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წმინდანები  
ყოველ სეზონზე

ჩ
ემი ბავშვობის მოგონებები უკავშირდება 

სამყაროს იმ კუთხეს, რომლის ცვალებადი 

სეზონების სურათები საფოსტო ბარათე-

ბად გამოდგებოდა. ყოველი თვე დიდებული და 

შესანიშნავი იყო. უნაკლო ზამთრის დღის გან-

მავლობაში ხელუხლებელი თოვლი საბანივით 

ეფარებოდა მთებსა და ქალაქის ქუჩებს. გაზა-

ფხულს გამწმენდი წვიმები მოჰქონდა და მწვანე 

სამოსით შემოსილ სიცოცხლეს მუხტს აძლევდა. 

ზარმაცი ზაფხულის ცა სასიამოვნო, ცისფერ 

ტილოთი გადაიქცეოდა კაშკაშა მზის გიზგიზის-

თვის, შთამბეჭდავი შემოდგომა აქცევდა ბუნებას 

ნარინჯისფერი, ყვითელი და წითელი ფერის 

ბრწყინვალე ტონებად. ბავშვობაში ყოველი 

სეზონი მიყვარდა და დღემდეც თითოეულის 

ბუნება და განუმეორებლობა მხიბლავს.

ჩვენ ცხოვრებაშიც სხვადასხვა სეზონები 

გვაქვს. ზოგი თბილი და სასიამოვნოა, ზოგი კი 

არა. ჩვენი ცხოვრების ზოგიერთი დღე ისეთივე 

მშვენიერია, როგორც სურათი კალენდარში. მაგ-

რამ მიუხედავად ამისა, არსებობს ისეთი დღეები 

და გარემოებანი, რომელნიც გულს გვტკენენ, 

ცხოვრებაში კი სასოწარკვეთილების, წყრომისა 

და სიმწრის გრძნობები შემოაქვთ.

დარწმუნებული ვარ, ზოგჯერ, მაინც ყველას 

გვიფიქრია იმაზე, რომ კარგი იქნებოდა ისეთ 

ადგილას ცხოვრება, სადაც დღეები სურათზე 

ასახულ უნაკლო დღეებს დაემსგავსებოდა და 

შუალედში მოხვედრილი არასასიამოვნო დღეები 

არ გვექნებოდა.

მაგრამ ეს შეუძლებელია. არც სასურველი არ 

არის.

როცა ჩემს ცხოვრებას ვუყურებ, ცხადი ხდება, 

რომ ქარიშხლის სეზონებს ჩემთვის ყველაზე 

დიდი ზრდა მოუტანია.

ჩვენმა ყოვლად ბრძენმა მამაზეციერმა იცოდა, 

იმისთვის, რომ მისი შვილები გამხდარიყვნენ 

ისეთნი, როგორიც ეს ჩაფიქრებული იყო, მათ 

უნდა გამოეცადათ მოკვდავების გზაზე მგზა-

ვრობისას უბედურების სეზონები. წინასწარ-

მეტყველმა ლეხიმ მორმონის წიგნიდან თქვა, 

რომ საპირისპიროს გარეშე „არ აღსრულდებოდა 

სამართალი“ (2 ნეფი 2:11). ჭეშმარიტად, ცხოვრე-

ბის სიმწარე არის ის, რაც გვაძლევს საშუალებას 

ამოვიცნოთ, შევადაროთ და მადლიერნი ვიყოთ 

მისი სიკეთისათვის (იხ.მოძღვრება და აღთქმები 

29:39; მოსე 6:55).

