վկայում եմ, որ Նա Քավիչն է, Մեսիան։
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Ես Նրա անսահման ողորմության,
կարեկցանքի և սիրո վկան եմ։ Ես
իմ վկայությունն եմ ավելացնում
2000 թվականին գրված այն Առաքյալների վկայություններին, ովքեր
նշել են «Հիսուսը կենդանի Քրիստոսն
է, Աստծո անմահ Որդին։ . . . Նա է
աշխարհի լույսը, կյանքը և հույսը»։ 8
Ես վկայում եմ, որ 1820 թվականին 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։ Քահանայության բանալիներն այսօր երկրի վրա
են, որոնք հնարավոր են դարձնում
փրկող և վեհացնող արարողությունները։ Ես գիտեմ, որ դրանք ճշմարիտ են։ Հիսուս Քրիստոսի անունով,
ամեն։ ◼
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էր Բարձրագույն Իշխանավորներին և
Տարածքային Յոթանասունականներին՝
2009թ. ապրիլյան գերագույն համաժողովի վերապատրաստման ժողովներին։
5. Մորոնի 7.47
6. Մորոնի 7.48
7. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր
18.27–28
«Եվ Տասներկուսը կլինեն իմ աշակերտները, և նրանք իրենց վրա կվերցնեն իմ անունը. և Տասներկուսը նրանք
են, ովքեր, սրտի ողջ նվիրվածությամբ,
կփափագեն իրենց վրա վերցնել իմ
անունը։
Եվ եթե նրանք սրտի ողջ նվիրվածությամբ փափագեն իրենց վրա վերցնել
իմ անունը, նրանք կանչված են գնալու
աշխարհը բոլոր՝ քարոզելու իմ ավետարանն ամեն արարածի»։
8. “The Living Christ: The Testimony of
the Apostles,” Liahona, Apr. 2000, 3.
Վկայակոչելով դա, ես փոխաբերական
իմաստով իմ ստորագրությունն եմ ավելացնում այդ փաստաթղթին՝ բերելով
այդ Առաքյալների կողմից ասված նույն
վկայությունը։

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահ

Մեկ կարևոր խնդրանք
իմ քույրերին
Մենք ձեր ուժի, ձեր դարձի, ձեր համոզմունքի, ձեր ղեկավարելու
ունակության, ձեր իմաստության և ձեր ձայների կարիքն ունենք:

Ս

իրելի Երեցներ՝ Ռազբանդ,
Սթիվենսոն և Ռենլանդ, մենք՝
ձեր Եղբայրները, ողջունում
ենք ձեզ Տասներկու Առաքյալների
Քվորում: Մենք շնորհակալություն
ենք հայտնում Աստծուն՝ հայտնությունների համար, որ Նա տալիս է
Իր մարգարե՝ Նախագահ Թոմաս Ս.
Մոնսոնին:
Եղբայրներ և քույրեր, երբ մենք
հանդիպեցինք գերագույն համաժողովին վեց ամիս առաջ, մեզանից ոչ
ոք չգիտեր ինչպիսի փոփոխություններ 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 ընդամենը 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

էր: Այնուհետև Երեց Փերիի մահից
ընդամենը 34 օր անց Նախագահ
Փաքերը ևս անցավ վարագույրի
մյուս կողմը:
Վերջին գերագույն համաժողովին Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթը ներկա
չէր, սակայն մենք անդրադարձանք
Փրկչի մասին այն հզոր վկայությանը, որ նա բերել էր նախկին
համաժողովների ժամանակ: Եվ

ընդամենը 12 օր առաջ Երեց Սքոթը
կանչվեց տուն և միացավ իր սիրելի
Ջենինին:
Ես արտոնություն եմ ունեցել լինելու 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 իրադարձությունների 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 ճառագում, 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
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Այդպես է եղել Ադամի և Եվայի
օրերից ի վեր՝ ավետարանի յուրաքանչյուր տնտեսության մեջ:
Սակայն այս տնտեսության կանայք
տարբերվում են մյուս բոլոր տնտեսությունների կանանցից, քանի որ
այս տնտեսությունը տարբերվում է
մյուսներից: 4 Այդ առանձնահատկությունը բերում է թե արտոնություններ
և թե պատասխանատվություններ:
Երեսունվեց տարի առաջ, 1979թ.
Նախագահ Սպենսեր Վ. Քիմբալը
կարևոր մարգարեություն կատարեց
այն մասին, թե ուխտ պահող կանայք 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 այնքանով, 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 գործընկերներն եք՝ այսօրն էր Նախագահ
Քիմբալը կանխատեսել: Դուք եք
նրա կանխատեսած կանայք: Ձեր
առաքինությունը, լույսը, սերը, գիտելիքը, 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 պահում, կանայք, ովքեր կարողանում
են խոսել Աստծո զորությամբ և
իշխանությամբ: 7
Նախագահ Փաքերը հայտարարել է.
«Մենք կարիք ունենք կանանց,
ովքեր կազմակերպված են և
կազմակերպչական ձիրք ունեն:
Մենք կարիք ունենք ղեկավարելու
հմտությամբ կանանց, ովքեր կարողանում են ծրագրել, ուղղորդել
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և սպասավորել, կանայք, ովքեր
ուսուցանում են, ովքեր կարողանում
են արտահայտել իրենց խոսքը: . . .
Մենք կարիք ունենք խորաթափանց կանանց, ովքեր կարողանում
են տեսնել աշխարհի միտումները և
ի հայտ բերել՝ թեպետ հանրաճանաչ, 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 պաշտպաններն 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՝ պաշտպանելու և ամրացնելու իրենց զավակներին 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 կատարում 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 լավատեսորեն չէի տրամադրված արդյունքի առումով, սակայն երդվեցի,
որ իմ ուժերի սահմանում ամեն ինչ
կանեմ նրա կյանքը փրկելու համար: 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
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իրենց խնդրանքով ես վիրահատությունը կատարեցի: Այդ երեխան ևս
մահացավ: Այդ սրտակեղեք երրորդ
կորուստը մեկ ընտանիքում ամբողջովին 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 առավոտյան 5:00-ի մոտ Դենզելը նայեց ինձ
և սիրալիր հարցրեց. «Ավարտեցի՞ր
լացդ: Դե հագնվիր: Գնա լաբորա-

Քույր Բարբարա Փերին և Երեց Լ Թոմ Փերին

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 կանխատեսության, հաստատակամության և սիրո
կարիքն ունեի: Ես վերադարձա աշխատանքի և ավելի շատ սովորեցի:
Եթե չլիներ Դենզելի ոգեշնչված
քաջալերումը ես չէի վարպետանա
բաց սրտի վիրահատության ոլորտում և պատրաստ չէի լինի կատարելու 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 պատմեց ինձ իր ցցի խորհրդի մի ժողովի
մասին, որտեղ նրանք քննարկում
էին մի դժվար խնդիր: Մի պահ նա

Նախագահ Բոյդ Ք. Փաքերը և Քույր Դոննա
Ս․ Փաքերը

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, հանգամանքները, մենք ձեր տպավորությունների, 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 ընտանիքի կառավարման գործում: Լինեք
ամուսնացած թե ամուրի, քույրեր,
դուք ունեք առանձնահատուկ ունակություններ և հատուկ ներըմբռնում,
որ ստացել եք Աստծուց որպես
պարգև: Մենք՝ եղբայրներս չենք կարող ընդօրինակել ձեր յուրահատուկ
ազդեցությունը:
Մենք գիտենք, որ ողջ արարման
գագաթնակետը կնոջ արարումն
էր: 11 Մենք ձեր ուժի կարիքն ունենք:
Եկեղեցու, Եկեղեցու վարդապետության և մեր կենսակերպի դեմ
հարձակումները գնալով ավելանալու են: Այդ իսկ պատճառով մենք
կարիքն ունենք կանանց, ովքեր
հիմնավոր կերպով հասկանում են
Եկեղեցու վարդապետությունը և ովքեր օգտագործելով այդ հասկացողությունը կուսուցանեն և կմեծացնեն
մեղքին դիմակայող սերունդ: 12 Մեզ
պետք են կանայք, ովքեր բացահայտում են խաբեությունն իր բոլոր
դրսևորումներով: Մեզ պետք են կանայք, ովքեր գիտեն ինչպես օգտվեն
զորությունից, որ Աստված հնարավոր է դարձնում ուխտ պահողների

համար և ովքեր արտահայտում են
իրենց համոզմունքները վստահորեն
և կարեկցանքով: Մեզ պետք են կանայք, ովքեր ունեն մեր Մայր Եվայի
քաջությունն ու կանխատեսությունը:
Իմ սիրելի քույրեր, ձեր հավերժական 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 բարոյալքվող աշխարհում, և այդպիսով
նրանք կտարբերվեն և կառանձնանան լավագույն առումներով:
Այնպես որ, այսօր ես աղերսում
եմ ձեզ՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին
Օրերի Սրբերի Եկեղեցու քույրեր, շարունակեք գործել: Ավելի քան երբևէ
ձեր օրինական և կարևոր տեղը զբաղեցրեք ձեր տանը, ձեր համայնքում և
Աստծո արքայությունում: Ես խնդրում
եմ ձեզ իրականություն դարձրեք Նախագահ 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 սրբագործող զորության մասին: Եվ
որպես Նրա Առաքյալներից մեկը ես
շնորհակալություն եմ ասում ձեզ իմ
սիրելի քույրեր, և օրհնում եմ ձեզ որ
հասնեք ձեր լիարժեք ներուժին, որպեսզի իրագործեք ձեր ստեղծման
նպատակը, երբ ձեռք-ձեռքի քայլենք
այս սրբազան աշխատանքում:
Միասին մենք կօգնենք նախապատրաստել 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 ավարտում են այս կյանքը (տես Վարդապետություն 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. Ուշադրություն դարձրեք. Բոլոր նախորդ
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տնտեսությունները սահմանափակվում էին աշխարհի մի փոքր հատվածով և ավարտվել էին ուրացության
պատճառով: Ի տարբերություն, այս
տնտեսությունը չի սահմանափակվի
տեղով կամ ժամանակով: Այն կլցնի
աշխարհը և կմիաձուլվի Տիրոջ Երկրորդ 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 իշխանություն է տրվել անելու շատ հրաշալի
բաներ: Աշխատանքը, որ նրանք անում
են, կատարվում է աստվածային իշխանությամբ» (“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, «Քահանայության բանալիներն ու իշխանությունը», 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 վիրահատությունների 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 գործընկերներ այդ հավերժական նշանակման 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 պորտաքարն 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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Երեց Գրեգորի Ա. Շվիցեր
Յոթանասունական

Թող հնչի շեփորի ձայնը
Աշխարհը Քրիստոսի աշակերտների կարիքն ունի, ովքեր կարող
են հաղորդել ավետարանի ուղերձը հստակորեն ու սրտանց:

Ա

նցյալ ամառ կինս ու ես
հյուրընկալեցինք մեր երկու
երիտասարդ թոռնիկներին այն
ընթացքում, երբ նրանց ծնողներն
իրենց ցցի հետ մասնակցում էին
ռահվիրաների արշավի միջոցառմանը: Մեր դուստրը ցանկանում էր,
որ տղաները դաշնամուր պարապեին 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 որսորդությամբ 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 յուրաքանչյուր ակորդը: Նրա նվագած
ամեն մի նոտան ուներ նույն շեշտը,
իսկ մետրոնոմը խանգարում էր, որ
պարզ ընկալեի մեղեդին: Ես նստեցի
նստարանին՝ նրա կողքին և բացատրեցի, թե որքան կարևոր է մի
փոքր ավելի շեշտադրումով սեղմել
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մեղեդու ստեղները և մի փոքր ավելի
մեղմ՝ մեղեդին ուղեկցող նոտաները: Մենք խոսեցինք դաշնամուրի
մասին, որ այն ավելին է, քան մի
մեխանիկական հրաշք: Այն կարող
է նրա սեփական ձայնի ու զգացմունքների 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

լայնացավ, երբ ծանոթ մեղեդին
սկսեց տարբերվել նախկինում նվագած 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 տարբերությունը: 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 պատերազմի համար»: 2
Եթե երբևէ աշխարհը կարիքն
ունի Քրիստոսի աշակերտների,
ովքեր կհաղորդեն ավետարանի ուղերձը հստակորեն և սրտանց, ապա
դա այժմ է: Մենք կարիք ունենք,
որ հնչի շեփորի ձայնը:
Քրիստոսն անշուշտ մեր լավագույն օրինակն է: Նա միշտ քաջություն է ցուցաբերել պաշտպանելով
ճշմարիտը: Նրա խոսքերն արձագանքում են դարերի միջով, երբ Նա
հրավիրում է մեզ հիշել, որ սիրենք
Աստծուն և մեր մերձավորին, պահենք Աստծո բոլոր պատվիրանները
և ապրենք որպես լույս աշխարհի
համար: Նա չէր վախենում դեմ
խոսել Իր օրերի երկրի զորավորներին 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 Պենտեկոստեի (Հոգեգալուստի) օրը: Այդ օրը
մարդիկ հավաքվել էին շատ երկրներից 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 պարունակում են Քրիստոսի մարգարեությունները 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 համալրեցին վաղ եկեղեցու շարքերը: Սա
մի հզոր ապացույց է, որ մեկ տղամարդը 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 արտահայտությունն 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 աշակերտները 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 հնարավոր է հարմար չէ դա անել: Ճշմարիտ
աշակերտները ցանկանում են ոգևորել մարդկանց սրտերը, ոչ թե միայն
տպավորել նրանց:
Հաճախ հեշտ ու հանգիստ չէ՝
կանգնել Քրիստոսի համար: Վստահ 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 հավատքն 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 «ամբողջությամբ» դառնան Քրիստոսի
աշակերտները: 7 Նրանք, ովքեր
հստակ են խոսում, կարող են դա
իրականացնել:
Բազմաթիվ տարիների ընթացքում, երբ ես ուսումնասիրել եմ Լեքիի երազի պատմությունը Մորմոնի
Գրքից 8, ես միշտ մտածել եմ, որ մեծ
ու ընդարձակ շենքը մի վայր է, որտեղ միայն ամենաապստամբներն
են ապրում: Շենքը լցված էր մարդկանցով, ովքեր ծաղրում և մատնացույց էին անում հավատացյալներին,
ովքեր բռնվել էին երկաթյա ձողից,
որը ներկայացնում է Աստծո խոսքը,
և քայլում էին իրենց ճանապարհով՝ դեպի կենաց ծառը, որը ներկայացնում է Աստծո սերը: Ոմանք
չէին դիմանում ծաղրող մարդկանց
ճնշմանը և հեռանում էին՝ մոլորվում: Մյուսները որոշել էին միանալ
ծաղրողներին, ովքեր շենքում էին:
Արդյոք նրանք չունեի՞ն համարձակություն՝ խիզախորեն դեմ խոսելու
աշխարհի քննադատությանը կամ
ուղերձներին:
Դիտելով, թե ինչպես է ներկայիս
աշխարհը հեռանում Աստծուց, ես
կարծում եմ, որ այդ շենքը մեծանում է չափերով: Շատերն են այսօր
հայտնվում այդ մեծ ու ընդարձակ
շենքի սրահներում քայլելիս, չգիտակցելով, որ նրանք, ըստ էության,
դառնում են դրա մշակույթի մի
մասը: Նրանք հաճախ զիջում են
գայթակղություններին և ուղերձներին: Մենք, ի վերջո, տեսնում ենք
նրանց ծաղրելիս կամ համամիտ
լինելով նրանց հետ, ովքեր քննադատում, կամ ծաղրում են:
Տարիներ շարունակ ես մտածում
էի, որ ծաղրող ամբոխը զվարճանում է այն բանից, թե ինչպես են
հավատարիմներն ապրում իրենց
կյանքը, բայց այսօրվա շենքից լսվող
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ձայները փոխվել են իրենց տոնով և
մոտեցումով: Նրանք, ովքեր ծաղրում են, հաճախ փորձում են խեղդել ավետարանի պարզ ուղերձը՝
հարձակում գործելով Եկեղեցու
պատմության որևէ էջի կամ սուր
քննադատություն հղելով մարգարեի կամ այլ առաջնորդի հասցեին:
Նրանք նաև հարձակվում են մեր
վարդապետության և Աստծո օրենքների հենց սրտի վրա, որոնք տրվել
են սկսած երկրի արարումից: Մենք,
որպես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ և Նրա Եկեղեցու անդամներ, երբեք չպետք է թողնենք այդ երկաթյա
ձողը: Մենք պետք է թույլ տանք, որ
շեփորի ձայնը հնչի մեր սեփական
հոգիներից:
Պարզ ուղերձն այն է, որ Աստված մեր սիրող Երկնային Հայրն
է և Հիսուս Քրիստոսը Նրա Որդին
է: Ավետարանը վերականգնվել է
այս վերջին օրերին ապրող մարգարեների միջոցով և ապացույցը՝
Մորմոնի Գիրքն է: Երջանկության
ճանապարհը հիմնական ընտանիքի
միավորի միջոցով է, ինչպես սկզբում
կազմակերպվել և բացահայտվել
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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 ավետարանի մեղեդու նոտաները բարձրանան 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

Երեց Կլաուդիո Ռ. Մ. Կոստա
Յոթանասունական

Որ նրանք միշտ
հիշում են Նրան
Ես սիրում եմ ուսումնասիրել և խորհել Նրա կյանքի մասին,
ով ամեն ինչ տվեց ինձ և մեզ բոլորիս:

Ե

ս սիրում եմ Երեխաների
Միության երգը, որտեղ
ասվում է.

Պատմիր ինձ այսօր Հիսուսի մասին,
Այն, ինչ ինքը կպատմեր, եթե այստեղ լիներ:
Պատմությունները երկրի, և ծովի,
Հիսուսի մասին, ինձ այսօր
պատմիր: 1
Ես հավատում եմ, որ մեր երեխաներին և ընտանիքներին Հիսուսի
մասին պատմություններ պատմելու
ավանդույթ ձևավորելը մեր տներում
կիրակին սուրբ պահելու մի յուրահատուկ եղանակ է:
Դա, անկասկած, հատուկ ոգով
կպարուրի մեր տները և մեր ընտանիքներն 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 անմեղ կյանքի մասին պատմող սուրբ
գրությունների հատվածները, և Նրա
մասնակցությամբ այդ իրադարձությունների մասին կարդալուց հետո,
ես փակում եմ աչքերս և փորձում

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,

հավատալով, որ կբժշկվեր՝ միայն
թե դիպչեր Նրան: 3
• Երբ Նա հայտնվեց Իր աշակերտներին՝ 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 Քրիստոսի մասին պատմություններ են
պատմում իրենց երեխաներին: Ես
նկատում եմ դա, երբ նայում եմ երեխաներին՝ Եկեղեցում Երեխաների
ծրագրերի և այլ միջոցառումների
ժամանակ:
Ես երախտապարտ եմ իմ ծնողներին, 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 Քրիստոսի, կիրակին սուրբ պահելու և
յուրաքանչյուր կիրակի, ի պատիվ
Փրկչի, հաղորդությունից ճաշակելու
մասին:
Կիրակին և հաղորդությունը շատ
ավելի իմաստալից են դառնում,
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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երբ ուսումնասիրում ենք Քրիստոսի
մասին պատմությունները: Այդպիսով, մեր հավատքն ու վկայությունը
կերտող ավանդույթներ ենք ձևավորում և նաև պաշտպանում մեր
ընտանիքները:
Մի քանի շաբաթ առաջ կրկին
անգամ ուսումնասիրելով վերջին
գերագույն համաժողովին արտասանած Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի
ուղերձը և խորհելով կիրակի օրվա
մասին, ես խորը երախտագիտություն զգացի հաղորդությունից ճաշակելու օրհնության և արտոնության
համար: Ինձ համար դա անչափ
խորհրդավոր, սուրբ և հոգևոր պահ
է: Ես մեծ բավականություն եմ ստանում հաղորդության ժողովից:
Մտքումս խորհելով ես մանրակրկիտ քննել եմ հացի և ջրի
օրհնությունները: Կարդացել և
խորհրդածել եմ հաղորդության
աղոթքների և հաղորդության
արարողության շուրջ: Ես սկսեցի
իմ մտքում և սրտում անդրադառնալ հաղորդության հետ կապված
իրադարձություններին:
Խորհրդածության ոգով ես
անդրադարձել եմ բաղարջակերաց
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առաջին օրվան, երբ Հիսուսն ի պատասխան Իր աշակերտների հարցին,
թե որտեղ պիտի պատրաստեին
Զատիկը, ասաց. «Գնացեք քաղաքն՝
այսինչի մոտ, և ասեցեք նորան.
Վարդապետն ասում է՝ Իմ ժամանակը մոտ է. քեզ մոտ եմ անելու
զատիկն իմ աշակերտների հետ»: 7
Ես փորձել եմ մտովի պատկերացնել աշակերտներին, ովքեր ուտելիք
էին գնում և խնամքով սեղան պատրաստում՝ այդ հատուկ օրը Նրա
հետ ճաշելու համար, իսկ սեղանը 13
հոգու՝ Նրա և Իր սիրելի տասներկու
աշակերտների համար էր:
Ես արտասվել եմ՝ պատկերացնելով նրանց հետ սեղանի շուրջը
նստած Քրիստոսին, որ հայտարարեց. «Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, որ
ձեզանից մեկը կմատնե ինձ»: 8
Ես մտածել եմ վշտացած աշակերտների մասին, ովքեր հարցրեցին
Նրան. «Միթէ ե՞ս եմ, Տէր»: 9
Իսկ երբ Հուդան Նրան տվեց այդ
նույն հարցը, Նա հանգիստ պատասխանեց. «Դու ասացիր»: 10
Ես կարող եմ պատկերացնել
բժշկող, մխիթարող, շենացնող և
օրհնող ձեռքերը, որոնք կտրում էին
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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 համար ի թողություն մեղաց»: 12
Մտքում ես տեսել եմ աշակերտներին, մեկ առ մեկ, և նկատել նրանց
աչքերում մտահոգություն Վարդապետի 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 ցանկությամբ: Ապաշխարությամբ և ցավով
ես սրտանց ցանկացա չորացնել և
կանխել Գեթսեմանում հեղված Նրա
արյան գոնե մի քանի կաթիլը:
Այնուհետև, ես խորհեցի հաղորդության շուրջ, որ ամեն շաբաթ մենք
ճաշակում ենք՝ ի հիշատակ Նրա:
Այդ ժամանակ ես խորհեցի հացի և
ջրի օրհնությունների յուրաքանչյուր

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 նշանակում՝ միշտ հիշել Նրան:
Ինձ համար դա նշանակում է, որ՝
• Հիշում եմ Նրա նախամահկանացու 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, տաճարում Նա ուսուցանեց և քարոզեց
դպիրներին: 16
• Հիշում եմ, երբ Նա առանձնացավ
մի ամայի վայրում, որպեսզի
պատրաստվի Իր մահկանացու
ծառայությանը: 17
• Հիշում եմ, երբ Նա կերպարանափոխվեց Իր աշակերտների
առաջ: 18
• Հիշում եմ, որ Վերջին Ընթրիքի
ժամանակ Իր աշակերտների հետ
հաստատեց հաղորդությունը: 19
• Հիշում եմ, որ Նա գնաց Գեթսեմանի պարտեզ և այնպիսի
սոսկալի տառապանք կրեց մեր
մեղքերի, ցավերի, հիասթափությունների, հիվանդությունների
համար, որ արյունահոսեց յուրաքանչյուր 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 նվաստացրեցին, 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 ճանապարհին, որ Նրան գամեցին

խաչին, և Նա կրեց հնարավոր
ամեն ֆիզիկական և հոգևոր
ցավ: 25
• Հիշում եմ, որ խաչի վրայից ողորմածությամբ 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 հարությունը և ողջ հավերժություն
Նրա կողքին ապրելու հնարավորությունը, որը կախված է մեր
ընտրություններից: 28
Բացի այդ, խորհելով հաղորդության աղոթքների շուրջ, այդ աղոթքների անչափ հատուկ ու իմաստալից
խոսքերն ինձ հիշեցնում են, թե
որքան հրաշալի է ստանալ խոստումը 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 Քավության մասին մեզ ուսուցանելու
ժամանակ է, իսկ մեզ համար՝
հայտնություն ստանալու ժամանակ: Դա ժամանակ է՝ «թակելու, և
կբացվի մեզ համար»,30 ժամանակ՝
խնդրելու և այս գիտելիքը ստանալու: 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, հաղորդությունը և դրանց նշանակությունը:
Ես սիրում եմ Փրկչին՝ իմ ողջ հոգով:
Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն: ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. “Tell Me the Stories of Jesus,” Children’s
Songbook, 57.
2. Հովհաննես 9.7
3. Տես Ղուկաս 8.43–48
4. Տես Մարկոս 6.45–52
5. Տես Ղուկաս 24.13–35
6. 3 Նեփի 11.14
7. Մատթեոս 26.18
8. Մատթեոս 26.21
9. Մատթեոս 26.22
10. Մատթեոս 26.25
11. Մատթեոս 26.26
12. Մատթեոս 26.27–28
13. Վարդապետություն և Ուխտեր 20.77, 79
14. Տես Հովհաննես 1.1–3
15. Տես Ղուկաս 2.1–7
16. Տես Ղուկաս 2.41–52
17. Տես Մատթեոս 4.1–11, Մարկոս 1.12–13,
Ղուկաս 4.1–13
18. Տես Մատթեոս 17.1–9
19. Տես Մատթեոս 26.26–28; Ղուկաս
22.14–20
20. Տես Ղուկաս 22.39–46
21. Տես Ղուկաս 22.47–48
22. Տես Ղուկաս 23.1–12
23. Տես Մատթեոս 26:67, 27.26, 28, 30,
Ղուկաս 22.63–65
24. Տես Մատթեոս 27.29
25. Տես Հովհաննես 19.16–18
26. Ղուկաս 23.34
27. Տես Ղուկաս 23.46
28. Տես Ղուկաս 24.5–8
29. Տես Վարդապետություն և Ուխտեր
20.77, 79
30. Մատթեոս 7.7
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Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ
Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդական

Սուրբ Հոգին որպես
ձեզ ուղեկից
Մենք կարող ենք, եթե արժանի ենք ապրում նրան, ունենալ
Հոգու օրհնությունը մեզ հետ, ոչ թե դեպքից դեպք, այլ միշտ:

Ի

մ սիրելի եղբայրներ և քույրեր,
ես երախտապարտ եմ՝ ձեզ հետ
լինելու համար այս կիրակի օրը
Տիրոջ Եկեղեցու գերագույն համաժողովում: Ես զգացել եմ, ինչպես
և դուք, Հոգու, Սուրբ Հոգու վկայությունը այն խոսքերի ճշմարտության
վերաբերյալ, որոնք մենք լսեցինք
խոսելիս և երգելիս:
Իմ նպատակն է այսօր մեծացնել
ձեր ցանկությունը և ձեր վճռականությունը՝ հայցելու մկրտվելուց հետո՝
մեզանից յուրաքանչյուրիս խոստացված 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 նշանավոր 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
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նրանց հոգիների համար, ովքեր
ճաշակում են այն, որ նրանք կարողանան ուտել, ի հիշատակ Որդուդ
մարմնի, և վկայել քեզ, ո՜վ Աստված,
Հայր Հավերժական, որ նրանք հոժար են իրենց վրա վերցնել անունը
քո Որդու և միշտ հիշել նրան և պահել նրա պատվիրանները, որոնք նա
տվել է իրենց որպեսզի նրանք նրա
Հոգին միշտ իրենց հետ ունենան:»:
Իսկ հետո գալիս է փառահեղ խոստումը. «Որպեսզի նրանք նրա Հոգին
միշտ իրենց հետ ունենան» (ՎևՈՒ
20.77, շեշտադրումն ավելացված է):

ԿԻՐԱԿԻ ԱՌԱՎՈՏՅԱՆ ՆԻՍՏ | 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

Միշտ ունենալ Հոգին մեզ հետ,
նշանակում է ունենալ Սուրբ Հոգու
ուղեկցությունը և ուղղորդումը մեր
ամենօրյա կյանքում: Մենք կարող
ենք օրինակ, նախազգուշացվել Հոգու կողմից դիմադրել չարը գործելու
գայթակղությունից:
Հենց այդ պատճառով միայն,
հեշտ է տեսնել, թե ինչո՞ւ են Տիրոջ
ծառաները փորձել մեր հաղորդության 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 գայթակղություններից, 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 զանազանելու 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 ժամանակներում, որ նույնիսկ ամենաիմաստունները կենթարկվեն ուժեղ ճնշման՝

զանազանելու ճշմարտությունը
խելացի խաբեությունից:
Տերն ուսուցանեց Իր Առաքյալ
Թովմասին, ով կամենում էր ֆիզիկական ապացույց Փրկչի Հարության 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» (Հովհաննես 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 փաստարկ 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 գալիս 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 ազդեցության՝ 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 [ճշմարտության] գիտելիքի պակասություն
չենք ունենա», «երբեք կասկածի կամ
խավարի մեջ չենք լինի» և մեր «հավատքն ուժեղ կլինի, [մեր] ուրախությունը . . . լիարժեք»: 2
Մենք Սուրբ Հոգու ընկերակցության այդ մշտական օգնության
կարիքն ունենք մեկ այլ պատճառով
ևս: Սիրելի անձնավորության մահը
կարող է անսպասելիորեն գալ: Դա
Սուրբ Հոգու վկայությունն է սիրառատ Երկնային Հոր և հարություն
առած Փրկչի մասին, որ մեզ տալիս է

հույս և մխիթարություն սիրելիներին
կորցնելու ժամանակ: Այդ վկայությունը պետք է լինի թարմ, երբ մահ է
տեղի ունենում:
Այսպիսով, շատ պատճառներով
մենք Սուրբ Հոգու մշտական ընկերակցության 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 ուղեկիցը, երբ մեր սրտերը «գթությամբ
լցված լինեն» և երբ «առաքինությունը
զարդարի մեր մտքերն անդադար»
(տես ՎևՈւ 121.45):
Նրանց համար, ովքեր մաքառում են բարձր չափանիշի հետ, որն
անհրաժեշտ է արժանանալու Հոգու
ընկերակցության պարգևին, ես
առաջարկում եմ այս խրախուսանքը:
Դուք ունեցել եք դեպքեր, երբ զգացել 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 հնազանդվելու ձեր պատրաստակամությունը,
Հոգին կուղարկի ձեզ ավելի շատ
տպավորություններ, թե ինչ կկամենար 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 տպավորություններն արդյոք Հոգուց են, թե ձեր
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իսկ ցանկություններից: Երբ տպավորությունները ներդաշնակության մեջ
են նրանց հետ, ինչ Փրկիչը և Նրա
ապրող մարգարեներն ու առաքյալներն են ասել, դուք կարող եք
ընտրել վստահությամբ հնազանդվել: 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 աշխատանքը տարավ նրան Ավստրալիա:
Մի կիրակի նա մենակ էր և նա
ուզում էր վերցնել հաղորդությունը:
Նա չկարողացավ որևէ տեղեկություն իմանալ Վերջին Օրերի
Սրբերի ժողովների մասին: Այսպիսով նա սկսեց քայլել: Նա աղոթեց յուրաքանչյուր խաչմերուկում,
որպեսզի իմանար, թե որ ուղղությամբ 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:
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Նա գիտեր հաղորդության աղոթքի
խոստումը կատարվել էր. «Միշտ
հիշել նրան և պահել նրա պատվիրանները, 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 կատարել 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: Նշանակություն չուներ դա 10 մարդ էր,
թե 50 մարդ կամ որքան հոգնած էր:
Նա բերում էր իր վկայությունը Հոր,
Որդու, և Սուրբ Հոգու մասին և մարգարեների, 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 դասարանում: 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
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էինք նրան ժամեր շարունակ: Մենք
սկսեցինք տեսնել, թե ինչպես էին
ցավի գծերն անհետանում նրա դեմքից: Նրա ձեռքերի մատները, որոնք
բռունցքներ էին դարձել, թուլացան:
Նրա թևերը հանգիստ առան իր
կողքերին:
Տասնամյակների քաղցկեղի
ցավերն ավարտվում էին: Ես նրա
դեմքին խաղաղության արտահայտություն 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 իրականությունը, 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 սքանչելի զավակ և կողջունվեր տուն՝
պատվով:
Հորս համար դա ավելին էր, քան
հույսը: Սուրբ Հոգին դա իրականություն էր դարձրել նրա համար:
Դեհ, որոշ մարդիկ կարող է
ասեն, որ նրա խոսքերը և նրա մտքի
պատկերացումները՝ երկնային տան
մասին, ուղղակի քաղցր զգացողություններ են՝ իր կորստի պահին
ամուսնու մշուշապատ դատողություն: Բայց նա գիտեր հավերժական ճշմարտությունը այն միակ
ուղով, որ կարելի է իմանալ այն:
Նա գիտնական էր, ով հետազոտել էր ճշմարտությունը ֆիզիկական
աշխարհի մասին ողջ իր չափահաս
կյանքի ընթացքում: Նա բավականին լավ էր օգտագործում գիտական միջոցները, որպեսզի հարգվեր

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 ճշմարտություններ, որոնք ամենամեծ նշանակությունն 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 հանդիպեցինք 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 զրուցեցինք 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 պայծառացած. «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 գրկելու իր հարսին, երբ նա ժամաներ:
Այսպիսով, պատճառներից մեկը
հայրս խնդրել էր և ստացել մխիթարություն այն պատճառով էր, որ
նա միշտ աղոթել էր հավատքով՝ իր
մանկությունից սկսած: Նա սովոր էր
պատասխաններ ստանալուն, որոնք
գալիս էին նրա սիրտը՝ մխիթարություն և ուղղություն տալու նրան:
Բացի աղոթելու սովորությունից,
նա գիտեր սուրբ գրությունները և
ապրող մարգարեների խոսքերը:
Այսպիսով նա ճանաչում էր Հոգու
ծանոթ շշունջները, որը դուք հավանաբար 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 մեծագույնն է (տես ՎևՈւ 14.7):
Դուք հիշում եք Փրկչի խոսքերը.
«Արդ այս է պատվիրանը. Ապաշխարեք, դուք, աշխարհի բոլոր ծայրեր
և եկեք ինձ մոտ ու մկրտվեք իմ
անունով, որպեսզի դուք կարողանաք 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 վկայությունը, որ Հայր Աստվածն ապրում է,
որ հարություն առած Հիսուս Քրիստոսը 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 այսօր 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 կաջակցեմ 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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Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

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:

Ի

մ ողջ կյանքի ընթացքում

Եկեղեցու գերագույն համաժողովները 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 հաճախելուց կամ նույնիսկ ժխտում են
այդպիսի հաստատության կարիքը:
Կրոնասերի կյանքով ապրելը նրանց
համար բացառապես անձնական է:
Այնուամենայնիվ, Եկեղեցին ստեղծագործությունն է Նրա՝ Հիսուս Քրիստոսի, 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 կատարի Իր և Իր Հոր աշխատանքը՝
«իրականացնել մարդու անմահությունն ու հավերժական կյանքը»: 1
Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը
քարոզվել է Ադամի ժամանակներից
սկսած և փրկության այնպիսի կարևոր արարողություններ, ինչպիսին
մկրտությունն է, սպասարկվում էին
ընտանիքի վրա հիմնված քահանայության կարգի միջոցով: 2 Երբ
հասարակությունների կառուցվածքն
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ավելի բարդացավ, քան պարզ
գերդաստանի կառուցվածքն էր,
Աստված նույնպես կանչեց այլ
մարգարեների, սուրհանդակների
և ուսուցիչների: Մովսեսի ժամանակներում, մենք կարդում ենք
ավելի պաշտոնական կառուցվածքի
մասին, ներառյալ՝ երեցներ, քահանաներ և դատավորներ: Մորմոնի
գրքի պատմության մեջ Ալման եկեղեցի հիմնադրեց՝ քահանաներով
և ուսուցիչներով:
Հետո, ժամանակների գագաթնակետին, Հիսուսը կազմակերպեց Իր
աշխատանքը այնպիսի եղանակով,
որ ավետարանը հնարավոր լիներ
հաստատել բազմաթիվ ազգերի
մեջ և տարբեր ազգությունների մեջ
միաժամանակ: Այդ կազմակերպությունը՝ Հիսուս Քրիստոսի այս
Եկեղեցին, հիմնվել է «առաքեալների
և մարգարէների հիմքի վրա շինած,
որի անկիւնի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է»: 3 Այն ներառում էր հավելյալ
պաշտոններ ինչպես՝ յոթանասունականները, եպիսկոպոսները, երեցները, քահանաները, ուսուցիչները և
սարկավագները: Հիսուսը նմանապես
հիմնադրեց Եկեղեցին Արևմտյան
կիսագնդում՝ Իր Հարությունից հետո:
Ուրացությունից ու Եկեղեցու
մասնատումից հետո, որը Նա
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կազմավորել էր մինչ երկրի վրա էր,
Տերը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին
Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով:
Հնադարյան նպատակը, այսինքն՝
քարոզել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի բարի լուրը և սպասավորել
փրկության արարողությունները, շարունակում է գործել. այլ կերպ ասած
մարդկանց բերել դեպի Քրիստոսը: 4
Եվ հիմա, այս վերականգնված
Եկեղեցու օգնությամբ, փրկագնման
խոստումը դրված է հասանելիության
սահմաններում, նույնիսկ այն մահացածների հոգիների համար, ովքեր
մահկանացու կյանքում գիտեին
շատ քիչ կամ ոչինչ չգիտեին Փրկիչի
շնորհի մասին:
Ինչպե՞ս է Եկեղեցին իրականացնում Տիրոջ նպատակները: Կարևոր
է հասկանալ, որ Աստծո վերջնական
նպատակը մեր առաջընթացն է: Նրա
ցանկությունն է, որ մենք շարունակենք «շնորհից շնորհ, մինչև որ ստանանք լիությունն» 5 այն ամենի, որ
Նա կարող է տալ: Դա պահանջում
է ավելին, քան պարզապես բարի
կամ հոգևոր լինելն է: Այն պահանջում 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 կաջակցեն մեկը մյուսին «այս նեղ և անձուկ
արահետի վրա, որը տանում է դեպի
հավերժական կյանք»: 7
«Եվ Քրիստոսն առավ մի քանիսին տուաւ առաքյալներ լինելու, մի
քանիսին մարգարէներ, մի քանիսին աւետարանիչներ, մի քանիսին
հովիվներ և վարդապետներ:
. . . Պաշտոնի գօրծի համար,
Քրիստոսի մարմնի շինության
համար.
Մինչև որ ամենքս հասնենք
հավատքի և Աստուծոյ Որդին ճանաչելու միութեանը. և կատարեալ
մարդ լինինք Քրիստոսի կատարեալ
հասակի չափովը»: 8
Հիսուս Քրիստոսը «նրանց հավատքի հեղինակն ու ամբողջացնողն
էր»: 9 Քրիստոսի անունը մեզ վրա

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 «այլևս մէկ մարդ իր ընկերին և մէկ մարդ
իր եղբորը պիտի չսովորեցնէ, ասելով
թե՝ ճանաչեցեք Տիրոջը, որովհետև
նորանք ամենքը պիտի ճանաչեն
ինձ, նորանց փոքրերիցը մինչև նորանց մեծերը, ասում է Տերը»: 14

Մումբայ, Հնդկաստան

Եկեղեցում մենք ոչ միայն սովորում
ենք աստվածային վարդապետությունը, այլ նաև զգում ենք դրա կիրառությունը: Որպես Քրիստոսի մարդիկ,
Եկեղեցու անդամները ծառայում են
մեկը մյուսին առօրյա կյանքի իրականության մեջ: Մենք բոլորս անկատար
ենք. մենք կարող ենք վիրավորել և
վիրավորված լինել: Մենք հաճախ
ստուգում ենք միմյանց մեր անձնական առանձնահատկություններով:
Հիսուսի մարմնում մենք պիտի վեր
կանգնենք գաղափարներից ու բարձրագոչ բառերից և ունենանք իսկական կյանքի փորձ, երբ մենք սովորում
ենք «ապրել միասին սիրով»: 15

Այս կրոնը կենտրոնացած չէ
միայն իր վրա. ավելի շուտ մենք բոլորս ենք կանչված ծառայելու: Մենք
աչքերը, ձեռքերը, գլուխը, ոտքերը
և այլ անդամներն ենք Քրիստոսի
մարմնի և նույնիսկ «մարմնի այն
անդամները՝ որ երևում են թե տկարագոյն են, նորանք հարկավոր են»: 16
Մեզ հարկավոր են այս կոչումները և
մենք պիտի ծառայենք:
Իմ ծխի տղամարդկանցից մեկը
մեծացավ ոչ միայն առանց ծնողական աջակցության, այլ նաև
Եկեղեցում նրա ակտիվությանը
խանգարող ծնողական ընդդիմությամբ: 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 հավաքներ: 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 հաղորդության հետ և ստանանք մեզ
հետ լինելու Նրա Հոգու նորացված
խոստումը: 18
Հիսուս Քրիստոսի մարմնի
մասերից մեկը լինելու մեծ օրհնություններից մեկը, որը հավանաբար
այս պահին որպես օրհնություն չի
թվա, այն է, որ մեզ հանդիմանում
են մեղքի կամ սխալի համար:
Մենք հակված ենք ներելու կամ
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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 «ժամանակին 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 ունենում միայն Եկեղեցում: 20
Եկեղեցին՝ որպես Քրիստոսի
մարմին թեմայի քննարկման ժամանակ, մենք միշտ պիտի հիշենք երկու
բան: Առաջինը՝ մենք չենք ձգտում
զրուցել Եկեղեցու հետ, այլ զրուցել
Քրիստոսի ու Նրա ավետարանի
հետ, զրույց, որը հեշտանում է Եկեղեցու 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 այսօր, որպես երկու հաստատություն,
ընտանիքը և Եկեղեցին ծառայում և
զորացնում են մեկը մյուսին: Ոչ մեկը
մյուսին չի փոխարինում և Եկեղեցին
նույնիսկ իր լավագույն ձևով չի կարող փոխարինել ծնողներին: Ավետարանի ուսուցման, ինչպես նաև
Եկեղեցու կողմից սպասարկվող
քահանայական արարողությունների
նպատակն այն է, որ ընտանիքները
կարողանան պատրաստվել հավերժական կյանքին:
Գոյություն ունի երկրորդ գլխավոր պատճառը, թե Փրկիչն ինչու է
աշխատում Եկեղեցու միջոցով, Իր
Եկեղեցու, որպեսզի հասնի անհրաժեշտ բաների, որոնց հնարավոր
չէ հասնել անհատների կամ ավելի
փոքր խմբերի միջոցով: Մի պարզ
օրինակ առնչվում է աղքատության
հետ: Ճիշտ է, որ որպես անհատներ և ընտանիքներ մենք հոգ ենք
տանում ուրիշների ֆիզիկական
կարիքների մասին՝ «մեկմեկու
բաժին հանելով՝ և՛ աշխարհիկով,
և՛ հոգևորով՝ համաձայն իրենց կարիքների ու պահանջների»: 23 Բայց
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միասին՝ Եկեղեցում, աղքատների և
կարիքավորների մասին հոգ տանելու 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 Քահանայության Քվորումները կարողություն
ունեն օգնություն ապահովել շատ
մարդկանց շատ վայրերում, որոնք
տուժել են բնական աղետներից,
պատերազմից և հալածանքից:
Առանց Իր Եկեղեցու կարողությունների՝ տեղերում, ավետարանն
աշխարհին տանելու Փրկիչի առաջադրանքը չէր իրականանա: 25
Չէին լինի առաքելական բանալիները, կառույցները ֆինանսական
միջոցներ և հազար-հազարավոր
միսիոներների նվիրումն ու զոհաբերությունը պիտի իրականացնեն
աշխատանքը: Հիշեք. «Արքայության
այս Ավետարանը պիտի քարոզվի
ողջ աշխարհում, որպես վկայություն
բոլոր ազգերի համար, և այն ժամանակ կգա վերջը»: 26
Եկեղեցին կարող է կառուցել
և գործարկել տաճարներ՝ Տիրոջ
տները, որտեղ կարող են կատարվել կարևոր արարողություններ
և ուխտեր կնքվել: Ջոզեֆ Սմիթը
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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 արքայության փառքերը և սովորեցնել
Իր ժողովրդին փրկության ճանապարհը, քանզի կան որոշակի արարողություններ 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 պահանջ, նա չի հասկանա ավետարանի
հռչակման անհրաժեշտությունը և
արարողությունների ու ուխտերի կարիքը ոչ ողջերի, ոչ էլ մահացածների
փրկագնման համար: Բայց մենք խոսում ենք ոչ միայն անմահության, այլ
նաև հավերժական կյանքի մասին,
իսկ դրա համար կարևոր են ավետարանի ճանապարհն ու ավետարանի 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 հաստատվում էր 1830-ականներին, Տերն
ասաց Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթին.
«Բարձրացրեք ձեր սրտերն ու
ցնծացեք, քանզի արքայությունը,
կամ այլ խոսքով, եկեղեցու բանալիները տրվել են ձեզ»: 28 Այս բանալիների լիազորությամբ Եկեղեցու
քահանայության պաշտոնավորնեըը
պահպանում են Փրկիչի վարդապետության մաքրությունը և Նրա
փրկարար արարողությունների
ամբողջությունը: 29 Նրանք օգնում են
պատրաստել նրանց, ովքեր ցանկանում են ստանալ դրանք, որոշում են
դիմողների պատրաստվածությունը
և արժանավորությունը, ապա իրականացնում դրանք:

Աստծո արքայության բանալիներով Տիրոջ ծառաները կարող են
ճանաչել թե ճշմարտությունը, թե
կեղծիքը և մի անգամ ևս հեղինակավոր կերպով հայտարարել. «Այսպես
ասել է Տերը»: Ցավոք, ոմանք վիրավորվում են Եկեղեցուց, որովհետև
նրանք ցանկանում են ստեղծել
իրենց սեփական ճշմարտությունը,
բայց իրականում գերազանց օրհնություն է ստանալ «գիտություն բաների
մասին, ինչպես որ [իրոք] կան, և
ինչպես որ կային, և ինչպես որ կլինեն»՝ 30 այնքանով, որքանով Տիրոջ
կամքն է բացահայտել այն: Եկեղեցին պահպանում և հրատարակում է
Աստծո հայտնությունները՝ կանոնիկ
սուրբ գրությունները:
Երբ Դանիելը մեկնաբանեց Բաբելոնի թագավոր Նաբուգոդոնոսորի
երազը, իմաց տալով արքային, թե
«ինչ պիտի լինի գալիք օրերում»,31
նա հայտարարեց, որ «երկնքի Աստուածը 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 Եկեղեցին 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՝ հաստատել Սիոնը Հիսուս Քրիստոսի
վերադարձի և հազարամյա

թագավորության համար: Նախքան
այդ օրը այն չի լինելու թագավորություն քաղաքական իմաստով,
ինչպես Փրկիչն ասել է. «Իմ թագաւորութիւնն 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 հավաքատեղին և «պաշտպանություն և
ապաստան . . . փոթորկից ու ցասումից, երբ այն անխառն կթափվի ողջ
երկրի վրա»։ 35
Ես ավարտում եմ Մարգարեի
հայտարարությունով և աղոթքով.
«Կանչեք առ Տերը, որ նրա արքայությունն առաջ գնա երկրի վրա, որ
նրա բնակիչները ստանան այն և
պատրաստ լինեն գալիք օրերի համար, որի ժամանակ Մարդու Որդին
կիջնի երկնքի մեջ, իր փառքի պայծառությամբ հանդերձավորված՝
դիմավորելու երկրի վրա հաստատված Աստծո արքայությանը։
Ուստի, թող Աստծո արքայությունն առաջ գնա, որ երկնքի
արքայությունը գա, որպեսզի դու,
ո՛վ Աստված, փառավորվես, ինչպես
երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա,
որպեսզի քո թշնամիները հպատակեցվեն. 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 աղքատների և կարիքավորների մասին: Տիրոջ
պահեստն, այս դեպքում, գործում է
յուրաքանչյուր ծխում»: (Ձեռնարկ 2, 6.1.3):
25. Տես Մատթեոսի 28.19–20, Վարդապետություն 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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Դեվին Գ. Դյուրան
Կիրակնօրյա Դպրոցի Գերագույն Նախագահության
Առաջին Խորհրդական

ունենաք ֆինանսապես աջակցել
ուրիշներին որպես ձեր ջանասիրության 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

Սիրտս շարունակ
խորհում է այն բաների
շուրջ
Ես սրտանց աղոթում եմ, որ դուք ավելի երկարատև ու խորիմաստ
կերպով խորհեք Աստծո խոսքերի շուրջ։

Մ

ասնագիտությամբ ես ներդրող
եմ։ Հավատքով՝ ես Հիսուս
Քրիստոսի՝ Աստծո Որդու
աշակերտն եմ։ 1 Իմ աշխատանքային
պրակտիկայում ես հետևում եմ արդյունավետ ֆինանսական սկզբունքների։ Իմ հավատքը կիրառելիս ես
ձգտում եմ հետևել հոգևոր սկզբունքների, որոնք կօգնեն ինձ ավելի շատ
նմանվել Փրկիչին։

Առաջին հրավերը

Առաջին հրավերը շատ պարզ է․
ես հրավիրում եմ ձեզ գումար խնայել ամեն շաբաթ։ Գումարի չափն
առանձնապես կարևոր չէ, դուք ինքներդ կարող եք որոշել այն։ Երբ դուք
զարգացնեք խնայելու սովորություն,
դա անձամբ ձեզ օգուտ կբերի։ Դուք
միգուցե նաև հնարավորություններ

Հրավերներն օրհնություններ են բերում

Անձնական պարգևատրումներից շատերը, որոնք ստացել
եմ կյանքում, տրվել են այն բանի
արդյունքում, երբ մեկը հրավիրել
է ինձ կատարելու մի բարդ հանձնարարություն։ 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։
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Իմ երկրորդ հրավերը բավականին 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 խորհրդածությունների 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 կարողանաք 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 արդյունքները, եթե անեք դա ամեն
շաբաթ, վեց ամիս, մեկ տարի, 10
տարի կամ ավելի շատ տարիների
ընթացքում։
Մինչ դուք գործադրեք նման ջանքեր, դուք հոգևոր աճ կզգաք։ Դուք
նաև կկարողանաք ավելի իմաստալից ձևով ուսուցանել և բարձրացնել
նրանց, ում սիրում եք։
Եթե դուք խորհեք-սերտեք ամեն
շաբաթ, դուք կարող եք այնպիսի
զգացողություններ ունենալ, ինչպես 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։

