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დადუმდი, ჩადექ

ერთხელ მრავალი წლის წინ, მას შემდეგ,  

რაც ოფისის საქმეები მოვაგვარე, ვიგრძენი, 

რომ უნდა მომენახულებინა, ასაკოვანი  

ქვრივი ქალბატონი სოლთ ლეიქ სითის მოხუცე-

ბულთა სახლში. მე პირდაპირ იქ გავემგზავრე.

მის ოთახში რომ შევედი, ის ცარიელი დამ-

ხვდა. პერსონალს ვკითხე, სად შეიძლებოდა მისი 

პოვნა და პასუხად მივიღე, რომ მოსასვენებელ 

ოთახში. იქ რომ მივედი, ჩემი ნაცნობი ქვრივი 

ქალი დავინახე. ის თავის დასა და კიდევ ერთ მე-

გობარს ესაუბრებოდა. ჩვენ ერთად სასიამოვნოდ 

ვისაუბრეთ.

საუბრისას კართან მამაკაცი მოვიდა. მას  

ავტომატიდან გამაგრილებელი სასმელის ყიდვა 

უნდოდა. მან გამომხედა და მითხრა: „თქვენ  

თომას მონსონი ბრძანდებით!“

„დიახ“, - ვუპასუხე მე. „თქვენ კი ჰემინგუეის 

ჰგავხართ“.

მან დაადასტურა, რომ იგი ალფრედ იუჯინ  

ჰემინგუეის ვაჟი, სტეფან ჰემინგუეი იყო. მრა-

ვალი წლის წინ, ჩემი ეპისკოპოსობის დროს, 

ალფრედი ჩემი მრჩეველი იყო და მე მას შემოკ-

ლებით ჯინის ვეძახდი. მან მიამბო, რომ მამა-

მისი ამავე შენობაში იმყოფებოდა და სიკვდილის 

პირას იყო. იგი ჩემს სახელს ახსენებდა, ამიტომ 

ჯინის და მის ოჯახს უნდოდა ჩემი მოძებნა, მაგ-

რამ ჩემს ტელეფონის ნომერს ვერ პოულობდნენ.

მე იმწუთასვე ბოდიში მოვუხადე ქალბა-

ტონებს და სტეფანთან ერთად ჩემი ყოფილი 

მრჩევლის ოთახისკენ გავეშურე, იქ,სადაც მისი 

სხვა შვილები იყვნენ შეკრებილნი (მისი მეუღლე 

რამოდენიმე წლის წინ გარდაიცვალა). ოჯახის 

წევრებმა ჩემი და სტეფანის შეხვედრა აღიქვეს, 

როგორც მამა ზეციერის პასუხი მათი ძლიერი 

სურვილის მიმართ - მენახა მათი მამა, სანამ 

ცოცხალი იყო და გამოვხმაურებოდი მის ძახილს. 

მეც ზუსტად ასე ვფიქრობდი,  რადგან სტეფანი 

რომ არ შემოსულიყო ოთახში ზუსტად იმ დროს, 

მე რომ იქ ვიმყოფებოდი, ვერც კი გავიგებდი, 

რომ ჯინი იმავე შენობაში იყო.

ჩვენ იგი დავლოცეთ. სიმშვიდის სული  

სუფევდა. ჩვენ სასიამოვნოდ ვისაუბრეთ,  

შემდეგ მე წავედი.

მეორე დღეს ტელეფონის ზარით შევიტყვე, 

რომ ჯინ ჰემინგუეი გარდაიცვალა ოცი წუთის 

შემდეგ, რაც ჩემგან და თავის ვაჟისგან დალოცვა 

მიიღო.

მე ჩუმად ვილოცე და მამაზეციერს მადლობა 

გადავუხადე იმისთვის, რომ მკარნახობდა წავსუ-

ლიყავი მოხუცებულთა სახლში და ჩემს ძვირფას 

მეგობართან, ალფრედ იუჯინ ჰემინგუეისთან 

მიმიყვანა.

