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Ծառայեք Տիրոջը 
սիրով

Տ
եր Հիսուս Քրիստոսն ուսուցանել է, «Որովհետև 

ով որ կամենայ իր անձն ապրեցնել` կկորցնէ 

նորան. և ով որ իր անձն կորցնէ ինձ համար` 
նա կապրեցնէ նորան» (Ղուկաս 9.24):

«Ես հավատում եմ, որ Փրկիչն ասում է մեզ, որ 

մինչև մենք չկորցնենք մեզ ուրիշներին ծառայելու 

մեջ, մեր կյանքը քիչ նպատակ կունենա: Նրանք, 

ովքեր ապրում են միայն իրենց համար, վերջիվերջո 

թուլանում են և փոխաբերական իմաստով, կորցնում 

են իրենց կյանքը, մինչ նրանք, ովքեր կորցնում են 

իրենց ուրիշների համար ծառայության մեջ, աճում 

և ծաղկում են և արդյունքում փրկում են իրենց 

կյանքը»: 1

Նախագահ Մոնսոնի ծառայության հետևյալ 

քաղվածքներում նա հիշեցնում է Վերջին Օրերի 

Սրբերին, որ նրանք Տիրոջ ձեռքերն են, և որ հա-

վերժության օրհնությունները սպասում են նրանց, 

ովքեր հավատարմորեն ծառայում են ուրիշներին:

Ծառայություն տաճարում

«Մեծ ծառայություն է արվում, երբ մենք կատա-

րում ենք փոխարինող արարողություններ նրանց 

համար, ովքեր անցել են վարագույրի այն կողմը: 

Շատ դեպքերում մենք չենք ճանաչում նրանց, ում 

համար կատարում ենք աշխատանքը: Մենք չենք 

ակնկալում շնորհակալություն, ոչ էլ ունենք այն 

վստահությունը, որ նրանք կընդունեն այն, ինչ մենք 

առաջարկում ենք: Այնուամենայնիվ, մենք ծառայում 

ենք, և այդ ընթացքում մենք ձեռք ենք բերում այն, 

ինչը գալիս է առանց այլ ջանքերի. մենք բառա-

ցիորեն դառնում ենք փրկիչներ Սիոն Լեռան վրա: 

Ինչպես մեր Փրկիչը տվեց Իր կյանքը որպես փոխա-

րինող զոհաբերություն մեզ համար, մենք նույնպես, 

փոքր չափով անում ենք նույնը, երբ տաճարում 

կատարում ենք փոխանորդի աշխատանք նրանց 

համար, ովքեր չունեն առաջ գնալու հնարավորու-

թյուն, մինչև ինչ-որ բան կկատարվի նրանց համար 

մեր կողմից, որ երկրում ենք»: 2

Մենք Տիրոջ ձեռքերն ենք

«Իմ եղբայրներ և քույրեր, մենք շրջապատված 

ենք նրանց կողմից, ովքեր ունեն մեր ուշադրու-

թյան, խրախուսանքի, աջակցության, մխիթարու-

թյան, բարության կարիքը, լինեն նրանք ընտանիքի 

անդամներ, ընկերներ, ծանոթներ կամ օտարա-

կաններ: Մենք Տիրոջ ձեռքերն ենք այստեղ, երկրի 

վրա, պարտավորված ծառայելու և բարձրացնե-

լու Նրա զավակներին: Նա կախված է մեզանից 

յուրաքանչյուրիցս. . .

