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երջերս ես և կինս՝ Հարիեթը, գնացինք օդակա-
յան՝ դիտելու հոյակապ օդանավերի վայրեջքը։ 
Քամոտ օր էր, և քամու ուժեղ պոռթկումները 

բախվում էին վայրէջք կատարող օդանավին, ստի-
պելով կտրուկ թեքվել և սարսուռ զգալ վայրէջքի 
ընթացքում։ 

Մինչ մենք դիտում էինք բնության և մեքենայի միջև 
տեղի ունեցող պայքարը, ես վերհիշեցի թռիչքի իմ իսկ 
վարժանքները և սկզբունքները, որ սովորել էի այդտեղ 
և ավելի ուշ վարժանքների ժամանակ ուսուցանել այլ 
օդաչուների։

«Փոթորկի ժամանակ մի փորձեք պայքարել թա-
փահարման դեմ»,-  սովորաբար ասում էի ես նրանց։ 
«Շարունակեք հանգիստ մնալ, մի արձագանքեք 
ծայրահեղ ձևով։ Ձեր ուշադրությունը սևեռված պահեք 
վազքուղու կենտրոնական գծին։ Եթե դուք շեղվել եք 
վայրէջքի համար նախատեսված ձեր ուղուց, կատա-
րեք անհապաղ, սակայն կշռադատված ուղղումներ։ 
Վստահեք ձեր օդանավի ներուժին։ Բարեհաջող 
կերպով հաղթահարեք թափահարումները»։

Փորձառու օդաչուները հասկանում են, որ իրենք չեն 
կարող միշտ կառավարել այն ամենը, որ կատարվում 
է իրենց շուրջը։ Նրանք չեն կարող պարզապես դա-
դարեցնել թափահարումը։ Նրանք չեն կարող անհե-
տացնել անձրևը կամ ձյունը։ Նրանք չեն կարող մեղմել 
քամին կամ փոխել դրա ուղղությունը։

Սակայն նրանք նաև հասկանում են, որ սխալ կլինի 
վախենալ փոթորկից կամ ուժեղ քամիներից, և հատ-
կապես դրանց պատճառով իրենց կորցնել։ Ապահով 

վայրէջքի համար, երբ պայմանները զիջում են սպաս-
վածին, ճիշտ ուղու վրա մնալն է և որքան հնարավոր 
է ճանապարհը հարթ անցնելը։

Մինչ ես դիտում էի իրար հետևից վերջնական 
վայրէջք կատարող օդանավերին և վերհիշում որպես 
օդաչու տարիների ընթացքում իմ սովորած սկզբունք-
ները, ես սկսեցի խորհել, թե արդյոք այդտեղ դաս 
չկար մեր ամենօրյա կյանքի համար։

Միշտ չէ, որ մենք կարող ենք ղեկավարել փոթորիկ-
ները, որոնք կյանքը դնում է մեր ճանապարհին։ Երբեմն 
իրադարձությունները պարզապես մեր ուզած ձևով չեն 
ընթանում։ Մենք կարող ենք ցնցվել և վհատվել հիաս-
թափության, կասկածի, վախի, տխրության կամ սթրե-
սային իրավիճակների փոթորկի պատճառով։

Այդ պահերին հեշտությամբ մեզ կլանում է ամեն 
բան, որ սխալ է ընթանում և մեր միտքը կենտրոնաց-
նում մեր դժվարությունների վրա։ Գայթակղությունը կա-
յանում է նրանում, որ մենք կարող ենք կենտրոնանալ 
մեր դժվարությունների վրա՝ Փրկիչի և ճշմարտության 
վերաբերյալ մեր վկայության վրա կենտրոնանալու 
փոխարեն։

Սակայն դա լավագույն միջոցը չէ կյանքում մեր 
դժվարությունների միջով առաջ ընթանալու համար։

Ճիշտ ինչպես փորձառու օդաչուն իր ուշադրությունը 
չի կենտրոնացնում փոթորկի վրա, այլ վազքուղու 
կենտրոնի և վայրէջքի ճիշտ կետի վրա, այդպես էլ 
մենք պետք է մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք 
մեր հավատքի առանցքի՝ մեր Փրկիչի, Նրա ավե-
տարանի և մեր Երկնային Հոր ծրագրի վրա, և մեր 
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վերջնական նպատակի՝ մեր երկնային հանգրվան 
ապահով վերադառնալու վրա։ Մենք պետք է վստա-
հենք Աստծուն և մեր ջանքերը կենտրոնացնենք աշա-
կերտության արահետում մնալու վրա։ Մենք պետք է 
մեր աչքերը, սիրտը և միտքը կենտրոնացած պահենք 
ճիշտ ապրելու վրա։

Մեր հավատքը և վստահությունն առ Երկնային 
Հայրը, Նրա պատվիրանները ուրախությամբ պահե-
լու միջոցով ցույց տալը մեզ կբերի երջանկություն և 
փառք։ Եվ եթե մենք մնանք ուղու վրա, մենք կազատ-
վենք ցանկացած փոթորկից, անկախ այն բանից, թե 
որքան ուժեղ այն կթվա, և ապահով կվերադառնանք 
մեր երկնային տուն։