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 խորհելսերտելու 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 խորհող-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 համար»։ 6 Նա մտածում էր իր երեխաների մասին, երբ խորհում և գրում
էր սուրբ գրությունները։ Ինչպե՞ս
կարող է ձեր ընտանիքի համար
օգտակար լինել այն, որ դուք շարունակ 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 արդարության 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 գործընթացի 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 ոգեշնչելու 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 կպատասխանեմ, 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 խոսքերով ու մեղսալի պատկերներով,
որոնք շրջապատում են մեզ գրեթե
ամենուր, և ոչինչ չանենք ի պատասխան։ Մենք պետք է պայքարենք։
Երբ մեր միտքը լի է վեհ գաղափարներով և պատկերներով, երբ մենք
«միշտ հիշում ենք նրան»,8 տեղ չի
մնում կեղտի ու աղբի համար։
Մորմոնի Գրքում Հիսուս Քրիստոսը բոլորին հրավիրում է «խորհել
այն բաների վրա, որոնք [Նա] ասել

է»։ 9 Խորհել-սերտելուն նայեք որպես
հավելում սուրբ գրությունների ձեր
անձնական և ընտանեկան ուսումնասիրությանը, սակայն երբեք թույլ
մի տվեք, որ այն դառնա փոխարինում։ Խորհել-սերտելը նման է ձեր
ընթացիկ հոգևոր սնուցմանը նոր
բաղադրիչ ավելացնելուն։
Դա շատ դժվար է

Դուք միգուցե ասեք․ «Խորհելսերտելը 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 երիտասարդ 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
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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ենք միմյանց։ Ամեն կիրակի մենք
ընտրում ենք մեր հատվածները։
Նա իրենը ամրացնում է սառնարանին, 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, ընկերները 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 խմբերում։ Նրանք նույնպես ուղիներ են
փնտրում իրենց մտքերը վեհացնելու 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 խորհումսերտում 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 դժվարանում եմ հավատալ, թե որքան
զվարճալի էր ամեն շաբաթ սառնարանին սուրբ գրություն փաքցնելը և պարզապես ամեն անգամ
այն տեսնելիս և խորհել-սերտելիս
իմ հոգին վեհացել է»։
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Վեց շաբաթ խորհել-սերտելուց
հետո, Տեխասից՝ ԱՄՆ, մի քույր ասել
է․ «Իմ վկայությունն ամրացել է, . . .և
ես ինձ ավելի մոտ եմ զգում իմ Երկնային Հորը։ . . . Ինձ դուր է գալիս, թե
ինչպես է Աստծո խոսքը դեպի լավը
փոխում ինձ»։
Մի դեռահաս ընկեր գրել է․
«Ինձ իսկապես դուր եկավ [խորհելսերտելը], քանի որ դա օգնեց ինձ
կենտրոնանալ բաների վրա, որոնք
իսկապես կարևոր են»։
Մեր միսիոներներից մեկը կիսվել
է հետևյալով․ «Սկսած 2014թ․ հունվարից ես ամեն շաբաթ խորհումսերտում եմ մեկական հատված, և
ինձ դա դուր է գալիս։ . . . Այդ սուրբ
գրությունները դարձել են ինձ ընկերներ, 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 մեծագույն օրհնությունների մասին,
որոնցով կիսվել է Նեփին․ «Եթե
դուք առաջ մղվեք, սնվելով Քրիստոսի խոսքով և համբերեք մինչև
վերջ, ահա, այսպես է ասում
Հայրը․ Դուք կունենաք հավերժական կյանք»։ 12 Երբ «[սնվում
ենք] Քրիստոսի խոսքով», խորհելսնվելը նմանվում է համեղ ուտեստ
համտեսելուն, իսկ հետո դանդաղ,
շատ դանդաղ ծամելուն, որպեսզի
լիովին վայելենք այն։

Դուք կարող եք ստուգել մեզ,
հարցնելով՝ «Ո՞րն է ձեր հատվածը»։
Սակայն եթե դուք անեք դա, պատրաստ եղեք ի պատասխան կիսվելու
ձեր հատվածով։ Մեզանից յուրաքանչյուրն էլ կբարձրացվի մտքերի
փոխանակման արդյունքում։
Կարո՞ղ եք պատկերացնել, թե
ինչպես կփոխվի ձեր և ձեր ընտանիքի 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։

Ո՞րն է ձեր հատվածը

Գործի դրեք ձեր հավատքը և արեք դա

Արդյ՞ոք կխորհեք-սերտեք սուրբ
գրության մեկական հատված ամեն
շաբաթ՝ այս ամսվա, այս տարվա ընթացքում, 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։

Ամփոփելով՝ ասեմ, որ հուսով
եմ, դուք կորոշեք գումար խնայել
ամեն շաբաթ։ Գործի դրեք ձեր
հավատքը, կարգ ու կանոն հաստատեք 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 հավատքը, կարգ ու կանոն հաստատեք
ձեր կյանքում և արեք դա։
Ի տարբերություն գումար խնայելու իմ առաջին հրավերի, հոգին
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Հիսուս Քրիստոսը մեր օրինակն է

Հիսուս Քրիստոսը պետք է որ
սեր զարգացրած լիներ սուրբ գրությունների 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 տարեկանում,14 և նա հղումներ էր կատարում սուրբ գրություններին ավելի
վաղ տարիքում և հաճախ Իր ծառայության ընթացքում։ 15 Արդյոք չե՞նք
կարող վստահ ասել, որ Հիսուսն
առնվազն 20 տարի ուսումնասիրել
և խորհել էր սուրբ գրությունները
որպես Իր առաքելության նախապատրաստում։ Կա՞ մի բան, որը
դուք պետք է անեք այսօր, որպեսզի
նախապատրաստվեք հոգևորապես
ապագա հնարավորությունների համար՝ ուսուցանելու և օրհնելու ձեր
ընտանիքներին և ուրիշներին։

փրկող իմ երկրորդ հրավերի արդյունքը ձերը կլինի հավերժ՝ զերծ
այս աշխարհի ցեցից ու ժանգից։ 16
Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոնը
տվել է այս պարզ խորհուրդը և
խոստումը․ «Ուշադիր, զգուշորեն ուսումնասիրեք 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 գրության մի հատված։ Դուք կունենաք
մշտական հոգևոր նպատակ,
պաշտպանություն և զորություն։
Հիշեք Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, երբ Նա ասաց․ «Արեք այն
բաները, որոնք դուք տեսաք ինձ՝
անելիս»։ 18 Թող որ մենք ամբողջությամբ 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 Մատթեոս 21․13։ Մի քանի այլ հատվածներում օգտագործվում է «Գրված է»
արտահայտությունը և նմանատիպ
արտահայտությունները ներկայացնում 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:

Երեց Վոն Գ. Կիչ
Յոթանասունական

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:

Մ

ի անգամ Ավստրալիա այցելության 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

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, բարձրաձայն խոսում էին և ցույց տալիս
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ծովը։ Երբ հարցրեցի, թե ինչ էր
պատահել, նրանք ցույց տվեցին ծովախորշից այն կողմ, որտեղ հուժկու
ալիքները բախվում էին իրար։
Նրանցից մեկը զայրացած մատնացույց արեց. «Նայեք այնտեղ, դուք
տեսնո՞ւմ եք արգելքը»։ Ավելի ուշադիր նայելով ես իսկապես տեսա արգելք, որը ձգված էր ծովախորշի ողջ
երկայնքով, որտեղ իրար էին բախվում 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 շարունակեց. «Կյանքում հազվադեպ է պատահում, որ մենք հնարավորություն
ենք ունենում սահել այսպիսի մեծ
ալիքների վրա։ Մենք կարող ենք
սահել փոքր ալիքների վրա, որոնք
ծովախորշի ներսում են, սակայն արգելքի 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 ամբողջ ճամփորդությունը փչացրեց»։
Երբ ամերիկացի սերֆերներն
էլ ավելի զայրացան, իմ ուշադրությունը 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 մոտեցավ խմբին։ Առանց որևէ բան ասելու
նա իր ուսապարկից հանեց հեռադիտակը և տվեց սերֆերներից մեկին՝
մատնացույց անելով արգելքի
կողմը։ Բոլոր սերֆերները նայեցին 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 հանգստացավ։ Ծեր սերֆերը հետ վերցրեց
իր հեռադիտակը, շրջվեց ու քայլեց
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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 պահում խժռվելուց»։
Գեղեցիկ լողափին կանգնած մեր
հեռանկարը հանկարծ փոխվեց։
Արգելքը, որը կոպիտ ու սահմանափակող էր թվում, որը կարծես թե
խանգարում էր մեծ ալիքների վրայով սահելու զվարճանքին ու ուրախությանը, դարձավ լրիվ ուրիշ բան։
Նորովի ընկալելով վտանգը, որը
թաքնված էր մակերեսից մի փոքր
ցած, այժմ արգելքը պաշտպանություն, ապահովություն և խաղաղությունն էր ներշնչում։
Երբ մենք քայլենք կյանքի
ուղիներով և հետամուտ լինենք մեր
երազանքներին, Աստծո պատվիրաններն ու չափանիշները, արգելքի
նման, երբեմն կարող են դժվար
ըմբռնելի լինել։ Նրանք կարող են կոպիտ ու անզիջում թվալ, որ սահմանափակում են ուրախ ու զվարճալի
թվացող այն ուղին, որին շատերն են
հետևում: Ինչպես Պողոս առաքյալն է
նկարագրել. «Որովհետև հիմա հայելու մէջ օրինակով ենք տեսնում»,1 մի
այնպիսի սահմանափակ տեսանկյունից, որ մենք հաճախ չենք
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կարող ըմբռնել այն մեծ վտանգը,
որը թաքնված է մակերեսից անմիջապես ցած։
Բայց նա, ով «ըմբռնում է բոլոր
բաները» 2 հստակ գիտի, թե որտեղ
են թաքնված այդ վտանգները։ Նա
Իր պատվիրանների և սիրող առաջնորդության շնորհիվ մեզ տալիս է
աստվածային առաջնորդություն,
որպեսզի մենք խուսափենք այդ
վտանգներից, որպեսզի մեր կյանքի
ընթացքն այնպես դասավորենք, որ
պաշտպանված լինի հոգևոր գիշատիչներից և մեղքի ճանկերից։ 3
Մենք ցույց ենք տալիս Աստծուն մեր սերը և Նրա հանդեպ մեր
հավատքը, երբ ամեն օր լավագույնս
ջանում ենք հետևել այն ուղուն, որը
Նա սահմանել է մեզ համար և պահել այն պատվիրանները, որոնք Նա
տվել է մեզ։ Հատկապես՝ մենք այդ
հավատքն ու սերը ի ցույց ենք դնում
այն իրավիճակներում, երբ լիովին
չենք հասկանում Աստծո պատվիրանների պատճառը կամ այն հատուկ ուղին, որը Նա մեզ թելադրում
է։ Համեմատաբար հեշտ է հետևել
արգելքի ներսում մնալու ընթացքին,
երբ մենք գիտենք, որ ատամները
սրած գիշատիչներ են լողում անմիջապես դրանից այն կողմ։ Ավելի
դժվար է հետևել արգելքի ներսի
մեր ընթացքին, երբ միայն կարող
ենք տեսնել մյուս կողմի հիանալի ու
գրավիչ ալիքները։ Բայց այդ պահերին 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 առաքյալի հոգևոր վերածննդի մեջ։ 4
Երբ մենք վստահում ենք Տիրոջը,
գործադրում հավատք, հնազանդվում Նրա պատվիրաններին և
հետևում այն ուղուն, որը Նա գծել

է մեզ համար, մենք դառնում ենք
այնպիսին, ինչպիսին Տերն է ցանկանում մեզ տեսնել։ Այդ «դառնալը»՝
սրտի այդ դարձի գալն է, որ ամենակարևորն է։ Երեց Դալլին Հ. Օուքսն
ուսուցանել է մեզ. «Բավարար չէ
միայն հոսանքին ընդառաջ շարժվելը։ 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 հնազանդությունը 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՛ աշխարհիկ, և՛ հոգևոր»։ 6 Աստված ցանկանում է, որ մենք ուրախություն
ունենանք։ Նա ցանկանում է, որ

մենք խաղաղություն ունենանք։
Նա ցանկանում է, որ մենք հաջողենք։ Նա ցանկանում է, որ մենք
ապահով և պաշտպանված լինենք
մեզ շրջապատող աշխարհիկ
ազդեցություններից։
Այլ կերպ ասած, Տիրոջ պատվիրանները 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 համար 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 բաներում 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։ Սակայն 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 կենտրոնացած էր ողջ հավերժության համար
Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ
Նրա Քավության մեջ։ Թույլ տալով,
որ Իր կամքը կուլ գնա Հոր կամքին
Քրիստոսը մեզ մատուցեց հավերժական խաղաղության, հավերժական 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 լինենք։ Դրա համար է Նա մեզ համար
ուղի գծել, որը տանում է հետ՝ դեպի
Նա, և Նա արգելքներ է սահմանել,
որպեսզի ճանապարհին մեզ պաշտպանի։ 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։ ◼
ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1. Ա Կորնթացիս 13.12
2. Վարդապետություն և Ուխտեր 88.6
3. Տես Boyd K. Packer, “Spiritual Crocodiles,”
Ensign, May 1976, 30–32:
4. Տես Գործք 9.10–18
5. Dallin H. Oaks, “The Challenge to
Become,” Liahona, Jan. 2001, 40.
6. Մոսիա 2.41
7. Տես 2 Նեփի 2.25
8. Տես Մատթեոս 28.6, Մարկոս 16.6
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Քերոլ Մ. Սթիվենս
Սփոփող Միության գերագույն նախագահության
առաջին խորհրդական

«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:

Ե

րբ մեր ամենամեծ դուստր՝
Ջենը, իր երրորդ աղջիկ երեխային 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 երկրորդ դստեր՝Քլոեին ինձ հետ տուն
տանելն էր, որ Քլոեի մայրը և նորածին քույրը հանգստանային:
Ես Քլոեի նստատեղի ամրագոտին ամրացրի, այնուհետև ամրացրի իմ սեփական ամրագոտին
և դուրս վարեցի մեքենան նրանց
տան ճանապարհից: Ինչևիցե մինչև
կհասնեինք փողոցի ծայրը, Քլոեն
արձակել էր իր անվտանգության գոտին, ոտքի կանգնել և ուսիս վրայով
նայելով, ինձ էր դիմում: Մեքենան
կանգնեցրի ճանապարհի մի
կողմում, դուրս եկա և նրան կրկին
ամրագոտիով ամրացրի իր նստատեղի վրա:
Մենք նորից շարունակոցինք ճանապարհը, բայց կարճ
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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

ԿԻՐԱԿԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

կողմում և ֆիզիկական պայքար էի
մղում երեք տարեկանի հետ: Իսկ նա
հաղթում էր:
Օգտագործեցի յուրաքանչյուր
գաղափար, որ հնարավոր էր մտածել և համոզել նրան,որ մեքենայի
նստատեղում ամրացված մնալը լավ
միտք է: Նա չէր համոզվում: Վերջապես 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 ամրագոտիով ամրացված մնաս, ապա
մենք հաց կթխենք, երբ հասնենք
Տատիկի տուն»:
Ոչ մի պատասխան:
Ես կրկին փորձեցի. «Քլոե, եթե դու
ամրագոտիով ամրացված մնաս մեքենայում, ապա կարող ենք կանգնել
շուկայի մոտ, որ քեզ հյուրասիրեմ»:
Երեք անգամ փորձելուց հետո, ես
գիտակցեցի, որ այս մոտեցումը չէր
օգնի: Նա վճռական էր տրամադրված, 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 հուշումը. «Սովորեցրու նրան»:

Ես երեսով դեպի նա նստեցի և
ձգելով այնպես հանեցի իմ անվտանգության 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, որովհետև սիրո՞ւմ ես ինձ»:
Երբ ես արտահայտում էի այս
թանկարժեք փոքրիկ աղջկա նկատմամբ 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 հարցրեցի. «Քլոե, խնդրում եմ, կմնա՞ս քո
նստատեղում»: Եվ նա մնաց շուկայով շրջագայելու ողջ ճանապարհի
ընթացքում: Եվ նա մնաց ամրագոտիով 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 ճանապարհը վարելիս, սուրբ գրությունից մեկ հատված եկավ միտքս. «Եթե
ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները
պահեցեք»: 1 Մենք կանոններ ունենք
ուսուցանելու երեխաներին առաջնորդելու, պաշտպանելու համար:
Ինչո՞ւ: Այն մեծ սիրո համար, որ տածում ենք նրանց նկատմամբ: Բայց
մինչև Քլոեն չհասկացավ, որ ես ցանկանում 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 սահմանափակում էր իր ազատությունը:
Քլոեի նման մենք պատվիրանները կարող ենք համարել