«Այդ ծառայությունը, որին մեզանից 
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յուրաքանչյուրս ենք կանչված, Տեր Հիսուս Քրիս-

տոսի ծառայությունն է»: 3

Ծառայություն Փրկչի ստվերում

Նոր Աշխարհում հարություն առած Տերը հայտա-

րարեց. «Դուք գիտեք այն բաները, ինչ դուք պիտի 

անեք իմ եկեղեցում. քանզի այն գործերը, որոնք 

դուք տեսաք ինձ անելիս, դրանք պետք է նաև դուք 

անեք. քանզի այն, ինչ դուք տեսաք ինձ անելիս, 

հենց այդ պետք է դուք անեք» [3 Նեփի 27.21]:

«Մենք օրհնում ենք ուրիշներին, երբ մենք ծառա-

յում ենք «Հիսուսի [ստվերում], որ Նազարէթիցն  

է . . . որ ման եկավ բարի անելով» [Գործք Առաքելոց 

10.38]: Թող որ Աստված օրհնի մեզ գտնել ուրա-

խություն մեր Երկնային Հորը ծառայելիս, երբ մենք 

ծառայում ենք Նրա զավակներին երկրի վրա»: 4

Ծառայելու անհրաժեշտությունը

«Մեզ պետք է տրվի ծառայելու հնարավորություն: 

Այն անդամները, ովքեր դադարել են ակտիվ լինել, 

կամ ովքեր հետ են ընկնում և մնում են խուսափո-

ղական, մենք աղոթքով կարող ենք փնտրել նրանց 

հասնելու որոշ ուղիներ: Նրանց որոշակի պաշ-

տոնում ծառայելու կանչելը կարող է պարզապես 

լինել այն կայծը, որի կարիքը նրանք ունեն լիարժեք 

ակտիվության վերադառնալու համար: Բայց այն 

առաջնորդները, ովքեր կարող են օգնել այս հար-

ցում, երբեմն դժկամ են լինում դա անել: Մենք պետք 

է հիշենք, որ մարդիկ կարող են փոխվել: Նրանք 

կարող են հետևում թողնել վատ սովորությունները: 

Նրանք կարող են ապաշխարել օրինազանցու-

թյուններից: Նրանք կարող են արժանիորեն կրել 

քահանայություն: Եվ կարող են ծառայել Տիրոջը 

ջանասիրաբար»: 5

Մենք անո՞ւմ ենք այն ամենը, ինչ պետք է 
անեինք:

«Ես մի պահ կանգ եմ առնում, երբ մտածում եմ 

Նախագահ Ջոն Թեյլորի (1808–87) խոսքերի շուրջ. 

«Եթե դուք չեք մեծարում ձեր կոչումները, Աստ-

ված պատասխանատվության կկանչի ձեզ նրանց 

համար, ում դուք կարող էիք փրկել, եթե դուք կա-

տարեիք ձեր պարտականությունը» [Teachings of 
Presidents of the Church: John Taylor (2001), 164]: 

Կան ոտքեր՝ ամրացվելու, ձեռքեր՝ բարձրացվելու, 

մտքեր՝ խրախուսվելու, սրտեր՝ ոգեշնչվելու և հո-

գիներ՝ փրկվելու: Հավերժության օրհնությունները 

սպասում են ձեզ: Ձերն է արտոնությունը լինելու 

ծառայության. . . բեմի վրա մասնակիցներ, ոչ թե 

դիտորդներ»: 6
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«Եթե դուք ունեք Քրիստոսանման սեր, դուք 

ավելի լավ պատրաստված կլինեք ավետարանն 

ուսուցանելու համար: Դուք կոգեշնչվեք օգնել ու-

րիշներին ճանաչել Քրիստոսին և հետևել Նրան»: 7 

Աղոթեք, որպեսզի ավելի շատ գթություն ունենաք 

նրանց նկատմամբ, ում դուք այցելում եք: Երբ զար-

գացնեք Քրիստոսանման սեր նրանց նկատմամբ, 

դուք ավելի լավ կկարողանաք ծառայել իմաստա-

լից ճանապարհներով Տիրոջն ու նրանց, ում ուսու-

ցանում եք:

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

Ծառայության ամառը
Էլիզաբեթ Բլայթ

Մ
ի ամառ ես անցկացրեցի օտար երկրում` 
հատուկ կարիքներով երեխաների համար 

աշխատելիս: Երբ առաջին անգամ հանդիպեցի 

երեխաներին, ես աներևակայելիորեն նյարդայ-

նացած էի: Ես չէի խոսում իրենց լեզվով, բայց ես 

վստահում էի, որ Սուրբ Հոգին ինձ կառաջնորդի 

շփվել նրանց հետ: Երբ ճանաչեցի յուրաքանչյուր 

երեխայի, ես հասկացա, որ սիրո համար լեզուն 

արգելք չի հանդիսանում: Ես խաղում էի, ծիծաղում 

և ճարպկություններ անում երեխաների հետ և չէի 

կարող չզգալ կատարյալ սեր նրանց նկատմամբ: 

Ես նկատում էի այն սերը, որն ունի Երկնային Հայրն 

Իր զավակների նկատմամբ, և ուրախությունը, որը 

լցնում էր իմ սիրտը, աննկարագրելի էր: 

Երբ ծառայում եմ ուրիշներին, ես զգում եմ սեր 
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ոչ միայն նրանց նկատմամբ, ում ծառայում եմ, 

այլ նաև Երկնային Հոր նկատմամբ: Ես իսկապես 

հասկացա, որ «երբ դուք ձեր մերձավորների ծառա-

յության մեջ եք, դուք սոսկ ձեր Աստծո ծառայության 

մեջ եք» (Մոսիա 2.17): Իմ ծառայության նպատակը, 

լինի այն մեծ ծառայության ծրագրիր կամ բարու-

թյան փոքր գործեր, Աստծուն փառավորելն է (տես 

Մատթէոս 5.16): Ես հուսով եմ, որ երբ ծառայում եմ 

ուրիշներին, մարդիկ նկատում են Երկնային Հոր 

նկատմամբ իմ սերը և Քրիստոսի Լույսը, որն այր-

վում է իմ մեջ: 

Հեղինակն ապրում է Վաշինգտոնում, ԱՄՆ:

ԵՐԵԽԱՆԵՐ

Սիրո շղթաներ

Խ
նդրեք մեծահասակներից մեկին օգնել ձեզ 

կտրել մոտ 1 դյույմ (2.5 սմ) լայնություն և մոտ  

8 դյույմ (20 սմ) երկարություն ունեցող թղթի 28 

բարակ շերտ: Այս ամսվա յուրաքանչյուր օրվա 

ընթացքում կատարեք ծառայություն, որպեսզի ցու-

ցաբերեք ձեր սերն ինչ-որ մեկի նկատմամբ: Կարող 

եք օգնել ձեր ծնողներին մաքրել ձեր տունը կամ 

գրել մի բարի երկտող ձեր հարևանին: 

Թղթի շերտերից մեկի վրա գրեք, թե ինչպես ծա-

ռայեցիք այդ օրը, և այնուհետև սոսնձեք կամ իրար 

կապեք շերտի ծայրերը, որպեսզի ստացվի շղթա: 

Դուք կարող եք միացնել ձեր շղթաները` նոր շղթայի 

մի ծայրն անցկացնելով նախորդ օրվա շղթայի 

միջով` նախքան նոր շղթայի ծայրերը միասին կա-

պելը կամ սոսնձելը: Տեսեք, թե ինչպես է աճում ձեր 

սիրո շղթան: Դուք նույնիսկ կարող եք շարունակել 

ավելացնել ձեր ծառայության շղթային փետրվար 

ամսից հետո: 
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Հավատք • Ընտանիք • Սփոփանք

Սա Այցելող Ուսուցիչների Ուղերձների 
շարքում առաջինն է, որ նվիրված 
է Փրկչի առաքելության տարբեր 
ոլորտներին:

Հիսուս Քրիստոսը` Բարի Հո-

վիվը, ուսուցանել է.