მე მინდა მჯეროდეს, რომ ჯინ ჰემინგუეის 

ფიქრები, როცა ჩვენ სული წმინდის ნათე-

ლში ყოფნით ვტკბებოდით, მორჩილებით 

ვლოცულობდით და მღვდლობის დალოცვა 

წარმოვთქვით, გამახსენდა ჰიმნი „მოძღვარო, 

ქარიშხალი მძვინვარებს“.
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პრეზიდენტი  
თომას ს. მონსონის 

მიერ
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შეჩერდი, დალოცვილო გამომსყიდველო!

ნუღარ დამტოვებ მარტო,

და სიხარულით დალოცვილ ნავსადგომს 

მივაღწევ

და დავისვენებ ნეტარ სანაპიროზე.

მე დღემდე მომწონს ეს ჰიმნი და ვმოწმობ, 

რომ იგი სხვებს ანუგეშებს:

იქნება ეს აღელვებული ზღვის მრისხანება

ადამიანები, ავი სულები თუ სხვა,

ვერანაირი წყალი ვერ შთანთქავს გემს,  

სადაც

მიწის, ზღვისა და ზეცის უფალია.

ისინი ყველანი მის ნებას დაემორჩილებიან:

დადუმდი, ჩადექ.  1

ცრემლისა და გაჭირვების ჟამს, შიშსა  

და მწუხარებაში, საყვარელი ადამიანის  

დაკარგვის გულისტკივილისა და მარტოობის 

განცდაში, არსებობს დარწმუნება იმაში,  

რომ ცხოვრება მარადიულია. ჩვენი უფალი  

და მხსნელი არის ამის ცოცხალი მოწმე. 2  

მისი სიტყვები წმინდა წერილიდან დამაკმა-

ყოფილებელია: „შეჩერდით და შეიცანით,  

რომ მე ვარ ღმერთი“ (ფსალმუნები 46:10).  

მე ვმოწმობ ამის ჭეშმარიტების შესახებ.

შენიშვნები
1. „მოძღვარო, ქარიშხალი მძვინვარებს“, Hymns, 105.
2. იხ. რიჩარდ ლ.ევანსი, “So Let Us Live to Live Forever,” New Era, 

ივლისი 1971, 18.

ამ მოწოდების სწავლება

ამ მოწოდებას შეუძლია დაამშვიდოს ისინი,  

ვინც განიცდიან ახლობლის გარდაცვალებას ან 

გასაჭირში იმყოფებიან. პრეზიდენტ მონსონის 

გზავნილის გარდა, გაუზიარეთ მათ, ვისაც ასწავ-

ლით (მათი საჭიროებებისამებრ) ერთ-ერთი შემ-

დეგი ნაწყვეტი წმინდა წერილიდან: იობი 19:25–26; 

1 კორინთელთა 15:19–22; მოსია 24:13–15; მოძღვ-

რება და აღთქმები 122:7–9. თუ იგრძენით ამის 

საჭიროება, შეგიძლიათ დაამოწმოთ იმ სიმშვიდის 

შესახებ, რომელიც მხსნელმა გარგუნათ განსაცდე-

ლის დროს.

ახალგაზრდები

გთხოვ, განმიკურნე გული
კელსი ლედოქსის მიერ

ჩემი ძმის გარდაცვალების წლისთავზე, მე 

ვფიქრობდი მისი გარდაცვალებიდან დღემდე 

გასულ დროზე. მე მახსოვს არა მარტო საშინელი 

ტკივილი, არამედ ღმერთის დალოცვაც, რომელიც მან 

მიბოძა.

მე არასდროს არ მესმოდა მათი, რომლებიც ამბობ-

დნენ, რომ საყვარელი ადამიანის სიკვდილმა მათ 

დალოცვა მოუტანა. მე არ მესმოდა, როგორ შემე-

ძლო ვყოფილიყავი მადლიერი და გახარებული იმის 

გამო, რამაც ასეთი დიდი ტკივილი მომაყენა. თუმცა 

იყო ერთი ღამე, როდესაც მე მთლიანად შემეცვალა 

წარმოდგენა.

შუაღამისა გამეღვიძა. გული, როგორც არასდროს, 

დამძიმებული მქონდა. ტკივილისგან ვიხრჩობოდი. 

