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Տերը միսիոներների 
կարիք ունի

Ա
նցած հոկտեմբերի գերագույն համաժողո-

վին ես կոչ արեցի ավելի շատ միսիոներներ 

ունենալու: Յուրաքանչյուր արժանի ունակ 

երիտասարդ տղամարդ պետք է պատրաստվի 

միսիայում ծառայելուն: Միսիոներական ծառայու-

թյունը քահանայության պարտականություն է` պար-

տավորություն, որ Տերն ակնկալում է մեզանից, ում 

այսքան շատ է տրված: Երիտասարդ տղամարդիկ, 

ես հորդորում եմ ձեզ պատրաստվել ծառայության 

որպես միսիոներ: Պահեք ձեզ մաքուր, անարատ 

և արժանի` Տիրոջը ներկայացնելու: Հետևեք ձեր 

առողջությանը և ուժերին: Ուսումնասիրեք սուրբ 

գրությունները: Եթե հնարավոր է, մասնակցեք սեմի-

նարիային կամ ինստիտուտին: Ծանոթացեք Քարո-

զիր Իմ Ավետարանը միսոներական ձեռնարկին: 

Քույրեր, թեև դուք չունեք որպես լիաժամկետ 

միսիոներներ ծառայելու քահանայության նույն 

պարտականությունը, դուք նույնպես արժեքավոր 

ներդրում ունեք որպես միսիոներներ, և մենք ողջու-

նում ենք ձեր ծառայությունը:

Հասուն եղբայրներին և քույրերին ես հիշեցնում 

եմ, որ Տերը շատ ու շատ ավագ զույգերի կարիքն 

ունի: Եթե դեռ չեք հասել այն տարիքին, երբ կարող 

եք ծառայել միսիայում որպես զույգեր, ես կոչ եմ 

անում այժմ պատրաստվել այն օրվան, երբ ձեր 

կնոջ կամ ամուսնու հետ կկարողանաք դա անել, 

եթե ձեր պայմանները ներեն: Կան մի քանի պահեր 

ձեր կյանքում, երբ դուք կվայելեք հոգու և բավա-

րարվածության քաղցրությունը, որը Վարդապետի 

աշխատանքում՝ միասին լիաժամկետ միսիոներա-

կան ծառայության արդյունքում է գալիս:

Ձեզանից ոմանք կարող է բնույթով ամաչկոտ 

լինեն կամ անհամապատասխան իրենց զգան 

ծառայության կոչին դրական պատասխան տալու 

համար: Հիշեք, որ սա Տիրոջ գործն է, և երբ մենք 

Տիրոջ այգում ենք, մենք ստանում ենք Տիրոջ օգնու-

թյունը: Տերը կամրացնի այն մեջքը, որի վրա ծանր 

բեռ է դրել:

Մյուսները, լինելով արժանի, կարող են կարծել, 

թե ավելի կարևոր առաջնահերթություններ ունեն: 

Ես լավ եմ հիշում Տիրոջ խոստումը. «Ես ինձ փառա-

վորողներին կփառավորեմ» (Ա Թագավորաց Բ.30): 

Մեզանից ոչ ոք ավելի շատ չի պատվի մեր Երկ-

նային Հորը և մեր Փրկչին, քան որպես նվիրված և 

կարեկցող միսիոներ ծառայելու միջոցով:

Նման ծառայության օրինակ է հանդիսանում 

Յուլիուս և Դորոթի Ֆուսսեկների փորձը, ովքեր լիա-

ժամկետ միսիայի կանչվեցին Լեհաստան: Եղբայր 

Ֆուսսեկը ծնվել էր Լեհաստանում: Նա խոսում էր 

լեհերեն: Նա սիրում էր ժողովրդին: Քույր Ֆուսսեկը 
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ծնվել էր Անգլիայում և մի փոքր գիտեր լեհերեն, 

և ոչինչ չգիտեր ժողովրդի մասին: Վստահելով 

Տիրոջը, նրանք ընդունեցին իրենց հանձնարարա-

կանը: Աշխատանքը մեկուսացած էր, խնդիրը՝  

ծանր: Այդ ժամանակ Լեհաստանում միսիա դեռ  

հաստատված չէր: Ֆուսսեկներին հանձնարարվել  

էր ճանապարհ նախապատրաստել միսիա ստեղծե-

լու համար:

Արդյո՞ք Երեց և Քույր Ֆուսսեկները հուսահատ-

վեցին իրենց հանձնարարության ծավալի պատ-

ճառով: Ոչ մի վայրկյան: Նրանք գիտեին, որ իրենց 

կանչը Աստծուց էր: Նրանք աղոթեցին Նրա աստվա-

ծային օգնության համար և ողջ սրտով նվիրվեցին 

այդ աշխատանքին:

Ժամանակ անց, Երեց Ռասսել Մ. Նելսոնը՝ Տաս-

ներկու Առաքյալների Քվորումից, Երեց Հանս Ռին-

գերը՝ այդ ժամանակ Յոթանասունից, և ես Երեց 

Ֆուսսեկի ուղեկցությամբ հանդիպեցինք Լեհաս-

տանի կրոնական գործերի նախարար՝ Ադամ Վո-

պատկային: Նա ասաց. «Ձեր եկեղեցին ողջունվում է 

այստեղ: Դուք կարող եք կառուցել ձեր շենքերը, դուք 

կարող եք ուղարկել ձեր միսիոներներին: Այս մարդը, 

- նա մատնացույց արեց Յուլիուս Ֆուսսեկին, - լավ 

ծառայություն է արել ձեր եկեղեցուն: Դուք կարող եք 

երախտապարտ լինել նրա օրինակի և նրա աշխա-

տանքի համար»:

Ֆուսսեկների նման, եկեք անենք այն, ինչ պետք է 

անենք Տիրոջ գործի համար: Ապա Յուլիուս և Դորոթի 

Ֆուսսեկների հետ միասին մենք կարող ենք կրկնել 

Սաղմոսի խոսքերը. 

«Իմ օգնությունը Տերիցն է, որ երկինքն ու երկիրս 

արավ:

. . . Քո պահապանը չի քնիլ:

Ահա Իսրայելի պահապանը չի ննջիլ և չի քնանալ» 

(Սաղմոս ՃԻԱ.2–4):

Ուսուցանում այս ուղերձից

Teaching, No Greater Call գրքում առաջարկվում 

է կիսվել անձնական փորձով այն մասին, թե ինչ-

պես է ավետարանի որևէ սկզբունքով ապրելն 

օրհնել ձեր կյանքը, և հրավիրել նրանց, ում ուսու-

ցանում եք, համառոտ պատմել իրենց անձնական 

փորձից ([1999], 159): Կարդացեք այս ուղերձը և 

խնդրեք ընտանիքի անդամներին, որոնց մասին 

խոսել է Նախագահ Մոնսոնը, ծառայել միսիայում: 

Կիսվեք լիաժամկետ միսիոներ լինելու ձեր կամ այլ 

մարդկանց փորձով, կամ պատմեք ապագայում 

որպես միսիոներ ծառայելու ձեր ծրագրերի մասին: 

Խնդրեք ընտանիքի անդամներին կիսվել իրենց 

ծրագրերով և դրական փորձառություններով:

Երիտասարդներ

Հեծանվով դեպի ապագա
Պիտեր Էվանս և Ռիչարդ Մ. Ռոմնի

Շ
ատ երիտասարդ տղամարդիկ ֆինանսապես 

պատրաստվում են միսիայի ծառայության: 

Աֆրիկայում այդ նախապատրաստության մասն 

է կազմում անձնագիր ստանալու համար փող 

վաստակելը: Սեդրիկ Չիամբինը իր համար անհրա-

ժեշտ գումարը վաստակել է ձեռնարկատիրական 

եղանակով՝ բանան վաճառելով հեծանվի ետևում 

ամրացված զամբյուղից:

Սեդրիկն ապրում է Լուպուտայում, Կոնգոյի 

Դեմոկրատական Հանրապետություն: Նա Լուպու-

տայի շրջանի 45 երիտասարդ տղամարդկանցից 

մեկն է, ովքեր աշխատում են և գումար հավաքում 

անձնագիր ստանալու համար, որպեսզի գնան 

միսիայի: Կոնգոյի ԴՀ-ում անձնագիրն արժե 250 

դոլլար, որը կազմում է տուն կառուցելու համար 

անհրաժեշտ գումարի երկու-երրորդ մասը:

Սակայն Սեդրիկը չէր վհատվում: Նա հավաքեց 

միսիայի համար անհրաժեշտ գումարը, հեծան-

վով անցնելով 15–30 կմ Լուպուտայից դեպի փոքր 

գյուղերը, որտեղ նա գնում էր բանան, ապա ծանր 

բեռնված, հատելով Աֆրիկյան սավաննան, վե-

րադառնում քաղաք՝ բանանը վաճառելու: Ամեն 

շաբաթ ավազոտ ճանապարհներով նա անցնում 

էր մոտ 180 կմ և միայն մի անգամ անհավասա-

րակշռված բեռը վար ընկավ:

Իր աշխատանքով Սեդրիկը կարողացավ 

վաստակել շաբաթը 1.25 դոլլար, որը տարեկան 

կազմում էր 65 դոլլար: Չորս տարի պահանջվեց, 

որպեսզի նա բավական գումար հավաքեր անձ-

նագիր գնելու համար, սակայն այժմ նա գիտի, որ 

իր ապագայում տեղ կգտնի լիաժամկետ միսիան, 

քանի որ նա ֆինանսապես պատրաստ է պատաս-

խանելու ծառայության կանչին:
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Երեխաներ

Ես կպատրաստվեմ փոքր 
տարիքից

Օ
գնելու համար երեխաներին հիշել Նախագահ 

Մոնսոնի կոչը՝ պատրաստվել ծառայելու 

միսիայում, պատրաստեք մի վկայական, օգ-

տագործելով ստորև տրված տեքստը, որի տակ 

երեխաները կստորագրվեն և որը նրանք կպահեն 

որպես հիշեցում, փակցնելով իրենց պատին կամ 

պահելով իրենց օրագրի մեջ:

Ես կպատրաստվեմ
Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոնը կոչ է  

արել պատրաստվել ծառայել միսիայում:  

Ես կանեմ հետևյալը.

•	 Կպահեմ	ինձ	մաքուր,	անարատ	և	արժանի՝	

ներկայացնելու Տիրոջը:

•	 Կպահպանեմ	իմ	առողջությունը	և	ուժերը:

•	 Կաղոթեմ	ու	կուսումնասիրեմ	սուրբ	

գրությունները:

Ես կպատրաստվեմ ծառայելու միսիայում:

(ստորագորւթյուն)
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Էլիզա Ռ. Սնոուն վերհիշում 

էր Ջոզեֆ Սմիթ Մարգարեի 

ուսմունքներից, որ «չնայած [Սփո-

փող Միություն] անունը կարող 

է ժամանակակից լինել, կազմա-

կերպությունը հին ծագում ունի»: 1

Երկնային Հայրը և Իր Որդին՝ 

Հիսուս Քրիստոսը, այցելեցին 

Ջոզեֆ Սմիթին և նրա միջոցով 

վերականգնեցին ավետարանի 

լրիվությունը երկրի վրա: Սփոփող 

Միությունը այդ վերականգնման 

մի մասն էր: Եկեղեցու կազմավո-

րումն ավարտված չէր, մինչև որ 

կազմավորվեցին քույրերը: 2

Առաջիկա ամիսների ընթացքում 

յուրաքանչյուր Այցելող Ուսուցիչ-

ների Ուղերձ մեզ հնարավորություն 

կտա ավելին սովորել Սփոփող 

Միության պատմության և վերա-

կանգնված ավետարանում դրա 

դերի մասին: Բազմաթիվ պատ-

ճառներով մեր պատմությունը 

հասկանալը ոչ միայն կարևոր է, 

այլ միանգամայն անհրաժեշտ: 

Առաջին, մեր պատմությունը 

հասկանալը ոգեշնչում է մեզ լինել 

Աստծո կին, ինչպիսին մենք պետք 

է լինենք: Հետևելով Վերջին օրերի 

Սրբերի վեհանձն կանանց, մենք 

կարող ենք սովորել անցյալից, թե 

ինչպես դիմավորել ապագան: 3

Երկրորդ, մեր պատմությունը 

սովորեցնում է, որ նույն սկզբունք-

ները, որ գոյություն ունեին Եկեղե-

ցու վաղ շրջանում, այսօրվա մեր 

հիմնական սկզբունքներն են: Այս 

Սփոփող Միության Պատմությունն 
ու Ժառանգությունը
Ուսումնասիրեք այս նյութը և, ինչպես հարմար է, քննարկեք այն քույրերի հետ, ում  
դուք այցելում եք: Օգտագործեք հարցերը, որոնք կօգնեն ձեզ ամրացնել ձեր քույրերին 
և Սփոփող Միությունը դարձնել ձեր սեփական կյանքի ակտիվ մասը:

Ա յ ց ե լ ո ղ  Ո ւ ս ո ւ ց ի չ ն ե ր ի  Ո ւ ղ ե ր ձ ,  հ ո ւ ն վ ա ր  2 0 1 1

գիտելիքը և մեր հավատքն ու անձ-

նական արդարակեցությունը մե-

ծացնելու, ընտանիքներն ու տները 

ամրացնելու, և կարիքավորներին 

օգնելու մեր նպատակները կապ 

են ստեղծում մեր անցյալի ու ներ-

կայի միջև:

Երրորդ, գնահատելով մեր 

պատմությունը, մենք կարող ենք 

ավելի լավ կիսվել մեր հոգևոր ժա-

ռանգությամբ: Նախագահ Հենրի 

Բ. Այրինգը՝ Առաջին Նախագա-

հության Առաջին Խորհրդականը, 

ասել է. «Դուք փոխանցում եք այդ 

ժառանգությունը, երբ օգնում եք 

մյուսներին ստանալ գթության 

պարգևը: . . . Սփոփող Միության 

պատմությունը գրված է խոսքերով 

և թվերով, սակայն դրա ժառան-

գությունը փոխանցվում է սրտից 

սիրտ»: 4

Վերջապես, մեր պատմությունը 

հասկանալը օգնում է մեզ լինել 

ապագա Սփոփող Միության գոր-

ծող մաս: Նախագահ Սպենսեր Վ. 

Քիմբալը (1895–1985) բացատրել 

է. «Մենք գիտենք, որ կանայք, 

ովքեր խորին երախտագիտու-

թյուն ունեն անցյալի հանդեպ, 

շահագրգռված կլինեն արդար 

ապագա ձևավորել»: 5

Ջուլի Բ. Բեք, Սփոփող Միության 
գերագույն նախագահ:

Սուրբ Գրություններից
Եսթեր Թ.28–29, Հռովմայեցիս 

ԺԶ.1–2, Ալմա 37.8, Մորոնի 7.45–47

Մեր պատմությունից
«Սփոփող Միությունը Տիրոջ 

կազմակերպությունն է կանանց 

համար»: 6 Որպես մարգարե  

Ջոզեֆ Սմիթը կազմավորեց  

Սփոփող Միությունը մարտի  

17-ին, 1842թ.:Այդ առաջին ժողովի 

փոքրիկ, խառը խումբը նվիրյալ 

կանայք էին, այսօրվա Սփոփող 

Միության քույրերի նման: «Ամե-

նափոքրերը երեք դեռահասներ 

էին, և ամենամեծը մոտ հիսունա-

մյա կին էր: Կանանցից տասն-

մեկը ամուսնացած էին, երկուսը՝ 

ամուրի, վեցը ամուսնացած չէին և 

մեկի ամուսնական կարգավիճակը 

անհայտ է: Նրանց կրթությունն ու 

մասնագիտությունները շատ բազ-

մազան էին, ինչպես նաև նրանց 

նյութական պայմանները: Նրանց 

բազմազանությունը գնալով մեծա-

նում էր, մինչ կազմակերպության 

անդամությունը շարունակում էր 

աճել, բայց նրանք մեկ էին և կշա-

րունակեն այդպիսին էլ լինել»: 7
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Ի՞նչ կարող եմ ես անել

1. Ի՞նչ կարող եմ ես անել, որ 
օգնեմ քույրերին, որոնց այ-
ցելում եմ, ստանալ գթության 
պարգևը: 

2. Ի՞նչ կարող եմ սկսել անել 
այս ամիս ինձ համար, որ 
առաքինի ապագա ունենամ: 
Իմ ընտանիքի՞ համար: Ուրիշ-
ների՞ համար:

 Լրացուցիչ տեղեկության համար, 

այցելեք www.reliefsociety.lds.org:


