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დებო და ძმებო, სანამ ოფი-
ციალურად მოგმართავთ, 
მინდა გამოვაცხადო ოთხი 

ახალი ტაძრის მშენობლობა, 
რომლებიც აშენდება შემდეგ 
ადგილებში: კუიტო (ეკვადორი); 
ჰარარე (ზიმბაბვე); ბელემი (ბრა-
ზილია) და მეორე ტაძარი ლიმაში 
(პერუ).

როცა 1963 წ. თორმეტ მოცი-
ქულთა ქვორუმის წევრი გავ-
ხდი, ეკლესიას სულ 12 მოქმედი 
ტაძარი ჰქონდა. ორი კვირის 
წინ, პროვო სითის ცენტრის 
ტაძრის მიძღვნის შემდეგ, ახლა 
150 მოქმედი ტაძარია. რაოდენ 
მადლიერნი ვართ იმ დალოცვე-
ბისთვის, რომლებსაც ამ წმინდა 
ტაძრებში ვიღებთ.

ახლა, დებო და ძმებო, მსურს 
გამოვხატო მადლიერება ამ შესა-
ძლებლობისთვის, გაგიზიაროთ 
რამდენიმე აზრი ამ დილით. 

ბოლო ხანებში მე ვფიქრობდი 
არჩევანის შესახებ. ამბობენ, 
რომ პატარა მოვლენას შეუძლია 
შემოაბრუნოს ისტორია, ზუსტად 
იგივე შეიძლება ითქვას ჩვენს 
ცხოვრებაზეც. ჩვენი არჩევანი 
განაპირობებს ჩვენს საბოლოო 
დანიშნულების ადგილს.

როცა წინამიწიერი ცხოვრები-
დან მიწიერ ცხოვრებაში გადმო-
ვედით, ჩვენ თან არჩევანის 
ძღვენი გამოვიყოლეთ. ჩვენი 
მიზანია ცელესტიალური დიდე-
ბის მოპოვება და ჩვენი არჩევანი 
დიდად განაპირობებს იმას, მივა-
ღწევთ თუ არა ჩვენს მიზანს.

მრავალმა თქვენგანმა იცის 
ლუის ქეროლის ნაწარმოები 
ალისა საოცრებათა ქვეყანაში. 
ალბათ გახსოვთ, რომ იგი მოდის 
გზაჯვარედინთან ორი ბილიკით, 
რომელიც გრძელდება, თუმცა 
სხვადასხვა მიმართულებით. 
როცა იგი ფიქრობდა, რომელ 
ბილიკს გაჰყოლოდა, ჩეშირის 
კატა გამოჩნდა, რომელსაც 
ალისა ეკითხება: „რომელ ბილიკს 
გავყვე“?

კატა პასუხობს: „ეს დიდად 
დამოკიდებულია იმაზე, სად 
გინდათ, რომ მოხვდეთ“. თუ არ 
იცი, სად გინდა წასვლა, არ აქვს 
მნიშვნელობა, რომელი ბილიკით 
ივლი“.1

ალისასგან განსხვავებით, ჩვენ 
ვიცით, სად გვინდა წასვლა და 
მნიშვნელობა აქვს იმას, რა გზით 
ვიაროთ, რადგან ის ბილიკი, 
რომელსაც ჩვენ მივყვებით ამ 

პრეზიდენტ თომას ს. მონსონის მიერ

ცხოვრებაში, განაპირობებს ჩვენს 
საბოლოო დანიშნულებას მომა-
ვალ ცხოვრებაში.

დაე, გავაკეთოთ არჩევანი, 
აღვზარდოთ ჩვენში დიადი 
ძლიერი რწმენა, რომელიც იქნება 
ჩვენი ყველაზე ეფექტური დაცვა 
მოწინააღმდეგის ჩანაფიქრი-
სგან. რეალური რწმენა, ისეთი, 
რომელიც მხარს დაგვიჭერს და 
გააძლიერებს ჩვენს სურვილს -  
გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. ასე-
თი რწმენის გარეშე ჩვენ ვერსად 
ვერ წავალთ. მასთან ერთად კი 
ჩვენს მიზნებს მივაღწევთ. 