მუხლებზე დავეცი და ქვითინით მამაზეციერს  

აღუვლინე ლოცვა. მთელი ცხოვრების განმავ-

ლობაში მასწავლიდნენ გამოსყიდვასა  და იესო 

ქრისტეს განკურნების სასწაული ძალის შესახებ. 

ახლა ჩემს რწმენას სცდიდნენ. ნამდვილად მჯე-

როდა? მე ვთხოვე მამა ზეციერს განეკურნა ჩემი 

გული. ტკივილი ერთი ადამიანის ასატანად ძალიან 

მძიმე იყო.

შემდეგ სიმშვიდის, ნუგეშისა და სიყვარულის 

შეგრძნება დაეუფლა მთელს ჩემს სხეულს. ისეთი 

შეგრძნება მქონდა, რომ ღმერთმა გულში ჩამიკრა და 

ამ საშინელი ტკივილისაგან მიცავდა. მე ძმა მაინც 

მენატრებოდა, მაგრამ ახლა ყველაფერს სულ სხვა 

თვალებით ვუყურებდი. ამ გამოცდილებამ იმდენი 

რამ მასწავლა!

მე ვიცი, რომ უფლის სიყვარული და სიმშვიდე 

ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. ჩვენ უბრალოდ უნდა 

ვეზიაროთ მათ.

ბავშვები

აირჩიე სიმშვიდე

პრეზიდენტი მონსონი ამბობს, რომ, როცა ვართ 

სიმშვიდითა და მოწიწებით განმსჭვალუ-

ლნი, ჩვენ  შეგვიძლია უფრო ძლიერი დამოწმება 
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მივიღოთ მამაზეციერის შესახებ და სულიწმინდა 

უკეთ გვიკარნახებს, თუ როგორ დავეხმაროთ 

სხვებს.

ჩაიწერეთ ან ისაუბრეთ თქვენს მშობლებთან 

© 2013 Intellectual Reserve, Inc. ყველა უფლება დაცულია. დაბეჭდილია გერმანიაში. ინგლისურად დამტკიცებულია: 6/12. თარგმანი დამტკიცე-
ბულია: 6/12. თარგმანი First Presidency Message, March 2013. Georgian. 10663 131

სიმშვიდის შენარჩუნების ერთ-ერთ ხერხზე.  

შემდეგ სცადეთ ამ კვირაში ამ ხერხის გამოყენება. 

ამის შემდეგ შეგიძლიათ ჩაიწეროთ დღიურში ის 

გრძნობები და კარნახი, რომელიც გაგიჩნდათ.  
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გააქტიურება
ლოცვით შეისწავლეთ ეს მასალა და საჭიროებისამებრ განიხილეთ ის იმ დებთან, 
რომლებთანაც სტუმრობთ. გამოიყენეთ კითხვები, რათა გააძლიეროთ დები და 
გახადოთ მოწყალების საზოგადოება თქვენი ცხოვრების აქტიური ნაწილი. დამატე-
ბითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ვებგვერდი reliefsociety.lds.org.

რწმენა • ოჯახი  

• მოწყალება

ჩვენმა წინასწარმეტყველმა, 

პრეზიდენტმა თომას ს. მონ-

სონმა, წაგვაქეზა „მივწვდეთ 

იმათ, ვისაც ესაჭიროება ჩვენი 

დახმარება და ამოვიყვანოთ 

ისინი უფრო მაღალ საფეხურზე 

ან დავაყენოთ უკეთეს გზაზე. 

. . . ეს უფლის სამუშაოა და როცა 

ჩვენ უფლის სამსახურში ვიმ-

ყოფებით . . . ჩვენ გვენიჭება 

უფლება მივიღოთ უფლის 

დახმარება.“ 1

მრავალი წლის წინ ლავინ 

ქოლი და მისი შინა მასწავლე-

ბის პროგრამის დობილი სტუ-

მრობდნენ ნაკლებად აქტიურ 

დასთან. როცა მათ კარზე 

დააკაკუნეს დაინახეს ხალათში 

გამოწყობილი ახალგაზრდა 

დედა. თავიდან მათ მოეჩვე-

ნათ, რომ იგი ავად იყო, მაგრამ 

სულ მალე მიხვდნენ, რომ მისი 

პრობლემა ალკოჰოლი იყო. 