Անկախ այն բանից՝ երկինքը պարզ է, թե վտան-
գավոր ամպերով լի, որպես Հիսուս Քրիստոսի 
աշակերտներ մենք առաջինը փնտրում ենք Աստծո 
արքայությունը և Նրա արդարությունը, իմանալով, 
որ եթե մենք անում ենք դա, ապա ամեն անհրաժեշտ 
բան ի վերջո կտրվի մեզ (տես Մատթեոս Զ․33):

Ինչպիսի կարևոր դաս կյանքի համար։
Որքան շատ մենք կենտրոնանանք մեր դժվարու-

թյունների, մեր ջանքերի, մեր կասկածների և մեր 
վախերի վրա, այնքան ամեն բան ավելի դժվար կարող 
է դառնալ։ Բայց որքան շատ ենք մենք կենտրոնանում 
մեր վերջնական երկնային նպատակակետի և աշակեր-
տության արահետին հետևելու ուրախությունների վրա՝ 
Աստծուն սիրելու և մեր մերձավորներին ծառայելու վրա, 
այնքան ավելի հավանական է, որ մենք հաջողությամբ 
անցնենք նեղությունների և փոթորիկների միջով։

Սիրելի ընկերներ, անկախ այն բանից, թե որքան 
ուժգին են սուլում մեր մահկանացու գոյության մեջ 
առկա քամիները մեր շուրջ բոլորը, Հիսուս Քրիստոսի 
ավետարանը միշտ կառաջարկի լավագույն ուղին մեր 
Երկնային Հոր արքայությունում ապահով վայրէջքի 
համար։

ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՒՄ ԱՅՍ ՈՒՂԵՐՁԻՑ

Նախագահ Ուխդորֆը խորհուրդ է տալիս, որ 
«վստահենք Աստծուն և մեր ջանքերը կենտրոնաց-
նենք աշակերտության արահետում մնալու վրա»։ 
Հարցրեք նրանց, ում ուսուցանում եք, թե ինչպես 
են նրանք կենտրոնացած մնացել «վերջնական 
երկնային նպատակների և աշակերտության 

արահետին հետևելու ուրախությունների վրա» 
այն պահերին, երբ հանդիպել են փորձությունների։ 
Դուք կարող եք հրավիրել նրանց մտածել ուղիների 
մասին, թե ինչպես կարող են դժվար պահերին 
կենտրոնանալ իրենց վկայությունների և Քրիստոսի 
վրա և աղոթքով որոշել, թե ինչպես իրագործել 
այդ գաղափարներից մեկը կամ մի քանիսն իրենց 
կյանքում։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ

Հիմք իմ վկայության համար
Ջենիֆեր Միվեր

Երբ ես 16 տարեկան էի, իմ ընկերներից մեկն 
այցելեց մեր տուն միսիոներների հետ։ Առաջին 

զրույցից հետո մեկ ամսվա ընթացքում իմ բոլոր 
հարցերին տրվեցին հստակ պատասխաններ։ Սա 
զգացի Սուրբ Հոգու վկայությունը Վերականգնման 
մասին ուղերձի ճշմարտացիության վերաբերյալ։ 
Դա նման չէր որևէ բանի, որ ես նախկինում զգացել 
էի, և ես գիտեի, որ այդ ամենը ճշմարիտ էր։

Այնուամենայնիվ, ես հանդիպեցի ավելի շատ 
մերժման և հակադրության, քան երբևէ նախկինում։ 
Ես ինձ զգում էի միայնակ, հոգնած և շփոթված։ Եթե 
ես անում էի ճիշտը, ինչո՞ւ էի բախվում այդքան շատ 
անհաջողությունների։ Ես չէի կարողանում հասկա-
նալ, թե ինչպես էին իմ փորձությունները տրվում իմ 
օգտի համար։ Միսիոներները սովորեցրեցին ինձ 
ծոմ պահել և աղոթել նույնիսկ դպրոցական օրվա 
ընթացքում։ Երբ որոշ բաներ արդեն անտանելի էին 
թվում, ես աղոթեցի իմ ողջ սրտով և անմիջապես 
զգացի Հոգու մխիթարությունը։

Իմ մկրտության շաբաթը լի էր փորձություններով։ 
Իմ տնօրենը սպառնաց ազատել ինձ աշխատան-
քից, եթե չհետաձգեի իմ մկրտությունը՝ մեկ ուրիշին 
փոխարինելու համար, ես հայտնվեցի հիվանդա-
նոցում երիկամների քարերի պատճառով, և իմ 
ծնողները խնդրեցին ինձ հեռանալ մեր տնից։ Երբ 
այդքան շատ բաներ գտնվում էին իմ վերահսկողու-
թյունից դուրս, միակ բանը, որ ես կարող էի անել, 
դեպի Տերը դառնալն էր։