«Ձեզանից ով է այն մարդը, 

որ հարյուր ոչխար ունենա և 

նրանցից մեկը կորցնե. չի՞ թողնի 

իննսունևինը անապատում և այն 

կորածի ետևից գնա, մինչև որ 

գտնե նրան: . . .

Ասում եմ ձեզ, թէ . . . ուրախու-

թիվն կլինի երկնքումը մէկ մե-

ղավորի համար, որ ապաշխարէ» 

(Ղուկաս 15.4, 7):

Երբ մենք հասկանում ենք, որ 

Հիսուս Քրիստոսը Բարի Հովիվն 

է, Նրա օրինակին հետևելու և 

կարիքավորներին ծառայելու 

մեր ցանկությունը մեծանում է: 

Հիսուսն ասել է. «Ես եմ բարի 

Հովիվը, և ես իմիններին ճանա-

չում եմ: . . . Եվ իմ անձը դնում եմ 

ոչխարների համար» (Յովհաննէս 

10.14–15): Քրիստոսի Քավության 

շնորհիվ մեզանից ոչ ոք երբեք չի 

կորի այնպես, որ չկարողանանք 

գտնել մեր տուն գնալու ճանա-

պարհը (տես Ղուկաս 15):

Նախագահ Թոմաս Ս. Մոն-

սոնն ասել է, «Հոտի մասին հոգ 

տանելը մեր պատասխանատ-

վությունն է: . . . Թող որ մեզանից 

Հիսուս Քրիստոսի աստվածային 
առաքելությունը. Բարի Հովիվ
Աղոթքով ուսումնասիրեք այս նյութը և փորձեք հասկանալ ինչով կիսվել: 
Ինչպե՞ս կարող է Փրկչի կյանքի ու առաքելության մասին հասկացողությունը 
մեծացնել մեր հավատքը Նրա նկատմամբ և օրհնել նրանց, ում մասին հոգ եք 
տանում այցելությամբ ուսուցանման միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկության համար, 
այցելեք reliefsociety.lds.org:

յուրաքանչյուրը մի քայլ առաջ 

գնա ծառայելու համար»: 1

Սուրբ գրություններից
Սաղմոս 2; Եսայիա 40.11;  

Մոսիա 26.21

Մեր պատմությունից

Էլիզաբեթ Էն Ուիթնին, ով 

ներկա էր Սփոփող Միության 

առաջին ժողովին, 1830-ին ասաց 

իր դարձի գալու մասին. «Հենց որ 

ես լսեցի ավետարանի մասին, 

երբ Երեցները քարոզում էին, ես 

գիտեի, որ դա Բարի Հովվի ձայն 

է»: 2 Էլիզաբեթը հետևեց Բարի 

Հովվի ձայնին և մկրտվեց ու 

հաստատվեց:

Մենք նույնպես կարող ենք 

լսել Բարի Հովվի ձայնը և կիսվել 

Նրա ուսմունքներով ուրիշների 

հետ: Նախագահ Մոնսոնն ասել է, 

«Մենք Տիրոջ ձեռքերն ենք այս-

տեղ` երկրի վրա, նրա երեխանե-

րին ծառայելու և բարձրացնելու 

պարտականությամբ»: 3

Հենց այնպես, ինչպես հովիվն 

է փնտրում կորած ոչխարին, 

ծնողները նույնկերպ կարող են 

փնտրել երեխային, ով կորել է: 

Նախագահ Ջեյմս Ի. Ֆաուստը 

(1920–2007)` Առաջին Նախագա-

հության Երկրորդ Խորհրդականը, 

ասել է. «Այն կոտրված սրտով 

ծնողներին, ովքեր եղել են ար-

դարակյաց, ջանասեր և աղոթ-

քով լի իրենց անհնազանդ 

զավակներին ուսուցանելիս, 

մենք ասում ենք ձեզ, որ Բարի 

Հովիվը հոգ է տանում նրանց 

մասին: Աստված գիտի և հաս-

կանում է ձեր խորը վիշտը: Կա 

հույս»: 4
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