შინა მასწავლებლები ახალ-

გაზრდა გაჭირვებულ დედას 

გაესაუბრნენ. 

როცა იქიდან წამოვიდნენ, 

მათ თქვეს: „ის ღვთის შვილია. 

ჩვენ მასზე პასუხისმგებელნი 

ვართ.“ მათ უფრო ხშირად 

დაიწყეს მასთან სტუმრობა. 

ყოველი მისვლის შემდეგ ისინი 

უკეთესობისკენ ცვლილებებს 

ხედავდნენ. მათ სთხოვეს 

დას დასწრებოდა მოწყალების 

საზოგადოების გაკვეთილებს. 

თავიდან უხალისოდ, შემდგომ 

კი რეგულარულად, მან დიწყო 

გაკვეთილებზე სიარული. 

შეგულიანების შემდეგ ქალბა-

ტონი, მისი მეუღლე და შვილი 

ეკლესიაში მოვიდნენ. მისმა 

ქმარმა სულიწმინდა იგრძნო. 

მან თქვა: „მე ისე მოვიქცევი, 

როგორც ეპისკოპოსი მირჩევს“. 

ახლა ისინი ეკლესიის აქტიური 

წევრები არიან და ტაძარშიც კი 

ჩაიბეჭდნენ.  2

წმინდა წერილებიდან
3 ნეფი 18:32 ; მოძღვრება და 

აღთქმები 84:106; 138:56

ჩვენი ისტორიიდან
დავეხმაროთ მათ, ვინც გზას 

გადაუხვია, დაუბრუნდნენ 

ისინი იესო ქრისტეს სახარებას, 

ყოველთვის იყო უკანასკნელი 

დღეების წმინდანთა და მოწყა-

ლების საზოგადოების წევრის 

მოვალეობა. პრეზიდენტმა 

ბრიგამ იანგმა (1801–77) თქვა: 

„მოდით შევიწყალოთ ერთ-

მანეთი . . . და ნება მივცეთ 

თვალხილულთ გაუკვლიონ 

გზა უსინათლოებს, სანამ ისინი  

თვითონ შეძლებენ საკუთარი 

გზის გაკვლევას.“ 3 

ელიზა რ. სნოუ, მოწყალე-

ბის საზოგადოების მეორე 

გენერალურმა პრეზიდენტმა, 

მადლიერებით აღნიშნა აშშ-ს 

იუტას შტატის, ოგდენის დების 

ურთიერთგაძლიერების ძალის-

ხმევა. „მე კარგად ვიცი, რომ 

მსახურების დიდი ნაწილი არ 

მოხვდა ჩანაწერებში“, მაგრამ, 

როცა დები ახერხებენ მიწვდნენ 

მათ, ვინც გახდა გულგრილი, 

ასეთი სამუშაოს შესახებ ჩანა-

წერები ზეციურ წიგნში გაკეთ-

დება. მან თქვა: „პრეზიდენტმა 

ჯოზეფ სმითმა თქვა, რომ ეს 

საზოგადოება შეიქმნა სულე-

ბის გადასარჩენად. . . . თქვენი 

რწმენა, სიკეთე, კეთილი საქმე-

ები და სიტყვები სხვა ჩანაწერ-

შია. . . . არაფერი არ იკარგება.“ 4
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რა შემიძლია გავაკეთო?

1. მყოფნის გამბედაობა 
საიმისოდ, რომ ვთხოვო ნაკლე-
ბად აქტიურ დას ჩემთან ერთად 
დაესწროს მოწყალების საზოგა-
დოების გაკვეთილს?

2. გრძნობენ დები, რომლებ-
თანაც ვსტუმრობ, თავს თა-
ვისუფლად, საიმისოდ, რომ 
დამისვან შეკითხვები სახარე-
ბის თაობაზე?
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