սահմանափակումներ: Ժամանակ
առ ժամանակ մեզ կարող է թվալ, որ
աստվածային օրենքները սահմանափակում են մեր անձնական ազատությունը, 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 օրենքները մեր նկատմամբ տածած սիրո
դրսևորումներն են, իսկ հնազանդությունը Նրա օրենքներին՝ մեր սիրո
արտահայտումն է Նրա նկատմամբ:
Եթե դուք, ենթադրաբար, հայտնվեք ճանապարհի մի կողմում
կայանված, կարո՞ղ եմ առաջարկել
մի քանի սկզբունքներ, որոնց, եթե
հետևեք, կօգնեն ձեզ ապահով
վերադառնալ «հավատքի և հնազանդության ճանապարհին»: 2
Նախ, վստահեք Աստծուն:
Վստահեք Նրա հավերժական
ծրագրին: Մեզանից յուրաքանչյուրը
«Երկնային ծնողների կողմից սիրված հոգևոր որդին կամ դուստրն է»:
Նրանց մեր նկատմամբ տածած սերը
ակնհայտորեն դրսևորվում է պատվիրաններում: Պատվիրանները կենսականորեն անհրաժեշտ հրահանգներ
են սովորեցնելու, ուղղորդելու և
պաշտպանելու մեզ, քանի որ մենք
«ձեռք ենք բերում երկրային փորձ»: 3
«Նախաերկրային թագավորությունում» մենք օգտագործեցինք մեր
ազատ ընտրության իրավունքը, որ
ընդունենք Աստվածային ծրագիրը,4
և սովորեցինք, որ աստվածային
հավերժական օրենքին հնազանդվելը կենսականորեն անհրաժեշտ
նշանակություն ունի մեր հաջողության 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, ընդդիմութանը 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 կորցնում: Մենք կարող ենք նրան վստահել, «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 Հիսուսին: 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 կենում 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 պատվիրանն է:
Եվ երկրորդը նման է դրան, Սիրիր
մերձավորիդ, ինչպես քեզ կսիրես»: 9
Ամեն կիրակի մենք հնարավորություն ունենք խորհելու և հիշելու
մեր Փրկչի մաքուր սերը, քանի որ
դառնում ենք Նրա անսահման Քավության խորհրդանիշի մասնակիցը:
Հաղորդության ժամանակ ես նայում
եմ, թե ինչպես են ձեռքերը և բազուկները 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 խոստանում է., «որ [մենք] կարող ենք միշտ
նրա Հոգին [մեզ] հետ ունենալ»: 10
Երրորդ, վստահեք Հոգու հուշումներին: 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 կարևոր 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 իրավունք ունի Սուրբ Հոգու ընկերակցությանը: Ծոմապահությունը, աղոթքը,
սուրբ գրությունների ուսումնասիրությունը և հնազանդությունը մեծապես
ընդլայնում են մեր ունակությունը
լսելու եւ զգալու Հոգու հուշումները:
Եթե ձեր միտքը լի է կասկածներով եւ շփոթությամբ, Հայրն ու Որդին
կուղարկեն Սուրբ Հոգուն զգուշացնելու ձեզ և ապահով առաջնորդելու
այս մահկանացու ճամփորդության
վտանգների միջով: Նա կօգնի ձեզ
հիշել, խաղաղեցնել և լցնել ձեզ «հույսով 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 մարգարեների 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 մարգարեները խորհուրդ են տվել մեզ «հիշել
շաբաթ օրը,այն սուրբ պահելու
համար,» 14 և պահել ծոմապահության օրենքը: Խոնարհությունը այս
մարգարեական խորհրդին մեզ
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համար ճանապարհ է ապահովում
լինելու հնազանդ Աստծո պատվիրաններին, 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 Նախագահության խորհրդականներին
և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի
անդամներին որպես մարգարեներ,
տեսանողներ և հայտնություն ստացողներ կանչեց: Աճող վախի, շեղումների, 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 պատասխանում 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 հատվածներից յուրաքանչյուրը հիշեցնում
է մեզ, որ Նրա պատվիրանները Նրա
սիրո դրսևորումն են մեր նկատմամբ և Նրա պատվիրաններին
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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 մարգարեների 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
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աշխարհին,» Լիահոնա, նոյ. 2010,129:
4. Տես «Ընտանիք. հայտարարություն
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Երեց Ալլեն Դ. Հեյնի
Յոթանասունական

Հիշենք, թե ում
ենք ապավինել
Հոր հետ կրկին ապրելու մեր հույսը կախված
է Հիսուս Քրիստոսի Քավությունից։

Ե

րբ 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 եղբայրները 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 տղաները 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 լողավազան, ուստի մենք լցրեցինք այն
ջրով։ Լինելով ամենակրտսերը և
ցանկանալով փորձել փոսի մեծությունը, ինձ համոզեցին ներս ցատկել
ու փորձել այն։ Այժմ ես իրոք ցեխոտ
էի։ Սկզբում ես չէի պլանավորել

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,

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 պահանջեցի, որ ներս մտնեմ, սակայն
դուռը փակ մնաց։
Ես թաց էի, ցեխոտ, մրսում էի և,
ըստ իմ մանկական պատկերացման
կարող էի մեռնել իմ տան ետևի բակում։ 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 մտապահելով՝ 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 հավատարմության շնորհիվ»։ 1
Տանից իմ դուրս գտնվելը և տատիկիս կողմից ջրվելը տհաճ էր և
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անհարմար։ Մեղքի ցեխոտ փոսում
մնալու կամ կեղտոտվելու ընտրության պատճառով՝ վերադառնալու
և մեր Երկնային Հոր հետ լինելու
հնարավորությունից զրկվելը անվերջանալի ողբերգություն կլինի։ Մենք
չպիտի շեղվենք այն ճանապարհից,
որն օգնում է մեզ վերադառնալ և
մնալ մեր Երկնային Հոր ներկայության մեջ։ Մենք պետք է մաքուր
լինենք։
Նախքան այս աշխարհ գալը
որպես Աստծո հոգեղեն որդիներ
և դուստրեր մենք մասնակցել ենք
մեծ խորհրդին։ 2 Մեզանից յուրաքանչյուրն ուշադիր լսել է, և ոչ ոք չի
քնել։ Այդ խորհրդում մեր Երկային
Հայրը ներկայացրել է մի ծրագիր։
Քանի որ ըստ ծրագրի պահպանվում էր մեր ազատ ընտրության
իրավունքը և պահանջվում էր, որ
մենք սովորեինք մեր իսկ փորձառություններից, և ոչ միայն Նրա
փորձառություններից՝ Նա գիտեր,
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որ մենք մեղք կգործեինք։ Նա նաև
գիտեր, որ մեղքի պատճառով մենք
անմաքուր կլինեինք և անկարող
կլինեինք վերադառնալ Նրա ներկայություն, 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 հայտարարեց, որ կար Փրկիչի կարիք, իմ
կարծիքով մենք բոլորս շրջվեցինք
և նայեցինք Հիսուս Քրիստոսին՝
Հոգում Առաջնածինին, մեկին, ով
զարգացել էր մինչև Հորը նման լինելու աստիճան։ 4 Կարծում եմ, որ բոլորս էլ գիտեինք, որ դա պետք է Նա
լիներ, որ մեզանից ուրիշ ոչ մեկը չէր
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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, արյունահոսեց ամեն ծակոտիից, աղերսեց
Իր Հորը, որ հեռացնի Իրենից դառը
բաժակը,5 սակայն Նա, այնուամենայնիվ, ճաշակեց այն։ 6 Ինչո՞ւ Նա
արեց դա։ Ինչպես Նա է ասել, Նա
ցանկացավ փառավորել Իր Հորը և
ավարտել Իր «նախապատրաստությունները 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 խոստովանել 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 օրինաչափություն 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 հեշտությամբ նեղում են» մեզ։ 9 Կարևոր չէ,
որ մի անգամ մենք մեր անդրանիկությունը վաճառել ենք ենք մի
աման ապուրի հետ։ 10
Կարևոր է այն, որ Հիսուս
Քրիստոսը՝ Աստծո Որդին, տարավ «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 Կարևոր է այն, որ Քրիստոսը խնդրում
է Հորը մեր համար, «ասելով․ Հայր,
տես տառապանքներն ու մահը նրա,

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 հավիտենական կյանք»։ 15 Դա է իրականում
կարևորը և դա պետք է բոլորիս
նորացված հույս և վճռականություն
ներշնչի՝ ևս մեկ անգամ փորձելու 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 կփոխվենք, երբեք չի ասի․ «Օհ, նորից դու»,
երբեք մեզ չի մերժի այն պատճառով, որ չի հասկանա, թե որքան
դժվար է խուսափել մեղքից։ Նա
ամեն բան շատ լավ հասկանում է,
ներառյալ զղջումը, ամոթը և հուսախաբությունը, որը մեղքի անխուսափելի հետևանքն է։
Ապաշխարությունն իրական է
և այն գործում է։ Այն կեղծ փորձառություն կամ «մոլագար մտքի» 17
արդյունք չէ։ Այն զորություն ունի
բարձրացնելու բեռները և փոխարինելու դրանք հույսով։ Այն կարող է
առաջ բերել սրտի զորեղ փոփոխություն, որը արդյունքն է այն բանի, որ
«մենք այլևս հակված չենք գործելու
չարիք, այլ շարունակ գործելու
բարիք»։ 18 Անհրաժեշտությունից
ելնելով՝ ապաշխարելը հեշտ չէ։ Հավերժական նշանակություն ունեցող
բաները հազվադեպ են հեշտ լինում։
Սակայն արդյունքն արժե դրան։
Ինչպես վկայել է Նախագահ Բոյդ Ք.
Փաքերը Եկեղեցու Յոթանասունականներին ուղղված իր վերջին խոսքում, «Միտքը սա է․ Քավությունը չի
թողնում ոչ մի հետք, ոչ մի բիծ։ Այն
ինչ ուղղվում է, ուղղվում է։ . . . Քավությունը 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 արդարադատությունը պահանջ չուներ Նրա վրա,
Իր վրա վերցրեց ողջ մարդկության

բոլոր օրինազանցությունները՝ ներառելով 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 ուխտեր կապենք, մշտապես ապաշխարենք և համբերենք մինչև վերջ, Նա
մեզ կդարձնի Իր հետ ժառանգակիցներ 20 և Նրա նման մենք էլ կստանանք այն ամենը, ինչ Հայրն ունի։ 21
Սա աշխարհը ցնցող վարդապետություն է, բայց այնուամենայնիվ,
այն ճշմարիտ է։ Հիսուս Քրիստոսի
Քավությունը՝ ի տարբերություն
հուսալքող անհասանելիության, կատարելապես հնարավոր է դարձնում՝
«Արդ դուք կատարեալ եղիք, ինչպէս
ձեր Հայրը որ երկնքումն է, կատարեալ է» 22 Փրկիչի հրավերը։
Սուրբ գրություններն ուսուցանում են, որ ամեն անհատ պետք
է «դատվի ըստ Աստծո սուրբ դատաստանի»։ 23 Այդ օրը հնարավորություն չի լինի բազմության
մեջ թաքնվելով կամ ուրիշներին
մատնացույց անելով արդարացնել
մեր անմաքուր վիճակը։։ Երախտապարտ 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 ընկերներ, ով անվերջ սիրում է մեզ, Նա՝ ի
վերջո կլինի մեր դատավորը։ Հիսուս
Քրիստոսի Քավության հաճախ անտեսված 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 արդարադատության միջև», «լցված լինելով
կարեկցանքով մարդկանց զավակների հանդեպ» և ով Իր վրա է
վերցրել մեր անօրինություններն ու
օրինազանցությունները և «բավարարած լինելով արդարադատության
պահանջները»։ 25 Այլ կերպ ասած,
ինչպես Նեփին արեց հուսալքության
պահին, պարզապես հիշեք, թե «ում
եք ապավինել»,26 հենց Հիսուս Քրիստոսին, ապա ապաշխարեք և ևս մեկ
անգամ ճաշակեք «հույսի կատարյալ
պայծառություն»։ 27 Հիսուս Քրիստոսի
անունով, ամեն։ ◼
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Երեց Քիմ Բ. Քլարկ
Յոթանասունական

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:

Ի

ր մահկանացու ծառայության
ընթացքում Հիսուսը գործեց
բժշկության այնպիսի հզոր
հրաշքներ և ուսուցանեց այնպիսի
իշխանությամբ և զորությամբ, որ
սուրբ գրքերն ասում են.«Նորա համբաւը դուրս եկաւ բոլոր Սիւրիա . . .
և նորա ետեւից շատ ժողովուրդներ
էին գնում»: 1
Ոմանք, ովքեր տեսան Նրան
բժշկելիս և լսեցին Նրան ուսուցանելիս, մերժեցին Նրան: Մյուսները հետևեցին 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 ընտրեցին ուրանալ: Նրանց մասին Հիսուսն
ասել է.
«Ես եկա յուրայինների մոտ, և
յուրայինները չընդունեցին ինձ»: 3
«Իրանց ականջներով ծանր լսեցին, եւ իրանց աչքերը խփեցին»: 4
Այնուամենայնիվ, կային շատ
տղամարդիկ և կանայք, ներառյալ
Նրա հավատարիմ Առաքյալները,
ովքեր կենտրոնացրեցին իրենց
կյանքը Նրա վրա: Չնայած նրանք
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պայքարում էին աշխարհիկ շեղումների 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 նշանավոր 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 մկրտության կրակով և Սուրբ Հոգով: 7 Քրիստոսի հանդեպ նրանց հավատքի,
ապաշխարության և հնազանդության միջոցով, Սուրբ Հոգին դարձավ նրանց ընկերակիցը, փոխեց
նրանց սրտերը և օրհնեց նրանց
ճշմարտության վերաբերյալ մնայուն
վկայությամբ:

ԿԻՐԱԿԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

Այս պարգևներն ու օրհնությունները զորացրեցին Տիրոջ աշակերտներին: 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 հասկացողությունը, 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 համարձակությամբ և զորությամբ և կառուցում էին Աստծո արքայությունը: 11
Նրանք ուրախություն ունեին Տեր
Հիսուս Քրիստոսում:
Մենք շատ ընդհանուր բաներ ունենք ժամանակի գագաթնակետում
այդ հավատարիմ տղամադրկանց
և կանանց հետ: Մենք ևս ապրում
ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ
Տեր Հիսուս Քրիստոսը հրաշքներ է
գործում մեր մեջ՝ ներառյալ հիվանդների բժշկություն, մեզ մաքրագործում մեղքից, փոխում մեր սրտերը
և բացում Աստծո զավակների
փրկությունը վարագույրի երկու
կողմում էլ: Մեր օրերում մենք ևս
ունենք մարգարեներ և առաքյալներ, քահանյության իշխանություն,
հոգևոր պարգևներ և փրկության
արարողությունների գերագույն
օրհնությունները:
Մեր ժամանակը վտանգավոր
ժամանակ է՝ մեծ չարիքի և գայթակղության ժամանակ, խառնաշփոթության և իրարանցումների
ժամանակ: Այս վտանգավոր ժամանակներում 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

բավական չի լինի այն աշխատանքի
համար, որ կա առջևում: Մենք կարիք 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 պատվիրանները, և միշտ հիշում Նրան, մենք
կստանանք Սուրբ Հոգու ընկերակցությունը Հիսուս Քրիստոսի ողորմածության և շնորհի միջոցով:
Հասարակ հնազանդությունը
բերում է Հոգին մեր սրտերը: Մեր
տներում մենք աղոթում ենք հավատքով, 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 մասնակցում ենք սրբազան արարողությունների վարագույրի այն կողմում
գտնվող մեր եղբայրների և քույրերի
համար: Մեր ընտանիքներում և
Տիրոջ կողմից եկող մեր հանձնարարություններում, 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 կյանքում աշխատելիս, մեր հավատքը
զորացնելիս Իր հանդեպ համոզվածությամբ և ապացույցով: Մենք
գնալով կտեսնենք բոլոր մեր եղբայրներին և քույրերին ինչպես
Աստված է տեսնում նրանց, սիրով և
կարեկցանքով: Մենք կլսենք Փրկչի
ձայնը սուրբ գրություններում, Հոգու
շշունջներում և ապրող մարգարեների խոսքերում: 16 Մենք կտեսնենք
Աստծո զորությունը Իր մարգարեի և
Իր ճշմարիտ և կենդանի Եկեղեցու
բոլոր ղեկավարների վրա հանգչելիս 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 Պողոս Առաքյալն է կոչում «Քրիստոսի
միտքը»: 18 Մենք կունենանք տեսնող
աչքեր և լսող ականջներ և կկառուցենք Աստծո արքայությունը:
Կյանքը կարող է դառնալ ծանր,
խառնաշփոթ, ցավով լի և հուսահատեցնող: Ես բերում եմ իմ
վկայությունը, որ Սուրբ Հոգու ընկերակցությամբ, Հիսւոս Քրիստոսի
ավետարանի լույսը կկտրի խառնաշփոթության, ցավի և խավարի
միջով: Արդյոք այն կգա նշանակալի
պոռթկումով, թե մեղմ հոսքով, այդ
փառահեղ հոգևոր ուժը կառաջացնի
ապաքինող սեր և սփոփանք ապաշխարողի մեջ, վիրավոր հոգում, կցրի
խավարը ճշմարտության լույսով և
դուրս կնետի հուսահատությունը
Քրիստոսի հանդեպ հավատքով:

Մենք կտեսնենք այս օրհնությունները կգան և մենք կիմանանք
Հոգու վկայությամբ, որ դա Տեր
Հիսուս Քրիստոսն է գործում մեր
կյանքում:Մեր բեռներն իսկապես
«կուլ կգնան [մեր Քավիչի] ուրախության մեջ»: 19
Մի փորձառություն, որն ունեցել
էին մայրս և հայրս շատ տարիներ
առաջ, ցույց է տալիս տեսնող աչքեր
և լսող ականջներ ունենալու կարևորությունն ու ուժը: 1982 թվականին
ծնողներս կանչվեցին ծառայելու Ֆիլիպինների Դավաո Միսիայում: Երբ
մայրս բացեց նամակը և տեսավ, թե
որտեղ էին իրենք կանչվել, նա բացականչեց հայրիկիս. «Ոչ, դու պետք
է նրանց զանգահարես և ասես՝
մենք չենք կարող գնալ Ֆիլիպպիններ: Նրանք գիտեն, որ դու ասթմա
ունես»: Հայրս տառապել էր ասթմայով շատ տարիներ և մայրս շատ էր
անհանգստանում նրա համար:
Մի քանի գիշեր անց մայրս արթնացրեց 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 Ֆիլիպպիններում և ունեցան սքանչելի
փորձառություն: Սուրբ Հոգին նրանց
ընկերակիցն էր և նրանք օրհնված
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էին և պաշտպանված: Հայրս ոչ
մի խնդիր չունեցավ իր ասթմայի
հետ: Նա ծառայեց, որպես առաջին
խորհրդական միսիայի նախագահությունում և նա ու մայրս ուսուցանեցին հարյուրավոր միսոներների,
հազարավոր հավատարիմ Վերջին
Օրերի Սրբերի պատրաստելով՝
Մինդանաո կղզում ծխերի և ցցերի
գալուն: Նրանք օրհնված էին տեսնող 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 գիտեմ, որ եթե մենք ընդունենք Նրան
մեր կյանք և ապրենք ավետարանի
պարզ և հասարակ ճշմարտություններով, մենք կվայելենք Սուրբ Հոգու
ընկերակցությունը: Մենք կունենանք
տեսնող աչքերի և լսող ականջների
թանկագին պարգևը: Ես այսպես եմ
վկայում Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն: ◼

Երեց Կոյիչի Աոյագի
Յոթանասունի պատվավոր անդամ

Շարունակիր
ճանապարհդ
Դրեք Աստծուն առաջին տեղում՝ անկախ այն փորձություններից,
որոնց բախվում եք: Սիրեք Աստծուն: Հավատացեք Քրիստոսին
և վստահեք ձեզ Նրան՝ բոլոր բաներում:

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, ընդունել որպես ճիշտ, հավատալ, և ողջունել (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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թվականի մարտի 11-ին
ես կանգնած էի Տոկիոյի
Շինագաուա երկաթգծի կայարանի
կառամատույցում, որպեսզի այցելեի 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 ցուցադրվում էր սարսափելի, ցնցող կադրերի լրահոս: Զանգվածային մի
ցունամի էր անցել Սենդայ միսիայի
տարածքով՝ իր ճանապարհին
սրբելով ու տանելով ամեն ինչ՝
ավտոմեքենաներ, տներ, գործարաններ, և դաշտեր: Ես ապշել էի
այդ ողբերգական պատկերներից և
արտասվեցի: Եվ ես ջերմեռանդորեն
աղոթում էի, որ մեր Երկնային Հոր
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պաշտպանությունը և աջակցությունը լինի այս տարածաշրջանում
ապրող բոլոր մարդկանց վրա, ում
ես շատ էի սիրում:
Ավելի ուշ հաստատվեց, որ բոլոր
միսիոներները և Եկեղեցու անդամները 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 աղետներ, պատերազմներ և անհամար
դժվարություններ տեղի կունենան
աշխարհում:
Երբ այսպիսի դժվարությունները հանկարծ պատահում են մեզ
հետ, մենք կարող ենք հարց տալ.
«Ինչու՞ են այդ բաները պատահում
ինձ հետ» կամ «Ինչու՞ ես պիտի
տառապեմ»:

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 փորձություն 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 սկզբնական 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՝ ֆիզիկական, 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 փորձությունների 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 հաղթահարեի այդ նոր փորձությունը: Ես
աղոթում էի պատասխան ստանալու
համար: Բայց անմիջապես պատասխանը չստացա: Այնպես որ, ես
գնացի և խոսեցի Եկեղեցու վստահելի 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 փորձությունը: 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 անթիվ անգամներ, բայց իմ հասկացողության 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 հասկանալ մեր Երկնային Հոր փրկության
ծրագիրը և կրկին սկսեցի հասկանալ այս կարևոր սկզբունքը:
Աբրահամի գրքում Տեր Աստվածը
հայտարարեց. «Եվ դրանով մենք

նրանց կստուգենք, որպեսզի տեսնենք, 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՝ ներառյալ 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 Աստված քեզ հետ կլինի հավիտյանս
հավիտենից»: 2
Փորձությունները այս երկրի
վրա, այդ թվում նաև հիվանդությունը 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 նպատակը փորձություններին դիմանալը
չէ: Երկնային Հայրն ուղարկեց Իր
Սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, 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 Աստվածը դրել է մեր առջև, այն չէ, որ
մենք կարողանանք դիմանալ դժվարություններին: Դա տեսնելու համար
է, թե արդյոք մենք կարող ենք լավ
համբերել: Մենք անցնում ենք քննությունը՝ ցույց տալով, որ մենք հիշում
ենք Նրան ու Նրա պատվիրանները,
որոնք Նա տվել է մեզ»: 4
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015
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«Շարունակիր ճանապարհդ»
առանցքային ընտրություն է
փորձության ժամանակ: Դարձրու
սիրտդ դեպի Աստված, հատկապես՝ երբ առջևում փորձություններ
են: Խոնարհաբար հնազանդվիր
Աստծո պատվիրաններին: Ցույց
տուր հավատք, որպեսզի հաշտեցնես քո ցանկությունները Աստծո
կամքի հետ:
Եկեք այժմ ետ նայենք Նագոյայում տեղի ունեցած բախման
պատահարին: Ես կարող էի
մահանալ այդ վթարից: Այնուամենայնիվ, 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 մխիթարել նրանց, ովքեր տառապում են:
Երբ ես հասկացա սա, իմ սիրտը
լցվեց երախտագիտությամբ դեպի
իմ Երկնային Հայրը այս փորձության համար:
Դրեք Աստծուն առաջին տեղում՝
անկախ ձեր առջև դրված փորձություններից: Սիրեք Աստծուն:
Հավատացեք Քրիստոսին և վստահեք ձեզ Նրան՝ բոլոր բաներում:
Մորոնին խոստանում է հետևյալը
այդպիսի մարդկանց. «Եվ եթե դուք
հրաժարվեք ամեն անաստվածությունից և սիրեք Աստծուն, ձեր ողջ
զորությամբ, մտքով ու ուժով, ապա
նրա շնորհը բավական է ձեզ, որպեսզի նրա շնորհով դուք կատարյալ լինեք Քրիստոսում»: 6
Ես անկեղծորեն վկայում եմ, որ
Հայր Աստվածը և Նրա Սիրելի Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, ապրում են,
և որ Աստծո խոստումները նրանց,
ովքեր «շարունակում են իրենց
ճանապարհը» և սիրում են Նրան,
կիրականանան նույնիսկ փորձությունների 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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Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

«Ընտրվել են վկայելու
իմ անվան համար»
Հրաշալի է, որ հոգևոր հասունության և դատողության տեր տարեց
մարդիկ են ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցու
ղեկավար կոչումներում:

1996

թվականին Նախագահ
Գորդոն Բ. Հինքլին
ելույթ ունեցավ ազգային հեռուստատեսության նորությունների ծրագրում, 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 ղեկավարվում 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 փոփոխում վարդապետությունը» (1996 թ.
ապրիլի 7-ի հեռարձակում)։
Այսօրվա իմ ուղերձի նպատակն
է բացատրել, թե ինչու է հրաշալի,
որ հոգևոր հասունության և դատողության տեր տարեց մարդիկ են
ծառայում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված Եկեղեցու ղեկավար
կոչումներում, և ինչու մենք պետք
է «լսենք» և «ականջ դնենք» (Մոսիա
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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 կարևոր թեմայի քննարկման ժամանակ, մենք բոլորս ուսուցանվենք
Սուրբ Հոգու կողմից։
Կյանքի դաս

Անկասկած, ես այս թեմայի
մասին խոսում եմ խտրական տեսանկյունից։ 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 պատահած Առաքյալների ամենամեծ
միջին տարիքը։
Ես օրհնվել եմ քվորումի այն անդամների առաքելական, անձնական
և մասնագիտական միացյալ փորձառությամբ ու գաղափարներով,

որոնց հետ ծառայել եմ։ Երեց
Ռոբերտ Դ. Հեյլզի հետ ունեցած իմ
փոխհարաբերությունը ցույց է տալիս
այն ուշագրավ հնարավորությունները, 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 հարցրեցի Երեց Հեյլզին. «Դուք եղել եք
հաջողակ ամուսին, հայր, մարզիկ,
օդաչու, գործարար և Եկեղեցու ղեկավար։ 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 սովորել էր ֆիզիկական տառապանքների և հոգևոր որոնումների բովում։
Մարդկային սահմանափակումները
և թուլությունները

Սահմանափակումները, որոնք
տարիքն առնելու բնական հետևանք
են, կարող են լինել հոգևոր ուսուցման և մտքերի հրաշալի աղբյուր։
Այն տարբեր գործոնները, որոնք
շատերի կարծիքով կարող են սահմանափակել այդ ծառաների արդյունավետությունը, իրականում կարող
են դառնալ նրանց ուժեղ կողմերը։
Ֆիզիկական սահմանափակումները
կարող են ընդլայնել տեսլականը։
Սահմանափակ տոկունությունը
կարող է հստակեցնել առաջնահերթությունները։ Շատ բաներ անելու
անկարողությունը կարող է կենտրոնացնել մեծ կարևորություն ունեցող
մի քանի բաների շուրջ։
Որոշ մարդիկ առաջարկել են, որ
Եկեղեցուն անհրաժեշտ են ավելի
երիտասարդ և ուժեղ ղեկավարներ,

որպեսզի արդյունավետ կերպով կարողանան լուծել ժամանակակից աշխարհի լուրջ մարտահրավերները։
Սակայն Տերն Իր նպատակներն
իրականացնելու համար չի օգտագործում ժամանակակից փիլիսոփայություն կամ գործելակերպ (տես
Եսայիա 55.8–9)։ Մենք կարող ենք
ակնկալել, որ Եկեղեցու Նախագահը
և մնացած ավագ ղեկավարները կլինեն տարիքով և հոգեպես կոփված
մարդիկ։
Իր Եկեղեցու խորհուրդների
ղեկավարման Տիրոջ բացահայտած
օրինակը նախատեսում և մեղմացնում 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 հայտնությամբ կանչված են Աստծո կողմից (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 ուսուցանվել 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 բարելավել է նրանց հասկացողությունը,
իրազեկել է նրանց մտքերը, սեր է
առաջացրել բոլոր ազգերի մարդկանց և հանգամանքների հանդեպ
և հաստատել է Վերականգնման
իրականությունը։
Ես բազմիցս ականատես եմ
եղել, թե ինչպես են իմ Եղբայրները
ձգտում ջանասիրաբար կատարել
և մեծարել իրենց պարտականությունները՝ մինչ պայքարում են
լուրջ ֆիզիկական խնդիրների դեմ։
Այդ մարդիկ ազատված չեն չարչարանքներից։ Փոխարենը՝ նրանք
օրհնված և զորացված են, որպեսզի
արիաբար առաջ շարժվեն չարչարանքներ կրելիս։
Ծառայելով Տիրոջ այդ ներկայացուցիչների հետ ես եկել եմ այն
գիտակցմանը, որ նրանց մեծագույն
ցանկությունը Երկնային Հոր և Նրա
Սիրելի Որդու կամքն իմանալը և
իրականացնելն է։ Միասին խորհուրդ անելիս, մենք ոգեշնչվել և
որոշումներ ենք կայացրել, որոնց
շնորհիվ մենք այնպիսի գիտելիք
և ճշմարտություն ենք ստացել, որը
շատ հեռու է մարդկային բանականությունից, մտածելակերպից և փորձառությունից։ 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, ունակություններին և ազնիվ բնութագրերին։ Որոշ
մարդիկ կարծում են, որ Եղբայրների մարդկային թուլությունները
մտահոգիչ և հավատքը թուլացնող
են։ Ինձ համար այդ անկատարությունները ոգևորող և հավատքը
խթանող են։
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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։

Ես ականատես եմ եղել, թե ինչպես են իմ Եղբայրներից վեցը ֆիզիկական մահվան միջոցով անցում
կատարել հոգևոր աշխարհի նոր
պարտականություններին. Նախագահ 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 Քրիստոսի անունը վկայելուն։ Ընդհանուր
առմամբ, նրանց ուսմունքներն
անգին են։
Այդ ծառաներն իրենց վերջին
տարիներին մեզ հետ կիսվել են
իրենց մահկանացու ծառայության
հոգևոր դասերի զորեղ օրինակներով, որոնք նրանք սովորել են
տասնամյակների նվիրված ծառայության շնորհիվ։ Այս ղեկավարները
մեծ արժեք ներկայացնող ճշմարտությունները փոխանցում են այն
ժամանակ, երբ ոմանք մտածում են,
թե նրանք փոքրագույնն են տալիս։
Դիտարկենք սուրբ գրությունների զորեղ մարգարեների վերջին
ուսմունքները. Օրինակ՝ Նեփին իր
գրառումները հետևյալ խոսքերով է
ավարտել. «Քանզի այսպես է պատվիրել ինձ Տերը, և ես պետք է հնազանդվեմ» (2 Նեփի 33.15)։

Իր կյանքի վերջին օրերին, Հակոբը 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 աշխատանքը. «Ես շուտով գնալու եմ՝
հանգիստ առնելու Աստծո դրախտում, մինչև որ իմ հոգին և մարմինը
կրկին կվերամիավորվեն, և ես առաջ
կբերվեմ հաղթական, օդի միջով՝
հանդիպելու ձեզ, մեծ Եհովայի՝ թե՛
ողջերի, թե՛ մեռածների Հավերժական Դատավորի հաճելի դատարանի առջև» (Մորոնի 10.34)։
Ես և դուք օրհնված ենք, որ
կարող ենք սովորել վերջին օրերի
սրբերի մարգարեների և առաքյալների վերջնական ուսմունքներից և
վկայություններից։ Այսօրվա անունները 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 ամենակարևորն էին նրանց ծառայության մեջ։

130

ԿԻՐԱԿԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՆԻՍՏ | 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, 2015Թ.