პრეზიდენტმა ბრიგამ იანგმა ასე ბრძანა: 

„ყოველმა განვითარებულმა არსებამ, რომელ-

საც სიდიადის, უკვდავებისა და მარადიული 

ცხოვრების გვირგვინი ადგას თავზე, საკუთარი 

დიდებისა და ამაღლების მოსაპოვებლად, უნდა 
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გაიაროს განვითარებული არსებისათვის და-

ნიშნული ყოველი წამება. ყოველი უბედურება, 

რომელიც შესაძლოა თავს დაატყდეს მოკვდავ 

არსებას, უნდა გადატანილ იქნას . . . რათა მოამზა-

დოს ისინი უფლის გარემოცვაში ყოფნით დასა-

ტკბობად. . . . ყოველი გამოცდა და გამოცდილება, 

რომელიც გამოიარეთ, თქვენსავე გადასარჩენად 

არის აუცილებელი.“ 1

შეკითხვა იმაში კი არ მდგომარეობს, გვექნება 

თუ არა ცხოვრებაში უბედურების სეზონები, 

არამედ ის, თუ როგორ დავაწყნარებთ ქარიშხალს. 

ცხოვრების მუდმივად ცვალებადი სეზონების 

დროს, ჩვენ გვაქვს დიდებული შესაძლებლობა—

მაგრად ჩავეჭიდოთ ღვთის ერთგულ სიტყვას, 

რამეთუ მისი რჩევა მხოლოდ ცხოვრების ქა-

რიშხლის დასაწყნარებლად კი არ არის, არამედ 

იმისთვისაც, რომ თავი ავარიდოთ მას და გვერ-

დზე ჩავუაროთ. მამაზეციერმა თავის წინისწარ-

მეტყველების საშუალებით გადმოგვცა თავისი 

სიტყვა—ძვირფასი ცოდნა, რომელმაც უნდა 

გადაგვალახინოს რთული საზონების სიძნელეები 

და მიგვიყვანოს მარადიული ცხოვრების სიტყვე-

ბით აუღწერელ სიხარულისა და ბრწყინვალე 

სინათლემდე. ჩვენი ცხოვრებისეული გამოცდი-

ლების მნიშვნელოვანი ნაწილია—განვავითაროთ 

სიმტკიცე, სიმამაცე და პატიოსნება, რათა მაგრად 

ჩავეჭიდოთ ჭეშმარიტებასა და სამართალს, მაში-

ნაც კი, თუ დარტყმას მივიღებთ.

ისინი, ვინც ნათლობის წყალში შევიდნენ და 

სულიწმინდის ძღვენი მიიღეს, მოწაფეობის გზას 

დაადგნენ და ვალდებულნი არიან ერთგულად და 

მტკიცედ მისდიონ ჩვენი მაცხოვრის კვალს.

მაცხოვარმა გვასწავლა, რომ მზე ამოდის 

„ბოროტთა და კეთილთა თავზე და წვიმას [აგზავ-

ნის] მართლებსა და უსამართლოებზე“ (მათე 5:45). 

ზოგჯერ ჩვენ არ გვესმის, რატომ აქვს ცხოვრებაში 

ადგილი რაიმე რთულ, უსამართლო მოვლენასაც 

კი. მაგრამ, როგორც ქრისტეს მიმდევრებს ჩვენ 

გვწამს, რომ თუ „ბეჯითად ვეძიებთ, ყოველთვის 

ვილოცებთ და ვიწამებთ, . . . ყველაფერი ჩვენ-

თვის საუკეთესოდ მოგვარდება, თუკი პატიოს-

ნად ვივლით“(მოძღვრება და აღთქმები 90:24).

როგორც უფლის ეკლესიის წევრები, როგორც 

წმინდანები, ჩვენ სიხარულითა და მზადყოფნით 

ვმსახურობთ ყოველ ამინდში და ყოველი 

სეზონის დროს. როცა ასე მოვიქცევით, გულები 

წმინდა რწმენით, მკურნალი იმედითა და ზე-

ციური სათნოებით აგვევსება. 

ჩვენ მაინც ყველა სეზონი გვაქვს გასავლელი— 

როგორც სასიამოვნო, ისე მტკივნეული. მაგრამ 

სეზონის მიუხედავად, როგორც იესო ქრისტეს 

მიმდევრები, მისი სინათლისკენ მიმავალნი, 

მასზე ვამყარებთ ჩვენს იმედს.

მოკლედ რომ ვთქვათ, ჩვენ ღვთის წმინდანნი 

ვართ, გვაქვს რა გადაწყვეტილი შევიცნოთ იგი 

და შევიყვაროთ ჩვენი მოყვასი. ჩვენ პილიგ-

რიმები ვართ მისი მოწაფეობის დალოცვილ 

გზაზე და მტკიცედ მივაბიჯებთ ჩვენი ზეციური 

მიზნისაკენ.

ასე რომ, მოდით ვიყოთ წმინდანნი გაზა-

ფხულს, ზაფხულში, შემოდგომითა და ზამთარში. 

მოდით ყოველ სეზონზე ვიყოთ წმინდანნი.

შენიშვნა
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young (1997), 261–62.

ამ მოწოდების სწავლება

პირველმა პრეზიდენტობამ გვასწავლა, რომ 

„ზოგიერთი ყველაზე დიადი ქადაგებანი ჰიმნების 

შესრულებისას იქადაგება“ (ჰიმნები, ix). ამ გზავნილის 

განხილვისას დაისახეთ მიზანი—იმღეროთ მათთან 

ერთად, ვისაც ასწავლით, ამ ჰიმნებიდან ერთ-ერთი 

ან რომელიმე სხვა სიმღერა უბედურების გადალახვის 

თემაზე: “How Firm a Foundation” (no. 85); “The Lord Is My 
Shepherd” (no. 108); ან “Let Us All Press On” (no. 243). თუ 

იგრძნობთ ამის საჭიროებას, გაუზიარეთ სხვებს საკუ-

თარი გამოცდილება იმაზედ, თუ როგორ გარდაიქცა 

დალოცვად თქვენი ცხოვრების ქარიშხლის სეზონი.

ახალგაზრდები

მე შევძელი მწუხარების განდევნა
ხუან ჟუს მიერ

როცა ჩემი მეგობრები, ძმა ჩენი და მისი მეუღლე 

ჩვენს მეურვეობაში მოინათლნენ, მე სიხარულით 

აღვივსე. ნათლობის ერთი წლის შემდეგ, ისინი ტაძა-

რში ჩაიბეჭდნენ; მათი ვაჟი, რომელიც მათ ეკლესიაში 

გაწევრიანებამდე გარდაიცვალა, მათთან ერთად იქნა 

ჩაბეჭდილი. სასიამოვნო იყო ჩენების ოჯახის სახარე-

ბაში ზრდის ცქერა.



3

ერთი წლის შემდეგ ძმა ჩენი ავტოკატასტროფაში 

დაიღუპა. ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ, მის სი-

კვდილზე ფიქრი მოსვენებას არ მაძლევდა და ხშირად 

სიზმარშიც კი მაწუხებდა. მე თვალცრემლიანი ვიღვი-

ძებდი და ისევ და ისევ ვუსვამდი კითხვას საკუთარ 

თავს: „რატომ? რატომ დაუშვა უფალმა ეს ტრაგედია? 

რატომ უნდა დამართოდა ეს ამ მშვნიერ ოჯახს“? 

ერთხელ, როცა ამ შეკითხვებს ვებრძოდი, მე ხელში 

სახელმძღვანელო ავიღე და პრეზიდენტი სპენსერ ვ.

კიმბალის (1895–1985) შემდეგი სიტყვები წავიკითხე:

„თუ ჩვენ განვიხილავთ მოკვდავ ცხოვრებას, 

როგორც ერთიან არსებობას, მაშინ ტკივილი, მწუ-

ხარება, მარცხი და ხანმოკლე სიცოცხლე იქნებოდა 

უბედურება. მაგრამ თუ ცხოვრებას შევხედავთ, 

როგორც მარადისობას, რომელიც დასაბამს იღებს 

წინამიწიერ ცხოვრებაში და გრძელდება სიკვდილის 

შემდეგ არსებულ მარადიულ უსასრულო მომავალში, 

მაშინ ყოველი შემთხვევა განიხილება შესაბამისი 

პერსპექტივით. . . . 

„განა არ ვხდებით ცდუნების საგანი, ჩვენი სიმ-

ტკიცის შესამოწმებლად, არ ვხდებით ავად, რათა ვის-

წავლოთ მოთმინება და არ ვკვდებით, რათა გავხდეთ 

უკვდავნი და განდიდებულნი“? 1
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მაგ მომენტში მე გადავწყვიტე განმედევნა მწუხა-

რება და დაპირებული შესაძლო მომავლისთვის შემე-

ხედა. მე გონებაში წარმოვიდგინე ძმა ჩენის ოჯახთან 

გაერთიანების ბედნიერება. ამ სანახაობამ სიმშვიდე 

მომგვარა. მე ვიცი, რომ მამაზეციერი უბედურების 

გადასალახავად სიბრძნესა და სიმამაცეს მოგვცემს. 

ავტორი ტაივანიდან გახლავთ.

შენიშვნა
 1. Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball (2006), 15.

ბავშვები

წელიწადის ყოველ სეზონზე 
მსახურება

პრეზიდენტი უხთდორფი გვასწავლის, რომ ჩვენ 

„სიხარულითა და მონდომებით უნდა ვმსახუ-

რობდეთ ყველანაირ ამინდში და წელიწადის ყოველ 

დროს“. როგორ შეგვიძლია ვემსახუროთ სხვებს ზამ-

თარში? როგორ შეგვიძლია ვემსახუროთ სხვებს გაზა-

ფხულს? ზაფხულსა და შემოდგომაზე რას იტყოდით? 

ჩამოწერეთ თქვენი მოსაზრებები ყოველი სეზონის 

შესახებ. შესაძლოა ამ თვეში მოინდომოთ ისარგებ-

ლოთ ზოგიერთი იდეით. 
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თვითუზრუნველყოფა
ლოცვისეული განწყობით შეისწავლეთ ეს მასალა, და შესაფერ დროს 
იმსჯელეთ მასზე თქვენს დებთან, მათთან სტუმრობისას. გამოიყენეთ 
მოცემული კითხვები, რათა განამტკიცოთ თქვენი დები და გადააქციოთ 
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რწმენა, ოჯახი, მოწყალება

თვითუზრუნველყოფა არის 

უნარი, ვალდებულება და 

მცდელობა, ჩვენი და ჩვენი 

ოჯახისათვის აუცილებელი 

სულიერი და მიწიერი კეთილ-

დღეობისთვის საჭიროებების 

დაკმაყოფილება. 1

როცა ჩვენ ოჯახსა და სა-

ზოგადოებაში ვსწავლობთ და 

ვიყენებთ თვითუზრუნველ-

ყოფის პრინციპებს, გვიჩნდება 

შესაძლებლობა ვიზრუნოთ 

ღარიბებსა და ღატაკებზე და 

დავეხმაროთ სხვებს გახდნენ 

დამოკიდებულნი საკუთარ 

თავზე, რათა შეძლონ უბედუ-

რების ჟამის გადატანა. 

ჩვენ გვაქვს უპირატესობა 

და გვაკისრია მოვალეობა—

გამოვიყენოთ თავისუფალი 

არჩევანი, რათა გავხდეთ საკუ-

თარ თავზე დამოკიდებულნი 

სულიერ და მიწიერ საკითხე-

ბში. თორმეტ მოციქულთა 

ქვორუმის წევრმა, უხუცესმა 

რობერტ დ. ჰეილსმა, სულიერ 

თვითუზრუნველყოფასთან და 

მამაზეციერზე დამოკიდებუ-

ლებასთან დაკავშირებით თქვა 

ასეთი სიტყვები: „ჩვენ ვხდე-

ბით რწმენაში მოქცეულნი და 

სულიერად დამოუკიდებელნი 

მაშინ, როცა ლოცვებში ვცხოვ-

რობთ აღთქმების თანახმად—

ღირსეულად ვიღებთ ზიარებას, 

ვართ ღირსნი მივიღოთ სატა-

ძრო რეკომენდაცია და ვიღებთ 

მსხვერპლს იმისთვის, რომ 

ვემსახუროთ სხვებს”. 2 

უხუცესმა ჰეილსმა მოგვცა 

რჩევა, გავხდეთ საკუთარ თა-

ვზე დამოკიდებულნი მიწიერი 

თვალსაზრისით, „რაც მოიცავს 

საშუალო განათლების გარდა 

დამატებითი განათლების 

მიღებას, ხელობის შესწავლას, 

შრომის სწავლასა და შემოსა-

ვლის შესაბამისად ცხოვრე-

ბას. ამჟამად დაზოგვითა და 

ვალისგან თავის შეკავებით, 

ჩვენ მომავალში მზად ვიქნე-

ბით სრული დროის საეკლესიო 

მსახურებისთვის. სულიერი და 

მიწიერი დამოუკიდებლობა 

ნიშნავს უფრო მაღალ საფე-

ხურზე ასვლას, საიდანაც ჩვენ 

შევძლებთ სხვების გაჭირვები-

დან ამოყვანას“. 3

წმინდა წერილებიდან
მათე 25:1–13; 1 ტიმოთე 5:8; 

ალმა 34:27–28; მოძღვრება და 

აღთქმები 44:6; 58:26–29; 88:118

ჩვენი ისტორიიდან
მას შემდეგ, რაც წმინდა-

ნები შეიკრიბნენ სოლთ ლეიქ 

ველიზე, რომელიც იზოლირე-

ბული უდაბნო იყო, პრეზიდე-

ნტმა ბრიგამ იანგმა გამოთქვა 

სურვილი—შეექმნათ მუდმივი 

საცხოვრებელი სახლები და  

აყვავებულიყვნენ ამ მიწაზე.  

ეს ნიშნავდა იმას, რომ წმინ-

დანებს მოუწევდათ ისეთი 

უნარების შეძენა, რომლებიც 

მათ დაეხმარებოდა თვითუ-

ზრუნველყოფის მიღწევაში. 

ამგვარად, პრეზიდენტმა იანგმა 

გამოხატა მათი შესაძლებლო-

ბების, ნიჭის, ერთგულებისა და 

ქალების მონდომების მიმართ 

დიდი ნდობა და შეაგულიანა 

ისინი სპეციფიკური მიწიერი 

ვალდებულებების შესრულე-

ბაზე. თუმცა დღეს მოწყალების 

საზოგადოების დების სპე-

ციფიკური ვალდებულებები 

განსხვავდება, პრინციპები 

უცვლელი რჩება:

1. შეიყვარეთ მუშაობა და თავი 
აარიდეთ უსაქმურობას.

2. მოიპოვოთ თვითმსხვერპლშე-
წირვის სული.

3. მიიღეთ პირადი პასუხისმგებ-
ლობა სულიერი ძალის, ჯანმრთე-
ლობის, განათლების, დასაქმების, 
ფინანსების, კვებისა და სხვა 
ცხოვრების ხელშემწყობი აუცილე-
ბლობათა თაობაზე.

4. ილოცეთ სირთულეების წინაშე 
დადგომის დროს რწმენისა და 
სიმამაცისთვის.

5. გააძლიერეთ ისინი, ვინც დახმა-
რებას საჭიროებს.4
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რა შემიძლია გავაკეთო?

1. როგორ ვეხმარები დებს, 
რომელნიც მაბარია, იპოვონ 
გამოსავალი თავიანთ მიწიერ 
და სულიერ საჭიროებებში? 

2. ვზრდი მე ჩემს თვითუზ-
რუნველყოფას ზიარებისთვის, 
მომზადებითა და სხვების-
თვის მსახურების მსხვერპლის 
გაღებით?
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