მიუხედავად იმისა, რომ აუცი-
ლებელია, ბრძნულად ავირჩიოთ, 
ზოგჯერ არის დრო, როცა ჩვენ 
სულელურ არჩევანს ვაკეთებთ. 
მხსნელის მიერ უზრუნველყო-
ფილი მონანიების ძღვენი გვა-
ძლევს ჩვენი მიმართულების 
კორექტირების საშუალებას, 
რათა შევძლოთ იმ ბილიკზე 
დაბრუნება, რომელიც მიგვიყვანს 
იმ ცელესტიალურ დიდებამდე, 
რომელსაც ვეძიებთ.

დაე, შევინარჩუნოთ გამბე-
დაობა, რათა გავუმკლავდეთ 
საყოველთაო შეთანხმებას. დაე, 
ყოველთვის აგვერჩიოს უფრო 
ძნელი მაგრამ სწორი და არა 
ადვილი და მცდარი.

როცა ვუფიქრდები 
ყოველდღიურ არჩევანს -  ავი-
რჩიოთ ის თუ ეს, თუ ქრისტეს 
ავირჩევთ, ჩვენ სწორი არჩევანი 
გაგვიკეთებია.

მე ვლოცულობ იმაზედ, რომ 
ჩვენც შევძლოთ ამის გაკეთება. 
ჩვენი მხსნელისა და უფლის, 
იესო ქრისტეს სახელით, ამინ.

შენიშვნა
1. ადაპტირებული თარგმანი Alice’s 

Adventures in Wonderland (1898), 89.
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არჩევანი
დაე, ყოველთვის აგვერჩიოს უფრო ძნელი მაგრამ სწორი  
და არა ადვილი და მცდარი. 
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სადღეისო სწავლება

2016 წ. მაისიდან 2016 წ. ოქტომბრამდე მელქიცედეკის სამღვდე-

ლოებისა და მოწყალების საზოგადოების გაკვეთილები 

თვის მეოთხე კვირას უნდა მომზადდეს აპრილის 2016 წ. გენერალური 

კონფერენციის მასალებიდან. 2016 წ. ოქტომბერში გამოსვლების 

შერჩევა შეგიძლიათ აპრილის ან ოქტომბრის გენერალური კონფე-

რენციის მასალებიდან. პალოსა და ოლქის პრეზიდენტებს შეუძლიათ 

აირჩიონ გამოსვლები, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ თავიანთ ოლქე-

ბში ან დაავალონ ეს ეპისკოპოსებსა და მრევლის პრეზიდენტებს.

გამოსვლები სხვადასხვა ენებზე იხილით conference.lds.org.
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ჩ
ემი ბავშვობის ერთ- ერთი 
მძიმე მოგონებები იწყება 
დისტანციური საჰაერო რადა-

რების სირენის ღმუილით, რომე-
ლიც ღამე მაღვიძებდა. ცოტა 
ხანში მეორე ხმა -  გრგვინვა და 
პროპელერების ბზუილი უფრო 
და უფრო მატულობს, სანამ ჰაე-
რსაც კი არ შეძრავს. დედის მიერ 
გაწვრთნილნი, ჩვენ, ბავშვები, 
სათითაოდ ვიღებთ ჩანთებს და 
გავრბივართ გორაკისკენ, თავშე-
საფარში. როცა უკუნეთ სიბნე-
ლეში მივრბოდით, გზად ციდან 
მწვანე და თეთრი ფერის ალები 
ცვიოდა. ამგვარად ინიშნებოდა 
დასაბომბი ადგილები. უცნაურია, 
მაგრამ ამას ყველა ნაძვის ხეს 
ეძახის.

 მე ოთხი წლის ვარ და ვარ 
ომის მოწმე.

დრეზდენი
 ჩემი ოჯახი ქ.დრეზდენის 

მახლობლად ცხოვრობდა. ისინი, 
ვინც დრეზდენში ცხოვრობდნენ, 
ალბათ ჩემზე ათასჯერ მეტი 
იხილეს. მასიური ხანძრები, რაც 
გამოწვეული იყო ათასობით 
ტონა ასაფეთქებლებით, სწრაფად 
ვრცელდებოდა დრეზდენის ქუჩე-
ბში, ანადგურებდა რა ქალაქის 90 
პროცენტს და გზად ნამსხვრევე-
ბსა და ფერფლს ტოვებდა.

ძალიან მოკლე ხანში ქალაქი, 
რომლის ზედმეტი სახელი იყო 
„ზარდახშა“, აღარ არსებობდა. 
ერიხ კესტნერი, გერმანელი 
მწერალი, ასე აღწერდა განა-
დგურებას: „მისი სილამაზე 
ათასობით წლის განმავლობაში 
შენდებოდა და ერთ ღამეში სრუ-
ლად განადგურდა“. 1 ბავშვობაში 

ვერ წარმომედგინა, როგორ 
შეძლებდა ჩვენი ხალხი მათ 
მიერ დაწყებული ომის შედეგად 
განადგურებულის აღდგენას. 
სამყარო ჩვენს ირგვლივ უიმე-
დო გვეჩვენებოდა, მომავლის 
გარეშე.

შარშან მე მომეცა შესაძლე-
ბლობა დავბრუნებულიყავი 
დრეზდენში. ომის სამოცდაათი 
წლის შემდეგ იგი ისევ ქალაქი- 
ზარდახშაა. ქალაქი ნანგრევები-
სგან გაიწმინდა, აღორძინდა და 
უკეთესიც გახდა.

ჩემი სტუმრობის დროს მე 
ვიხილე მშვენიერი ლუთერა-
ნული ეკლესია, ფრაუენკირხე, 
(ღვთისშობლის ეკლესია). 1700 
წ. აშენებული, ეს ეკლესია იყო 
დრეზდენის ერთ- ერთი კაშკა-
შა სამკაული, მაგრამ ომმა იგი 
ნამსხვრევების გროვად აქცია. 
მრავალი წლის განმავლობაში იგი 
ამ მდგომარეობაში იყო, სანამ 
ბოლოს და ბოლოს არ დადგინდა, 
რომ ფრაუენკირხე უნდა კვლავ 
აშენდეს. 

დანგრეული ეკლესიის ქვე-
ბი გადაინახა და დაინომრა და 
გამოიყენებულ იქნა რეკონსტრუ-
ქციის დროს. დღეს თქვენ შეგი-
ძლიათ იხილოთ ეს შებოლილი 
ქვები გარე კედლებში. ეს ნაიარე-
ბი არა მხოლოდ ამ შენობის ომის 
ისტორიას გვახსენებს, არამედ 
იმედის მონუმენტია -  ადამიანის 
ფერფლიდან ახალი სიცოცხლის 
აღორძინების შესაძლებლობის 
დიადი სიმბოლო.

როცა ვფიქრობდი დრეზდე-
ნის ისტორიაზე და გაოცებული 

იგი მხრებზე 
შეგისვამთ და 
მიგიყვანთ სახლში
ზუსტად ისე, როგორც მწყემსი კეთილი პოულობს თავის 
დაკარგულ ცხვარს, სამყაროს მხსნელი გიპოვით.

პრეზიდენტ დიტერ ფ. უხთდორფის მიერ

პირველი პრეზიდენტობის მეორე მრჩეველი
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ვიყავი იმათი გამჭრიახობითა 
და გადაწყვეტილებებით, ვინც 
აღადგინეს ის, რაც სრული-
ად განადგურებული იყო, მე 
სულიწმინდის ტკბილი გავლე-
ნა ვიგრძენი. რა თქმა უნდა, 
-  ვფიქრობდი მე, თუ ადამიანს 
ძალუძს ნამსხვრევები და ქალა-
ქისგან დარჩენილი ნანგრევები 
გარდაქმნას ზეშთამაგონებელ, 
აღმაფრთოვანებელ ნაგებობად, 
რომელიც ცამდე აღიმართება, 
რამდენად დიდია ჩვენი მამა-
ზეციერის შესაძლებლობანი 
თავისი შვილების აღდგენაში, 
რომლებიც დაეცნენ, ჭიდილში 
არიან ან გზა აებნათ? 

არ აქვს მნიშვნელობა იმას, რა 
დონეზე განადგურებული გვეჩვე-
ნება ცხოვრება. არ აქვს მნიშვნე-
ლობა იმას, როგორი მძიმეა ჩვენი 
ცოდვები, როგორი ღრმაა ჩვენი 
მწუხარება, რაოდენ ეულნი, 
მიტოვებულნი ან გულგატეხი-
ლნი შეიძლება ვიყოთ. იმათთვი-
საც კი, ვინც უიმედოდ არიან, 
სასოწარკვეთილნი, იმედგაცრუე-
ბულნი, დათმეს პატიოსნება 
ან ზურგი შეაქციეს ღმერთს, 
არსებობს აღშენების საშუალება. 
გარდა იმ იშვიათი კვდომის შვი-
ლებისა, არ არსებობს ცხოვრება 
იმდენად გაფუჭებული, რომლის 
აღდგენა შეუძლებელია. 

სახარების სასიხარულო ამბავი 
ესაა: ბედნიერების მარადიული 
გეგმის გამო, რომელიც, იესო 
ქრისტეს უსაზღვრო მსხვერპლის 
მეშვეობით უზრუნველყო ჩვენმა 
მოსიყვარულე მამაზეციერმა, 
ჩვენ გამოსყიდულნი ვიქნებით 
არა მხოლოდ ჩვენი დაცემული 
მდგომარეობიდან და ავღდგებით 
სიწმინდეში, არამედ მიწიერ 
წარმოდგენასაც გავცდებით 
და გავხდებით მარადიული 
ცხოვრების მემკვიდრენი და 
ღვთის აუღწერელი დიდების 
მონაწილენი.

იგავი დაკარგულ ცხვარზე
მხსნელის მსახურებისას 

იმ დროინდელი რელიგიის 

მსახურები არ იწონებდნენ იმას, 
რომ იესო უთმობდა დროს 
მათ, ვისაც ისინი „ცოდვილებს“ 
ეძახდნენ.

ალბათ მათ თვალში ეს ისე 
გამოიყურებოდა, თითქოს იგი 
თვალებს ხუჭავდა ან ამართლე-
ბდა კიდევაც ცოდვილ საქციელს. 
ალბათ მათ სჯეროდათ, რომ 
ცოდვილთა დახმარების საუ-
კეთესო ხერხი იყო გაკიცხვის, 
დაცინვის და შერცხვენის საშუა-
ლებით დახმარებოდნენ მათ 
მონანიებაში. 

როცა მხსნელმა გაიგო, რას 
ფიქრობდნენ ფარისევლები და 
მწიგნობრები, მან უბრალო ამბა-
ვი მოყვა:

რომელიმე თქვენგანს რომ 
ასი ცხვარი ჰყავდეს და ერთი 
დაეკარგოს, განა არ დატოვებს 
ოთხმოცდაცხრამეტს უდაბურ 
ადგილას, არ წავა და არ მოძებნის 
დაკარგულს, სანამ არ იპოვის? 

„როცა იპოვის, სიხარულით 
მხრებზე შეისვამს”.2

საუკუნეების მანძილზე ეს 
იგავი ტრადიციულად აღიქმე-
ბოდა როგორც შეძახილი -  დავა-
ბრუნოთ დაკარგული ცხვარი 
და მივწვდეთ დაკარგულთ. ეს 
მისაღები და კარგია, მაგრამ დამა-
ტებითი აზრი ხომ არ დევს ამაში?

შესაძლებელია, რომ იესოს 
მიზანი, პირველი და საბოლოო, 
არის სწავლება კეთილი მწყემსის 
საქმის შესახებ?

შესაძლებელია, რომ იგი 
მოწმობდეს ღვთის სიყვარულს 
მისი უძღები შვილების მიმართ? 

შესაძლებელია, რომ მხსნელის 
გზავნილი იყო, რომ ღმერთმა 
ყველაფერი იცის დაკარგულთა 
შესახებ და რომ იგი იპოვის 
მათ, იგი მისწვდება მათ და 
გადაარჩენს? 

თუ ეს ასეა, რა უნდა ქნას ცხვა-
რმა, რომ იყოს ღირსი ამ ღვთიუ-
რი დახმარებისა? 

საჭიროა ცხვრისთვის, იცოდეს 
რთული სექსტანტის გამოყენება 
კოორდინატების დასადგენად? 
საჭიროა იცოდეს GPS- ის ხმარება 

თავისი ადგილმდებარეობის 
დასადგენად? ექსპერტიზის ჩატა-
რებას ხომ არ საჭიროებს დამხმა-
რე პროგრამის შესაქმნელად? 
ან იქნებ სპონსორი სჭირდება 
კეთილ მწყემსთან, რათა იგი მის 
გადასარჩენად მოვიდეს? 

არა. რა თქმა უნდა, არა! ცხვარი 
ღირსია ღვთიური გადარჩენისა, 
უბრალოდ იმიტომ, რომ კეთილ 
მწყემსს ის უყვარს.

ჩემი აზრით, იგავი დაკარგულ 
ცხვარზე ერთ- ერთი ყველაზე 
იმედისმომცემი ნაწყვეტია მთელ 
წმინდა წერილში.

ჩვენი მხსნელი, მწყემსი კეთი-
ლი, გვიცნობს და ვუყვარვართ 
მას. იგი გიცნობთ და თქვენ მას 
უყვარხართ. იგი გიცნობთ და მას 
უყვარხართ.

მან იცის, როცა ხართ დაკარგუ-
ლნი და მან იცის, სად ხართ. მან 
იცის თქვენი მწუხარება. თქვენი 
უსიტყვო ვედრება. თქვენი შიში. 
თქვენი ცრემლები.

არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ 
დაიკარგეთ -  თქვენი პირადი არა-
სწორი არჩევანის გამო თუ ისეთი 
ვითარებების გამო, რომლებსაც 
თქვენ ვერ აკონტროლებთ. 

ერთადერთი, რასაც აქვს მნი-
შვნელობა, არის ის, რომ თქვენ 
მისი შვილი ხართ. თქვენ მას 
უყვარხართ. მას უყვარს თავისი 
შვილები.

რადგან თქვენ მას უყვარხართ, 
იგი გიპოვით. იგი სიხარულით 
შეგისვამთ მხრებზე. და როცა 
სახლში მიგიყვანთ, ეტყვის ერთს 
და ყველას: „გაიხარეთ ჩემთან 
ერთად; რადგან დაკარგული ცხვა-
რი ვიპოვე“.3

რა უნდა გავაკეთოთ?
მაგრამ, თქვენ ალბათ 

ფიქრობთ: მე რა როლი მაქვს? რა 
თქმა აუნდა, მე იმაზე მეტი უნდა 
გავაკეთო, ვიდრე უბრალოდ 
გადარჩენას ველოდო.

მართალია, მამაზეციერს 
სურს, რომ ყველა მისი შვილი 
დაბრუნდეს მასთან, მაგრამ იგი 
არავის არ აიუძლებს ზეცაში.4 
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ღმერთი ჩვენი ნების გარეშე არ 
გადაგვარჩენს.

ასე რომ, რა უნდა გავაკეთოთ?
მისი მოწვევა უბრალოა:
“მობრუნდით . . . ჩემკენ”.5

“მოდით ჩემთან“ 6

„მომიახლოვდით და 
მეც უფრო ახლოს მოვალ 
თქვენთან“.7

ასე ვუჩვენებთ მას, რომ 
გვსურს, გადაგვარჩინოს.

ეს მოითხოვს რწმენას. მაგრამ 
ნუ მიეცემით სასოწარქვეთილე-
ბას. თუ რწმენა ახლა არ გაქვთ, 
დაიწყეთ იმედით.

თუ ვერ იტყვით იმას, რომ 
იცით, ღმერთი არსებობს, შეგი-
ძლიათ იმედი იქონიოთ, რომ 
ეს ასეა. შეიძლება იქონიოთ 
სურვილი, გწამდეთ ეს.8 დასაწყი-
სისთვის ეს საკმარისია.

შემდეგ, ამ იმედზე დაყრდნო-
ბით, ესაუბრეთ მამაზეციერს. 
ღმერთი მოგწვდებათ თავისი 
სიყვარულით და დაიწყება მისი 
ხსნისა და გარდაქმნის საქმე.

დროთა განმავლობაში თქვენ 
ამოიცნობთ მის ხელს თქვენს 
ცხოვრებაში. თქვენ იგრძნობთ 
მის სიყვარულს. და რწმენის 
ყოველ გადადგმულ ნაბიჯზე 
შეგემატებათ სურვილი იაროთ 
მის ნათელში და მიჰყვეთ მის 
გზას. 

ჩვენ ამ რწმენის ნაბიჯებს 
ვეძახით „მორჩილებას“. 

ეს ჩვენს დღეებში არ არის 
პოპულარული სიტყვა. მაგრამ 
მორჩილება იესო ქრისტეს სახა-
რების ღირებული კონცეფციაა, 
რადგან ვიცით, რომ „ქრისტეს 
გამოსყიდვით, სახარების კანონე-
ბისა და წეს- ჩვეულებების მორჩი-
ლებით მთელი კაცობრიობის 
გადარჩენაა შესაძლებელი“.9

როცა რწმენას ვზრდით, ჩვენ 
ასევე უნდა გავზარდოთ ერთგუ-
ლებაც. ამის წინ მე მოვახდინე 
გერმანული ავტორის ციტი-
რება, რომელიც დასტიროდა  
დრეზდენის განადგურებას. მან  
ასევე ეს ფრაზა დაწერა: “Es gibt  
nichts Gutes, ausser man tut es.”  

მათთვის, ვინ არ იცის ცელე-
სტიალური ენა, ვიტყვი: ეს 
ითარგმნება, როგორც „სიკეთე არ 
არსებობს, თუკი არ შექმნი მას“.10

ჩვენ შეგვიძლია მჭერმეტყვე-
ლურად ვისაუბროთ სულიერზე. 
ჩვენ შეგვიძლია მოვახდინოთ 
ადამიანებზე შთაბეჭდილება 
ჩვენი ღრმა ინტელექტუალური 
საუბრებით რელიგიურ თემებზე. 
ჩვენ შეგვიძლია ექსტრავაგანტუ-
ლად ვისაუბროთ რელიგიაზე 
და „ვიოცნებოთ ჩვენს ზეციურ 
სახლზე“.11 მაგრამ თუ ჩვენი 
რწმენა არ ცვლის ჩვენი ცხო-
ვრების წესს, თუ ჩვენი მრწამ-
სი არ ახდენს გავლენას ჩვენს 
ყოველდღიურ გადაწყვეტილებე-
ბზე, მაშინ ჩვენი რელიგია ფუჭია 
და ჩვენი რწმენა, თუკი არ არის 
მკვდარი, რა თქმა უნდა, არ ვარგა 
და საბოლოოდ მიილევა.12

მორჩილება რწმენას ასუ-
ლდგმულებს. მორჩილებით ჩვენ 
სულში ნათელს ვიკრებთ. 

თუმცა ზოგჯერ, ჩემი აზრით, 
ჩვენ არასწორად გვესმის მორჩი-
ლება. ჩვენ შეიძლება ვხედავთ 
მორჩილებას, როგორც ბოლო 
მიზანს და არა როგორც მიზნის 
მისაღწევ საშუალებას. ანუ 
გადატანითი მნიშვნელობით 
რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია 
ვურტყათ მცნებების რკინის 
გრდემლს მორჩილების მეტაფო-
რული ჩაქუჩი საყვარელი ადამია-
ნებისთვის „ფორმის მისაცემად“, 
მარადიული გავარვარებით და 
გამეორებითი დარტყმებით, იმ 
მიზნით, რომ უფრო ღვთიური, 
წმინდა მასალა მივიღოთ.

არ არსებობს ამაზე ორი აზრი: 
ზოგჯერ არის დრო, როცა გვჭი-
რდება მტკიცე მოხმობა მონა-
ნიებისკენ. რა თქმა უნდა, არიან 
ზოგიერთნი, რომლებსაც მხო-
ლოდ ასე თუ მისწვდები.

თუმცა იქნებ არსებობს სხვა 
მეტაფორა, რომელიც აგვიხსნის, 
რატომ ვემორჩილებით ღვთის 
მცნებებს. იქნებ მორჩილება 
იმდენად არ ეხება ჩვენი სულების 
მოღუნვას, დაგრეხას ან ჭედვას, 

იმის დამსგავსების მიზნით, რაც 
არ ვართ? პირიქით, ეს ისეთი 
პროცესია, რომლის დროსაც ჩვენ 
უნდა აღმოვაჩინოთ, რისგან 
ვართ შექმნილნი.

ჩვენ შეგვქმნა ყოვლისშემძლე 
ღმერთმა. იგი ჩვენი ზეციური 
მამაა. ჩვენ პირდაპირი გაგებით 
მისი სულიერი შვილები ვართ. 
ჩვენ შექმნილნი ვართ უმაღლესი, 
უძვირფასესი და სუფთა მასა-
ლისგან, ასე რომ, ჩვენ ღვთიურ 
ნივთიერებას ვატარებთ. 

აქ, დედამიწაზე, ჩვენი აზრები 
და ქმედებები მძიმდება იმით, 
რაც არ არის პატიოსანი, წმინდა 
და სუფთა. მტვერი და ჭუჭყი 
ამასოფლის ტოვებს ჩვენს სულე-
ბზე ლაქებს, რის გამოც რთული 
ხდება ჩვენი პირმშოობისა და 
მიზნის ამოცნობა და გახსენება. 

მაგრამ ყოველივე ეს ვერ 
შეცვლის იმას, რაც სინამდვი-
ლეში ვართ. ჩვენი ბუნების 
ძირითადი ღვთიურობა რჩება. 
და იმ მომენტში, როცა ვირჩევთ, 
გადავხაროთ გული ჩვენი საყვა-
რელი მხსნელისაკენ და შევდგათ 
ფეხი მოწაფეობის გზაზე, რაღაც 
სასწაულებრივი ხდება. გული 
ღვთის სიყვარულით გვევსება; 
ჭეშმარიტების სინათლე გონებას 
გვივსებს; ჩვენ ვკარგავთ ცოდვის 
ჩადენის სურვილს და აღარ გვი-
ნდა სიბნელეში სიარული.13

ჩვენ ვხედავთ მორჩილებას 
არა როგორც დასჯას, არამედ 
ჩვენი საბოლოო ღვთიური 
დანიშნულებისკენ მიმავალ 
გამანთავისუფლებელ გზას. ნელ- 
ნელა მიწიერი ხრწნა, მტვერი 
და შეზღუდვა გვშორდება. და 
ბოლოს, ჩვენში იხსნება ზეციური 
არსების ფასდაუდებელი, მარა-
დიული სული და სიკეთის გამო-
სხივება ხდება ჩვენი ბუნების 
განუყრელი ნაწილი.

თქვენ ხართ ღირსნი გადარჩენისა
ძვირფფასო დებო და ძმე-

ბო, ძვირასო მეგობრებო, მე 
ვმოწმობ, რომ ღმერთი გვხე-
დავს ისეთებს, როგორებიც 
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სინამდვილეში ვართ. ხედავს 
იმას, სად ვიმყოფებით და როგო-
რნი ვართ სინამდვილეში, და 
მის თვალში ჩვენ ღირსნი ვართ 
გადარჩენისა.

შესაძლოა იფიქროთ, რომ 
თქვენი ცხოვრება ნანგრევებშია 
მოქცეული. იქნებ ცოდავდით 
კიდეც. შეიძლება გეშინიათ, 
ბრაზობთ, გლოვობთ ან ეჭვით 
იტანჯებით. ზუსტად ისე, 
როგორც მწყემსი კეთილი პოუ-
ლობს თავის დაკარგულ ცხვარს, 
სამყაროს მხსნელი გიპოვით.

იგი გადაგარჩენთ.
იგი აგიყვანთ და მხრებზე 

შეგისვამთ.
იგი სახლში წაგიყვანთ.
თუ მიწიერ ხელებს შეუძლია, 

მშვენიერ სამლოცველოდ აქციონ 
ნანგრევები და ნამსხვრევები, 

მაშინ ჩვენ უნდა დარწმუნებუ-
ლნი ვიყოთ და გვწამდეს, რომ 
ჩვენი საყვარელი ღმერთი 
შეძლებს ჩვენს აღდგენას. მაგრამ 
ეს უბრალო რესტავრაციაზე 
მეტია. მისი გეგმაა იმაზე მეტად 
დიად არსებად გვაქციოს, რაც 
მანამდე ვიყავით, იმაზე დიადად, 
რისი წარმოდგენაც შეგვიძლია. 
მოწაფეობის გზაზე გადადგმულ 
ყოველ ნაბიჯთან ერთად ჩვენ 
გარდავიქცევით მარადიუ-
ლი დიდებისა და უსაზღვრო 
სიხარულის არსებებად, რაც 
თავდაპირველად იყო ჩვენთვის 
ჩაფიქრებული.

ეს არის არა მხოლოდ ჩემი 
მოწმობა, დალოცვა და ასევე ჩემი 
მორჩილი და რწმენით აღსავსე 
ლოცვა ჩვენი მოძღვრის, იესო 
ქრისტეს წმინდა სახელით, ამინ.
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