Սակայն, նրանց հոգևոր գիտելիքի և
կյանքի փորձառության հանրագումարը թույլ են տվել այդ ղեկավարներին 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 շնորհիվ բոլորիս առաջարկել է թանկարժեք խաղաղությունը, սակայն
դրան կարելի է հասնել, եթե մենք
հեռու վանենք զայրույթի, չարության 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 ստանալ, 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

վկայեց. «Այսօր ես ձեզ հաստատում 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, ամենակարևոր 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 մարգարեն 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, հավերժական հեռանկար փնտրենք, հասկանանք փոխհատուցման սկզբունքը
և ավելի մոտենանք մեր Երկնային
Հորը, մենք կարող ենք կրել դժվարությունը 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 գերագույն համաժողովի ժամանակ։
«Թույլ տվեք ավարտել, վկայություն 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 ընտանիքիս 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 ընտանիքն 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 ընտանիքի և հավերժական երջանկության
միջև հիմնական կապը։
Վեց ամիս առաջ գերագույն
համաժողովում Նախագահ Փաքերն
ընդգծեց երջանկության Հոր ծրագիրը, Փրկչի Քավությունը և հավերժական ընտանիքները.
«Ես բերում եմ վկայություն, որ Հիսուսը Քրիստոսն է և կենդանի Աստծո
Որդին: Նա կանգնած է Եկեղեցու
գլխին: Նրա Քավության միջոցով և
Քահանայության զորությամբ ընտանիքները, որոնք սկսվել են մահկանացու 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 շարժվելու, մաքրությամբ և արժանավորությամբ» («Երջանկության ծրագիրը»,
Լիահոնա, մայ. 2015, 28)։
Նախագահ Փաքերի վերջին ուղերձը կյանքի մի զորեղ դաս է, որը
տվել է մի մարդ, ում ես սիրում եմ և

ով համառորեն և անընդհատ կրկնել
է, որ «Եկեղեցում ողջ գործունեության [նպատակն] է տեսնել, որ տղամարդը 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 հայտարարել է. «Մենք մահկանացու կյանք
ենք եկել հատկապես փորձություններից 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 գայթակղության, ամեն կսկիծի, ամեն մեր
հանդիպած դժվարության» («Հավատքի 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 ճշմարտություններին, 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 առաջնորդություն և պաշտպանություն
կստանանք մեր հատուկ կարիքների
և հանգամանքների ժամանակ։
Հոգուս ողջ կորովով ես վկայում
եմ, որ հարություն առած և կենդանի
Քրիստոսը ղեկավարում է Իր վերականգնված և կենդանի Եկեղեցու
գործերն իր ծառաների միջոցով, ովքեր ընտրվել են վկայելու Իր անվան
համար։ Այսպիսով, ես վկայում եմ
Հիսուս Քրիստոսի սրբազան անունով, ամեն։ ◼
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Համաժողովը դարձնենք մեր
կյանքի մասը
Այս վարժությունները և հարցերը կարող եք օգտագործել ընտանեկան
քննարկում սկսելու կամ անհատապես խորհելու համար:
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 Նախագահության Առաջին Խորհրդականը,
պատմում է, թե ինչպես էր Ավստրալիա այցելություն կատարած
իր հայրը մի կիրակի փնտրել
եկեղեցին: Փնտրելու ընթացքում
նա յուրաքանչյուր խաչմերուկում
աղոթում էր, որպեսզի պարզեր,
թե որ ուղղությամբ պետք է քայլեր: Շուտով նա երգի հնչուններ
լսեց և իմացավ, որ Սուրբ Հոգին
օգնել էր իրեն գտնել ճանապարհը: Մտածեք այն պահի
մասին, երբ դուք զգացել եք
Սուրբ Հոգին: Ինչպե՞ս եք ձեզ
զգացել:
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• 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,
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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 պատվիրանները 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 Տիրոջ պատվիրանները: Մի զարմացեք, եթե աստվածային օգնություն
և պաշտպանություն ստանաք:
• Էջ 6. Երբ նայում ենք ուրիշներին
մեր ինքնագնահատականը բարձրացնելու համար, մենք հաճախ
հուսահատվում ենք: Քույր Ռոզմարի Մ․ Վիքսոմը՝ Երեխաների
Միության գերագույն նախագահը,
ասել է․ «Մենք կարողանում ենք
մեր ինքնագնահատականը
տալ [Տիրոջ] չափանիշներով, ով
վերևում է, և ոչ թե ըստ մեզ շրջապատող աշխարհի կամ հետևելով
Facebook-ին կամ Instagram-ին»:
Այս շաբաթ ձեր օրագրում գրեք
ձեր աստվածային բնույթի և այն
օրհնությունների մասին, որ գալիս են այդ գիտելիքից:
• Էջ 20. Նախագահ Դիտեր Ֆ.
Ուխդորֆը, Առաջին Նախագահության Երկրորդ Խորհրդականը,
ասել է. «Եթե դուք երբևէ մտածեք,

թե ավետարանը չի աշխատում
ձեր կյանքում, ես ձեզ խնդրում
եմ՝ մի քայլ ետ գնացեք և ձեր
կյանքին նայեք բարձր ինքնաթիռի դիրքից և պարզեցրեք ձեր
մոտեցումը աշակերտի ձեր դերին:
Կենտրոնացեք ավետարանի
հիմնական վարդապետությունների, սկզբունքների և կիրառումների վրա»: Եթե լարված և
ճնշված եք ձեզ զգում, մտածեք,
թե ինչպես կարող եք պարզեցնել ձեր կյանքը և ավետարանի
երկրպագությունը:
• Էջ 65. Երեց Նիլ Լ. Անդերսենը՝
Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, 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, կարողացավ միսիա ծառայել: Ինչպե՞ս
կարող ենք նրան նմանվել և
հավատքով առաջ գնալ անկախ
մեր ճանապարհին հանդիպող
խոչընդոտների:
• Էջ 33. Երեց Լարի Ռ. Լորենսը Յոթանասունից պատմում է վերադարձած մի միսիոների մասին, ով
մաքառում էր իր բազում պարտականությունների ներքո, մինչև որ
որոշեց Կիրակին նվիրել Աստծո
ծառայությանը և ավետարանն
ուսումնասիրելուն: «Այդ փոքր
շտկումները բերեցին խաղաղություն և հավասարակշռություն, որ
նա ձգտում էր ունենալ»,-ասում
է Երեց Լորենսը: Ի՞նչ կարող եք
անել, որ Կիրակին ավելի լիարժեքորեն 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 կլուսավորի մյուսների ճանապարհը»:
Ի՞նչ կարող եք անել, որ լինեք

ավելի մեծ լույս, որը «կփայլի
մթագնող աշխարհում»:
• Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը՝
Տասներկու Առաքյալների Քվորումի Նախագահը, և Երեց Ջեֆրի
Ռ. Հոլլանդը՝ Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, անդրադարձան
կնոջ և մայրության կարևորությանը: Երեց Հոլլանդն ուսուցանում 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 հանդեպ» (էջ 47): Նախագահ Նելսոնն
ուսուցանում է, որ դարձի եկած

հաղթահարում ենք դրանք» (էջ
53): Կարդացեք նրա ելույթը և
Յոթանասունական Երեց Ջեյմս
Բ. Մարտինոյի (էջ 58), Յոթանասունի պատվավոր անդամ
Երեց Կոիչի Աոյագիի (էջ 126) և
Երիտասարդ Կանանց գերագույն 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 Յոթանասունական Երեց Լարի Ռ. Լորենսն
ուսուցանում է. «Հոգին մշտապես

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 կարողանում աջակցել կանանց իրենց
Աստվածատուր կարևոր դերում:
• Մի քանի խոսնակներ անդրադարձան այն ուժին, որը ձեռք է
բերվում դժբախտություն միջով
անցնելիս: Յոթանասունական
Երեց Հյուգո Մոնտոյան ուսուցանում է, որ բոլորն են փորձություններ և գայթակղություններ
ունենում, «որոնք սակայն մեզ
համար ուժի և աճի աղբյուր են
դառնում, երբ մենք հաջողությամբ

դրդում է մեզ ավելի լավը լինել
և էլ ավելի բարձրանալ: . . . Եթե
մենք խոնարհ ենք և ուսուցանվող,
Նա ձեռքից բռնած մեզ կառաջնորդի դեպի տուն»: Նրա ելութը
կարդալուց հետո, փնտրեք Հոգու
առաջնորդությունը, թե ինչպես
կարող եք զարգանալ և փոխվել:
• Էջ 104. Նախագահ Հենրի Բ.
Այրինգը, Առաջին Նախագահության Առաջին Խորհրդականը,
ուսուցանում է, որ «Հոգին միշտ մեզ
հետ ունենալ նշանակում է ունենալ
Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն ու
ուղղորդումը մեր ամենօրյա կյանքում»: Մտածեք, ինչ կարող եք անել
կամ ինչ չպիտի անեք Հոգին միշտ
ձեզ հետ ունենալու համար: ◼
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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:
Խոսնակ

Պատմություն

Նիլ Լ. Անդերսեն

(65) Իրենց մոր վախճանվելուց հետո երիտասարդը և իր եղբայրներն ու քույրերն օրհնվեցին ֆինանսական միջոցներով, երբ այդ երիտասարդը ընդունեց լիաժամկետ 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:
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Եկեղեցու նորությունները

Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Ե

րեց 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 կարգեցի ձեզ»:
Երեց Ռասբենդն ասաց. «Ես հոգևոր տպավորություն ունեցա, 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 Գերմանիայում, ինչպես արել էր նրա հայրը և ավագ եղբայրը, բայց
փոխարենը կանչվեց Արևելյան Նահանգների Միսիա
(ԱՄՆ): Նա դիմեց սուրբ գրքերին և կարդաց Վարդապետություն և Ուխտերի 100-րդ բաժնում.
«Հետևաբար, հետևեք ինձ և լսեք խորհուրդը, որը ես
կտամ ձեզ:
. . . Արդյունավետ դուռ պիտի բացվի մերձակա շրջաններում, 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 ծառայեր Արևելյան Նահանգների Միսիայում:
Երեց Ռասբենդը, ծնված 1951թ․ փետրվարի 6-ին,
ծագումով համեստ ընտանիքից է: «Ես ծնվել եմ [հացի] բեռնատարի 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 ամուսնացավ 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 վերցրել 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 համաշխարհային 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 հմտություններ, . . . որոնք պետք եկան որպես Բարձրագույն
Իշխանություն:»
Երեց Ռասբենդն ունեցել է բազմաթիվ հնարավորություններ օգտագործելու այդ հմտությունները: Նա ծառայել
է որպես եպիսկոպոս, միսիայի նախագահ, 2000թ․-ից ի
վեր՝ Բարձրագույն Իշխանություն, Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան, հյուսիս-արևնտյան և Յուտայի երեք
շրջանների ղեկավար, Եվրոպայի Կենտրոնական տարածաշրջանի նախագահության խորհրդական, Տաճարային 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 կնվիրաբերեմ 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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Երեց Գարի Ե. Սթիվենսոն
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Խ

որհելով 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 Յոթանասունի Բարձրագույն Իշխանավոր 2008-ից մինչև 2012
թվականը և որպես Նախագահող Եպիսկոպոս սկսած
2012թ․ մարտից, օգնել է իրեն պատրաստվել իր նոր պարտականությունների 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 հաղորդակցություն ունենալուն նրանց հետ, ովքեր առաջնորդում
են Տիրոջ Եկեղեցին: «Այն, որ նստելու ենք խորհրդի և կարողանալու ենք սովորել [նրանցից], ուսուցանվելու [նրանց]
կողմից, և զգալու նրանց ուժը և նրանց վկայությունները
Հիսուս Քրիստոսի և Նրա Քավության մասին, ես համոզված եմ, գեղեցիկ փորձառություն կլինի»:
Գարի Ի. Սթիվենսոնը ծնվել է 1955 թվականի, օգոստոսի 6-ին, Իվան Ն. և Վերա Ջին Սթիվենսոնների ընտանիքում: Նրա ընտանեկան արմատները տանում են
դեպի Յուտայի Վերջին Օրերի վաղ ռահվիրա Սրբերը:
Նա մեծացել է հյուսիսային Յուտայի Քեշ Վելիում ավետարանակենտրոն 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 Քրիստոսանման հոգացողության և ծառայության մասին, թողեց
անջնջելի տպավորություն նրա վրա և նրան լավ օգնեց
որպես Նախագահող Եպիսկոպոս:
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«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 Պետական 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 աստիճան, 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 որպես 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 լայնածավալ ցունամի, որը հազարավոր մարդկանց մահվան
պատճառ դարձավ: Այդ փորձառությունը դարձավ վճռորոշ պահ նրա կյանքում:
Երեց Սթիվենսոնն օգնեց ձևակերպել Եկեղեցու
արձագանքը, որն ապահովեց սնունդ, պաշարներ,
աջակցություն և երկարժամկետ օգնություն:
«Դա Հիսուս Քրիստոսի
Եկեղեցու աստվածայնորեն նշանակված՝
աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանելու
պատականությունների
կատարման դրսևորումն
էր», -հիշում է նա: Նա
ասել է, որ սրբազան
արտոնություն է՝ «ծառայել,
օրհնել և կազմակերպել
օգնություն»: ◼
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Երեց Դեյլ Գ. Ռենլանդ
Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Տ

ասներկու Առաքյալների 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 անգամներ 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 ձվարաննեերի քաղցկեղ: Նրանց դուստրը՝ Էշլին ընդամենը
16 ամսեկան էր: Այդ դժվարին օրերում Տիրոջ մոտիկության 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 հիվանդներին: Նա տեսել է շատ հիվանդների մահը: Բայց երբ Չադ
անունով մի հիվանդ մահացավ, զգացմունքային տարածությունը, 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 արդյունավետորեն ծառայելու համար մենք պետք է տեսնենք
նրանց ծնողի աչքերով՝ Երկնային
Հոր աչքերով: Միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք հասկանալ
հոգու ճշմարիտ արժեքը» (էջ 94):
Երեց Ռենլանդի մանկությունը
և Եկեղեցու ծառայությունը
նույնպես օգնել են նրան պատրաստվել տեսնելու ուրիշներին
Տիրոջ աչքերի միջոցով և հասկանալ Եկեղեցու անդամակցության
զանազանությունը:
Դեյլ Ռենլանդը ծնվել է 1952
թվականի նոյեմբերի 13-ին, շվեդական էմիգրանտների ընտանիքում, ովքեր եկել էին Յուտա,
որպեսզի կնքվեին տաճարում։
Երբ Դեյլը տղա էր, ընտանիքը
տեղափոխվեց Ֆինլանդիա, իսկ

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 հանձնարարությունը 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 աշխատանքը: Բայց այն ժամանակից սկսած, ինչ նրանք ամուսնացան 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 Դեմոկրատական 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 կարող 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 մասին: Ես վկայում եմ, որ Նա է Օծյալը՝
Մեսիան» (էջ 94): ◼
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Երեց Լ. Ուիթնի Քլեյթոն

Երեց Ջերիթ Վ. Գոնգ

Յոթանասունի Ավագ Նախագահ

Յոթանասունի Նախագահություն

րիտասարդ տարիքում Երեց Լ Ուիթնի Քլեյթոնը սովորել 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 աշխատանքային էթիկա, որն օրհնել է նրա կյանքը։
Երեց Քլեյթոնի ընտանիքը նաև գիտեր, որ ընթրիքը
ընտանեկան ժամանակ էր։ «Մենք խոսում էինք քաղաքականության 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 Առաքյալների Քվորում:
Երեց Քլեյթոնը հաստատվել է որպես Յոթանասունի
Բարձրագույն Իշխանավոր 2001թ․ մարտի 1-ին: Նա
ծառայել է որպես Յոթանասունի Նախագահության անդամ 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 ֆինանսների գծով Յուտայի Համալսարանում և իրավաբանի
աստիճան Պասիֆիկ Համալսարանում: Նա աշխատել է
որպես իրավաբան Կալիֆորնիայում, ԱՄՆ, 1981-ից մինչև
2001թ.։
Նա ծառայել է որպես Տարածքային Յոթանասունական, տարածաշրջանային ներկայացուցիչ, միսիայի
նախագահի խորհրդական, բարձրագույն խորհրդական,
եպիսկոպոս, ցցի միսիայի նախագահ և Ավետարանի
Վարդապետության ուսուցիչ: Նա ծառայել է որպես լիաժամկետ միսիոներ Պերույում 1970–1971 թվերին: ◼
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րեց Ջերիթ Վ. Գոնգը, որը վերջերս է կանչվել ծառայելու 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 հետազոտությունների և Համալսարանի հետազոտություններում
Բրիգամ Յանգի Համալսարանից 1979 թվականին նա ստացավ 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 Յոթանասունի գերագույն իշխանավոր 2010 թվականին, նա
ծառայում էր որպես Յոթանասունի Հինգերորդ Քվորումի
անդամ Յուտայի Հարավային Տարածաշրջանում:
1985թվականին Երեց Գոնգը ծառայել է որպես Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտում պետքարտուղարի հատուկ օգնական, իսկ 1987 թվականին նա
աշխատել է որպես հատուկ օգնական Միացյալ Նահանգների դեսպանին Պեկինում, Չինաստան: 1989 թվականից
մինչև 2001 թվականը նա ծառայել է մի քանի պաշտոններում Ռազմավարական և Միջազգային հետազոտությունների 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 Նահանգներ Չինաստանից: Նա հայտնաբերել է իր նախնիներին 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 Դին Մ. Դեյվիս