Այդ փորձություններից յուրաքանչյուրը իսկապես 
իմ օգտի համար էր։ Դրանք օգնեցին ինձ սովորել 
ավետարանի վարդապետությունների մասին, 
որոնք հիմք ապահովեցին իմ վկայության համար։
Հեղինակն ապրում է ԱՄՆ- ի Այդահո նահանգում:
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Մարգարեները, առաքյալները և 
ղեկավարները շարունակում 

են «պաշտոնապես հայտարարել, 
որ տղամարդու և կնոջ ամուս-
նությունը հաստատվել է Աստծո 
կողմից և, որ ընտանիքն ամե-
նակարևոր դերն ունի Արարչի 
ծրագրում»։ 1

 Տասներկու Առաքյալների Քվո-
րումից Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆեր-
սոնն ասել է․ «Տղամարդու և կնոջ 
ամուսնության վրա հիմնված 
ընտանիքը լավագույն պայման-
ներն է ստեղծում Աստծո ծրագրի 
իրականացման համար։ . . .

. . . Ոչ մենք, ոչ էլ որևէ մահկա-
նացու էակ չի կարող վերափոխել 
ամուսնության այս աստվածային 
կարգը»։ 2

Բոննի Լ․ Օսկարսոնը՝ Երի-
տասարդ Կանանց գերագույն 
նախագահն ասել է․ «Յուրաքան-
չյուրը, անկախ ամուսնական 
կարգավիճակից կամ երեխաների 
քանակից, կարող է պաշտպանել 
Տիրոջ ծրագիրը, որը նկարագր-
վում է ընտանիքի վերաբերյալ 
հայտարարությունում։ Եթե դա 
Տիրոջ ծրագիրն է, այն պետք է 
նաև մեր ծրագիրը լինի»։ 3

Երեց Քրիստոֆերսոնը շարու-
նակել է․ «Ձեզանից ոմանք զրկված 
են ամուսնության օրհնությունից 
բազմաթիվ պատճառներով, 
ինչպիսին են օրինակ կենսունակ 
հեռանկարների բացակայությունը, 
նույն սեռի հանդեպ համակրանքը, 

Ամուսնությունը հաստատվել  
է Աստծո կողմից

ֆիզիկական կամ մտավոր խնդիր-
ները, կամ պարզապես ձախող-
վելու վախը։ . . . Կամ միգուցե 
դուք ամուսնացել եք, սակայն այդ 
ամուսնությանը վերջ է դրվել։ . . . 
Ձեզանից ոմանք, ովքեր ամուսնա-
ցած են, չեն կարողանում երեխա-
ներ ունենալ։ . . .

Այնուամենայնիվ, . . . յուրաքան-
չյուրը կարող է նպաստել աստվա-
ծային ծրագրի իրականացմանը 
յուրաքանչյուր սերնդում»։ 4

Լրացուցիչ սուրբ գրություններ
Ծննդոց Բ․18–24, Ա Կորնթացիս 
ԺԱ․11, Վարդապետություն  
և Ուխտեր 49․15–17

Իրական պատմություններ
Եղբայր Լարի Մ․ Գիբսոնը, 

ով նախկինում ծառայել է որպես 
Երիտասարդ Տղամարդկանց 
գերագույն նախագահության 
առաջին խորհրդական, հիշում է, 
երբ Շերլին, ով այժմ նրա կինն է, 
ասել է․

«Ես սիրում եմ քեզ, քանի որ 
գիտեմ՝ դու սիրում ես Տիրոջն 
ավելին, քան ինձ ես սիրում»։ . . .

Այդ պատասխանից իմ սիրտը 
լցվեց։ . . .

. . . Եվ ես ցանկացա, որ նա 
միշտ զգա, որ ես սիրում եմ Տի-
րոջն ամեն բանից առավել»։ 5

Տասներկու Առաքյալների 
Քվորումից Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդ-
նարն ուսուցանել է. «Տեր Հիսուս 

Քրիստոսը ուխտով հաստատ-
ված ամուսնական հարաբե-
րությունների առանցքային 
կետն է։ . . . [Պատկերացրեք, որ] 
Փրկիչը գտնվում է եռանկյան 
գագաթին, որի մի անկյունում 
կինն է, իսկ մյուս անկյունում 
տղամարդը։ Այժմ խորհեք այն 
մասին, թե ինչ է տեղի ունե-
նում տղամարդու և կնոջ միջև 
փոխհարաբերություններում, 
երբ նրանք անհատապես և 
հաստատուն քայլերով «գալիս 
են Քրիստոսի մոտ» և ձգտում են 
«կատարելագործվել Նրանում» 
(Մորոնի 10․32): Քավիչի շնոր-
հիվ և Նրա միջոցով տղամարդն 
ու կինը ավելի են մոտենում 
իրար»։ 6
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Խորհեք այս մասին

Ինչպե՞ս եմ ես անհատապես 

և հաստատուն քայլերով 

ձգտում «գալ Քրիստոսի մոտ»։

Հավատք, Ընտանիք,  
Սփոփանք