Եպիսկոպոս Ջեռալդ Կոսե

Նախագահող եպիսկոպոսության առաջին
խորհրդական

Նախագահող Եպիսկոպոս

Ջ

եռալդ Կոսեն 33 տարեկանում Ֆրանսիայում դեռ հիմնում էր իր կարիերան սննդի բաշխման բնագավառում,
երբ ընկերության նախագահը իրեն մի կողմ կանչեց։ Նա
նկատել էր Ջեռալդի հոգևոր համոզմունքները և կշռադատված 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 պատասխանատվության տակ ստացավ 1800 մարդ։ Երբ տաս տարի
անց՝ 2008թ․ ապրիլին նա կանչվեց ծառայելու որպես Յոթանասունի 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 գերագույն համաժողովից մի քանի օր անց։ Նա զբաղեցրեց
Երեց Գարի Ի. Սթիվենսոնի թափուր տեղը, որը հաստատվեց 2015թ․ հոկտեմբերի 3-ին որպես Տասներկու Առաքյալների 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 Եպիսկոպոսությունում և որպես Յոթանասունի անդամ, նա ծառայել է
որպես խորհրդական Եվրոպայի տարածքային նախագահությունում և որպես տարածքային Յոթանասունական,
ցցի նախագահ, ցցի նախագահի խորհրդական, եպիսկոպոսի խորհրդական, քահանայապետերի խմբի ղեկավար
և երեցների քվորումի նախագահ։
Երիտասարդ տարիքում Եպիսկոպոս Կոսեն երջանկություն 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 պարտականությունները կատարելիս, «օգնել է ինձ ստանալ իմ վկայությունը»,
-ասել է նա։ ◼
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եռահաս տարիքում, -ասում է Եպիսկոպոս Դին Մ
Դեյվիսը, -լավագույն կտրված խոտածածկ ունենալը
մեր հարևանության մեջ ուրախություն էր ինձ պատճառում, 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 Նախագահող Եպիսկոպոսության Առաջին Խորհրդական։
Եպիսկոպոս Դեյվիսը ծառայել է որպես Եպիսկոպոս 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 օրհնությունները։ 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, երկրաժարժերին և կյանքի փոթորիկներին հաջողությամբ դիմակայելու համար, մենք պետք է կառուցենք հաստատուն
հիմքի վրա՝ . . . Հիսուս Քրիստոսի հիմքի վրա» («Հաստատուն 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, Լանքասթեր, Պենսիլվանիա, և Բեթչել Ինվեսթմենթ ընկերությունում, 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 խորհրդական, ցցի գործադիր քարտուղար, քահանայապետ, մի
քանի եպիսկոպոսություններում, և լիաժամկետ միսիոներ
Ուրուգվայ/Պարագվայ միսիայում։ ◼
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Եպիսկոպոս
Վ. Քրիստոֆեր Վադել

Բրայըն Ք․ Էշթոն
Կիրակնօրյա Դպրոցի Գերագույն
Նախագահություն Երկրորդ
Խորհրդական

Նախագահող Եպիսկոպոսության Երկրորդ
Խորհրդական

Ք

ոլեջում մարզիկ լինելով Քրիսթոֆեր Վադելը կրթաթոշակ ստացավ վոլեյբոլի համար Սան Դիեգո պետական համալսարանում, Կալիֆորնիա, ԱՄՆ։ Սակայն նա
սովորեց երախտապարտ լինել եպիսկոպոսին, ով հարցնում 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 Եպիսկոպոս 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 ամուսնացած 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 Իշխանավոր Յոթանասունական 2011թ․ ապրիլից սկսած, իսկ
այժմ դառնում է Նախագահող Եպիսկոպոսության երկրորդ 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 Հարավային Ամերիկայի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի նախագահությունում և որոշ կարճ ժամանակով կմնա Պերույում։
Եպիսկոպոս Վադելը ստացել է բակալավրի կոչում
1984թ․ Սան Դիեգոյի պետականա համալսարանում։ Նա
ավարտել է բիզնես կառավարման գործադիր մագիստրոսի ծրագիր ԲՅՀ-ում։ 1984թ․ սկսած նա աշխատել է Մերիլ Լինչում, որտեղ դարձել է ներդրումների գծով առաջին
փոխնախագահը։
Եպիսկոպոս Վադելը ծառայել է որպես Տարածքային
Յոթանասունական, Իսպանիա Բարսելոնա միսիայի նախագահ (որտեղ նախկինում ծառայել էր որպես երիտասարդ լիաժամկետ միսիոներ), ցցի նախագահ, միսիայի
նախագահության խորհրդական, եպիսկոպոս և խորհրդական եպիսկոպոսությունում։ ◼
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ղբայր Բրայըն Ք. Էշթոնը կանչվել էր ծառայելու Կիրակնօրյա դպրոցի գերագույն նախագահությունում,
հենց այն ժամանակ, երբ ավարտում էր իր ծառայությունը
Տեխասի Հյուստոնի Հարավային Միսիայում որպես նախագահ: Կոչումը հայտարարվեց հունիսին և նա հաստատվեց
2015 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովում:
Եղբայր Թեդ Ռ. Քալիսթերը կշարունակի ծառայել որպես գերագույն նախագահ, և Եղբայր Դեվին Գ. Դյուրանը,
որ նախկինում ծառայում էր որպես երկրորդ խորհրդական, 2014թվականի ապրիլից սկսած դարձավ առաջին
խորհրդական:
Նախագահությունում թափուր տեղը առաջացել էր Ջոն Ս.
Թանների նշանակման հետ կապված՝ ծառայելու որպես Հավայան կղզիների Բիգամ Յանգի Համալսարանի նախագահ:
Բրայըն Քենթ Էշթոնը ծնվել է Պրովոյում, Յուտա, ԱՄՆ,
1969 թվականին Քենթ և Վիկի Բրաուն Էշթոնների ընտանիքում: Նա ինը երեխաներից ամենամեծն է: Նա հիշում է
իր ծնողներին որպես ավետարանի հետևողական ուսուցիչներ 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 անընդհատ 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, այնուամենայիվ, նա ծառայեց Իսպանիայի Մալագայի Միսիայում,
մինչ Եղբայր Էշթոնը աշխատում էր Միացյալ Նահանգների
միջին արևմուտքում: Նրա միսիայից հետո նրանք ամուսնացան Յուտայի,Սբ. Ջորջի Տաճարում: Նրանք ունեն յոթ
երեխա:
Եղբայր Էշթոնը ստացավ բիզնեսի կառավարման մագիստրոսի 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 եպիսկոպոս, բարձրագույն խորհրդական, երեցների քվորումի
նախագահ և Ավետարանի վարդապետության ուսուցիչ: ◼
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Ղեկավար կանայք միանում են
Եկեղեցու խորհուրդներին

Ե

կեղեցին հրավիրել է կանանց
ծառայելու երեք մեծ ղեկավար
խորհուրդներում:
Քույր Լինդա Կ. Բըրթընը՝ Սփոփող Միության գերագույն նախագահը կծառայի Քահանայության և
Ընտանիքի Գործադիր խորհրդում
(նախկինում Քահանայության
Գործադիր Խորհուրդ): Բոննի Լ.
Օսկարսոնը՝ Երիտասարդ Կանանց
գերագույն նախագահը, կծառայի
Միսիոներական Գործադիր Խորհրդում: Քույր Ռոզմարի Մ. Վիքսոմը՝

Երեխաների Միության գերագույն
նախագահը, կծառայի Տաճարային և
Ընտանեկան Պատմության Գործադիր 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: ◼

Աստվածաշնչի
ՎՕՍ հրատարակությունը պորտուգալերեն

Ս

ուրբ Ասըվածաշնչի ՎՕՍ հրատարակությունը պորտուգալերեն հասանելի դարձավ առցանց
սեպտեմբերին AsEscrituras.lds.
org-ում ինչպես նաև Gospel Library
բջջային ծրագրում: Հասանելի են
նաև այլ ֆորմատներ, ինչպիսիք
են՝ ePub և PDF տարբերակները: Տպագրական տարբերակը
հասանելի կլինի 2016 թվականի
մարտին, ինչպես նաև լսողական
և Բրեյլի հրատարակությունները, 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 թարգմանության հրատարակության վրա,
որն ընտրվեց ի շնորհիվ իր բարձր
որակի թարգմանության: Բացի
դրանից, Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների
Քվորումի ղեկավարության ներքո
ստեղծվեց Գերագույն Իշխանավորներից, Տարածքային Յոթանասունականներից, մասնագետ
լեզվաբաններից և Եկեղեցու
անդամներից կազմված մի թիմ,
ովքեր աշխատեցին հինգ տարի
խմբագրելու և պատրաստելու
ՎՕՍ հրատարակությունը: Մոտավորապես 1.4 միլիոն Եկեղեցու
անդամներ խոսում են պորտուգալերեն: ◼

Ձախից․ Ռոզմարի Մ. Վիքսոմ՝ Երեխաների Միության գերագույն նախագահ, Բոննի Լ.
Օսկարսոն՝ Երիտասարդ Կանանց գերագույն նախագահ, Քույր Լինդա Կ. Բըրթըն՝ Սփոփող
Միության գերագույն նախագահ:
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Տրամադրելով օգնություն
փախստականներին

Վ

ՕՍ Բարեգործությունները՝
Եկեղեցու մարդասիրական
թևը, շարունակում է օգնություն տրամադրել այն շրջաններին,
որտեղ տարբեր ճգնաժամերը թողել
են շատերին հուսահատության մեջ:
Ահա երեք օրինակ․
• Ուկրաինայի հակամարտությունը
տեղահան է արել մեկ միլիոն
ժողովուրդ՝ սկսած 2014 թվականից: Տեղահանվածների վաթսուն
տոկոսը մեծահասակներ են: ՎՕՍ
Բարեգործությունները օգնության
հասավ Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագրին՝ միանալով տեղի
ոչ պետական կազմակերպությունների համակարգված ջանքերին՝
տեղահանված աղքատներին և
մեծահասակներին օգնության հասնելու համար: ՎՕՍ Բարեգործությունները տրամադրեց հիգիենայի
պարագաներ, սանիտարական
փաթեթներ և 3 ամսվա համարժեք
սնունդ 37 կառույցների, ընդհանուր
առմամբ օգնելով 13000 մարդու:
• Հունվարից սկսած ավելի քան
350000 փախստականներ փախչելով Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմից, ապաստան
որոնեցին Եվրոպայում, թիվն
ակնկալվում է, որ կկրկնապատկվի
մինչև տարվա վերջ: ՎՕՍ Բարեգործությունները համագործակցում
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է միջազգային ոչ-պետական
կազմակերպությունների, տեղի
քաղաքապետարնների և ազգային
կառավարական գործակալությունների հետ՝ հոգալով փախստականների կարիքները և տրամադրելով
ռեսուրսներ տեղի Եկեղեցական
համայնքներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան արձագանքել
ծայրահեղ իրավիճակներին:
• Օգնելու համար ավելի լավ
ապաստաններ տրամադրել
փախստականների ճամբարներում ողջ աշխարհում, ՎՕՍ
Բարեգործությունները մասնակցում է Փախստականների համար
Միացյալ Ազգերի Բարձրագույն
Հանձնաժողովի ծրագրին: Միջազգային կահույքագործական
մի ձեռնարկություն նախագծել է
մի կառույց, որն առավելություններ ունի վրանների համեմատությամբ: Կառույցն ունի դռներ
և պատուհաններ՝ ավելի մեծ
անվտանգության համար, և ավելի
ամուր տանիք՝ պաշտպանելու
բնակիչներին բնական տարերքներից: 333 բնակարանային միավորների տեղակայումը ընթացքի
մեջ է, որը ՎՕՍ Բարեգործությունները տրամադրել է փախստականների ճամբարներից մեկին
Իրաքի Քուրդիստանում: ◼
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Սուրբ Ծննդյան
լրատվական
նախաձեռնություն

2015 ծննդյանը Եկեղեցին
թվականի Սուրբ

կթողարկի մուլտիմիդիա նախաձեռնություն «Փրկիչ է ծնվել»
խորագրով: Նախաձեռնությունը
կենտրոնացած է Հիսուս Քրիստոսին գտնելու, ճանաչելու և
հետևելու վրա և ստանալու այն
օրհնությունները, որոնք հնարավոր են դարձել Նրա ծննդով,
ուսմունքներով և Քավությամբ: Այս
նախաձեռնության կենտրոնական
տեղում է մի նոր տեսաֆիլմ ողջ
աշխարհից երեխաների մասնակցությամբ, 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 կարևորության մասին՝ այցելելով christmas.
mormon.org-ը: ◼

Երեխաներն
ասում են․ «Մենք
Նրա ձեռքերն
ենք»

Ե

րեխաները ողջ աշխարհում խանդավառությամբ արձագանքեցին
ծառայողական քարոզարշավին, որը
թողարկվեց Եկեղեցու ամսագրերի
միջոցով: Ամսագրերը կոչ արեցին
երեխաներին ուղիներ գտնել ծառայելու, ապա իրենց ձեռնահետքը
նկարել մի կտոր թղթի վրա, գրել
իրենց ծառայության գործը ձեռնահետքի վրա և ուղարկել այն Լիահոնա
ամսագրին:
Ամսագրերը երեխաներից ստացան ավելի քան 30000 ձեռնահետքեր, ովքեր օգնության էին հասել՝
կիսվելով Փրկչի սիրով, օրհնելով
ընտանիքներին և հարևաններին՝
ողջ աշխարհով մեկ:
Քարոզարշավի ոգեշնչումը եկել
էր 2010 թվականի գերագույն համաժողովի Առաջին Նախագահության
Երկրորդ Խորհրդական Դիտեր Ֆ.
Ուխդորֆի ելույթից, որի վերնագիրն էր «Դուք իմ ձեռքերն եք»:
Նախագահ Ուխդորֆը պատմել

էր մի պատմություն II Համաշխարհային Պատերազմի ժամանակ
Հիսուս Քրիստոսի վնասված արձանի
մասին: Չկարողանալով վերականգնել արձանի ձեռքերը, երբ այն
վերանորոգվում էր, քաղաքի մարդիկ
ավելացրեցին այս խոսքերը հիմնամասի վրա. «Դուք իմ ձեռքերն եք»։
Երեխաների ծառայության
գործերն այնքան անզուգական էին,
որքան իրենց ուղարկած ձեռնահետքերը: Օրինակ.
Նաթալի Ս., 5 տարեկան, Հոնգ
Կոնգից ուղարկել էր երկու ձեռնահետք: Մեկն ասում էր. «Ես օգնեցի
մայրիկիս տնային գործերում», իսկ
մյուսը. «Ես օգնեցի հրել մի մարդու
անվասայլակը»:
Էրիկ Ս., 11 տարեկան, Ռուսաստանից բացատրել է. «Այն քաղաքում
որտեղ ես եմ ապրում, ձմռանը ցուրտ

է լինում»: Մի ընտանիք տեղափոխվեց 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: ◼
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Քահանայության վերականգնման
վայրը նվիրագործվել է
թ․ սեպտեմբերի 19-ին
2015
Նախագահ Ռասսել Մ.
Նելսոնը՝ Տասներկու Առաքյալների
Քվորումի Նախագահը, նախագահում էր այն վայրի նվիրագործմանը
Պենսիլվանիայում, ԱՄՆ, որտեղ
Ջոզեֆ Սմիթը և Օլիվեր Քաուդերին
ստացան Ահարոնայան Քահանայություն Հովհաննես Մկրտիչից:
1820-ականներին այդ տարածքը
հայտնի էր որպես Հարմոնի, Պենսիլվանիա, և վերականգված Եկեղեցու
վաղ պատմության շատ իրադարձություններ տեղի են ունեցել այնտեղ.
• Ջոզեֆ Սմիթի և Էմմա Հեյլի հանդիպումը, 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 Քահանայության (չնայած ճշգրիտ տեղանքը
հայտնի չէ) վերականգնումը:

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։

• Քահանայության իշխանությամբ
առաջին մկրտությունները ժամանակակից օրերում:
• Ստացված հայտնությունները,
որոնք դարձան Վարդապետություն և Ուխերի 15 բաժինները
և Թանկագին Մարգարիտի մի
մասը:
Նոր վերականգված վայրը ներառում է այցելուների կենտրոնը, որը
միաժամանակ օգտագործվում է որպես 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 Մորմոնի Գրքի թարգմանության վրա»,
-ասել է Նախագահ Նելսոնը: «Այս
ժամանակաընթացքում Տերը պատրաստեց Ջոզեֆին որպես մարգարե՝
իր աստվածային դերի համար»: ◼

Սեմինարիայի
ուսանողները
խորացնում
են իրենց
գիտելիքները

Ս

եմինարիայի ուսանողները
լավ են արձագանքում ավարտական պահանջների բարձրացմանը, որն իրականացվեց անցած
տարի: Վերջերս հրապարակված
թվերը ցույց են տալիս, որ ցուցակագրված 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 վարդապետություններն իրենց ուսուցման ժամանակ,
միևնույն ժամանակ թույլ տալով
ուսանողներին կենտրոնանալ
նույն վարդապետությունների վրա:
Ողջ աշխարհում մոտավորապես 400000 երիտասարդ տղաներ ու աղջիկներ են ընդգրկված
սեմինարիայում: ◼

Կանգնած դիրքում, ձախից․ Երեց Ուլիսես Սոարես, Երեց Լին Գ․ Ռոբինս, Երեց Ջերիթ Վ․ Գոնգ։

Նստած դիրքում, ձախից․ Երեց Լ․ Ուիթնի Քլեյթոն, Երեց Դոնալդ Լ․ Հոլսթրոմ, Երեց Ռիչարդ Ջ․ Մեյնզ, Երեց Քրեյգ Ս․ Քրիսչենսեն։

Յոթանասունի Նախագահություն

«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»:

