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პრეზიდენტი მონსონი გვასწავლიდა, რომ ყვე-
ლაზე დიდი გაკვეთილი, რომელიც შეიძლება 
ვისწავლოთ ამ მიწიერ ცხოვრებაში, არის ის, 

„რომ როცა ღმერთი გველაპარაკება და ჩვენ ვემო-
რჩლებით, არასოდეს არ შევცდებით“.1

 ჩვენ ასევე დალოცვილნი ვიქნებით. როგორც 
პრეზიდენტმა მონსონმა ბოლო გენერალურ კონფე-
რენციაზე აღნიშნა, „როცა ვიცავთ მცნებებს, ჩვენი 
ცხოვრება უმჯობესდება, ხდება უფრო აზრიანი და 
ნაკლებად გართულებული. გამოწვევები და პრო-
ბლემები უფრო ადვილად გადასატანი ხდება და 
ჩვენ ვიღებთ ღვთის დაპირებულ დალოცვებს“.2

ქვემოთ მოყვანილ ამონარიდებში პრეზიდენტი 
მონსონი, როგორც ეკლესიის პრეზიდენტი, გვახსე-
ნებს, რომ მცნებები ბედნიერებისა და სიმშვიდის-
კენ წამყვანი მეგზურია.

მითითებები მოგზაურობისთვის 

„ღვთის მცნებები არ მოგვეცა გულის გასატეხად 
ან ბედნიერებისკენ მიმავალ გზაზე დასაბრკოლე-
ბლად. პირიქით. მან, ვინც შეგვქმნა და ასე სრუ-
ლყოფილად ვუყვარვართ, კარგად იცის, როგორ 
უნდა ვიცხოვროთ, რათა მივიღოთ ყველაზე 
დიდი სიხარული. მან უზრუნველყო ჩვენთვის 
მითითებები და თუ მივყვებით მათ, უსაფრთხოდ 
დავასრულებთ ამ ხშირად არასტაბილურ მიწიერ 
მოგზაურობას. ჩვენ გვახსოვს ნაცნობი ჰიმნის 

სიტყვები: „დაიცავი მცნებები“! ამაშია უსაფრთხოე-
ბა; ამაშია სიმშვიდე“ [იხ. “დაიცავი მცნებები“, 
ჰიმნები, 303]“.3

ცოდნა და ძალა 

მორჩილება არის წინასწარმეტყველებისთვის 
დამახასიათებელი ნიშანი; იგი წლების მანძილზე 
მათთვის ძალასა და ცოდნას უზრუნველყოფდა. 
ჩვენთვის აუცილებელია გავიაზროთ, რომ ჩვენც 
გვაქვს უფლება ვისარგებლოთ ამ ძალისა და 
ცოდნის წყაროთი. ღვთის მცნებების დაცვის გამო 
იგი დღეს ჩვენთვის ხელმისაწვდომია. . . .

ცოდნა, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, პასუხები, 
რომლებსაც ჩვენ ასე ველით და ძალა, რომელიც 
გვსურს იმისთვის, რათა გავუმკლავდეთ მთელ რიგ 
სირთულეებს და ცვალებად სამყაროს, მოგვეცემა 
ჩვენ, თუკი საკუთარი ნებით დავემორჩილებით 
უფლის მცნებებს“.4

აირჩიე მორჩილება

„ჩვენი დროის შინაარსია მიმნებებლობა. ჟურნა-
ლები და ტელევიზია ახდენს კინოვარსკვლავებისა 
და სპორტის ოსტატების სურათების ჩვენებას ანუ 
მათსას, რომელთა მიბაძვაც ასე ძალიან სურთ 
ახალგაზრდებს, ღმერთის კანონების დარღვევაში 
და ცოდვების ჩადენაში და ყოველივე ეს თითქოს 
და უდანაშაულოდ ხდება. არ დაიჯეროთ! დადგება 
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ანგარიშის ჩაბარების დრო, საბოლოო ბალანსის 
შედგენა. ყოველ კონკიას დაუდგება თავისი 
შუაღამე - ამ ცხოვრებაში თუ არა, მომავალში 
მაინც. ყოველი ადამიანისთვის დადგება განსჯის 
დღე. . . .მე გევედრებით, აირჩიეთ მორჩილება“.5

ლოცვა და სიმშვიდე

„შეიძლება ზოგჯერ მოგეჩვენოთ, რომ ისინი, 
ვინც ამა ქვეყნისა არიან, თქვენზე კარგად ერთო-
ბიან. ზოგიერთი თქვენგანი ალბათ თავს შეზღუ-
დულად გრძნობს ეკლესიის მიერ დაწესებული 
ქცევის მაგალითის გამო. ჩემო დებო და ძმებო, მე 
ვაცხადებ, რომ არაფერს არ შემოაქვს ჩვენს ცხოვრე-
ბაში იმაზე მეტი სიხარული, სულში კი სიმშვიდე, 
რაც სულიწმინდას, რომელიც მოგვევლინება, თუკი 
მივყვებით მხსნელს და დავიცავთ მცნებებს“.6

იარეთ პატიოსნად.

„მე ვმოწმობ, რომ დაპირებული დალოცვები ვერ 
აღირიცხება. გინდაც ქარიშხლის ღრუბლები შეგრო-
ვდეს, თუნდაც ძლიერ გვაწვიმდეს, ჩვენი სახარების 
ცოდნა და მამაზეციერისა და მხსნელის სიყვარული 
გვანუგეშებს და მხარს დაგვიჭერს და გულს სიხა-
რულით აგვივსებს მაშინ, თუ ჩვენ პატიოსნად 
ვივლით და მცნებებს დავიცავთ. ვერაფერი ვერ 
დაგვამარცხებს ამქვეყნად“.7

მიჰყევით მხსნელს

„ვინ იყო ეს მწუხარების ადამიანი, მგლოვიარე? 
ვინ არის დიდების მეფე, ცაბაოთ უფალი? იგი ჩვენი 

მოძღვარია. იგი არის ჩვენი მხსნელი. იგი არის ძე 
ღვთისა. მან ჩაიფიქრა ჩვენთვის ხსნა. იგი გვეძახის: 
‘მომყევით მე’. იგი გვმოძღრავს: „წადი და შენც 
ასევე მოიქეცი“. იგი გვევედრება: ‘დაიცავით ჩემი 
მცნებები’.

„მოდით, მივყვეთ მას. მოდით, მივბაძოთ მის 
მაგალითს. მოდით, დავემორჩილოთ მის სიტყვას. 
ასეთი საქციელით, ჩვენ მადლიერების ღვთიურ 
ნობათს ვუბოძებთ მას.8

შენიშვნები
1. “They Marked the Path to Follow,” Liahona, Oct. 2007, 5.
2. “Keep the Commandments,” Liahona, Nov. 2015, 83.
3. “Keep the Commandments,” 83.
4. “Obedience Brings Blessings,” Liahona, May 2013, 90, 92.
5. “Believe, Obey, and Endure,” ლიახონა, მაისი 2012, 129.
6. “Stand in Holy Places,” Liahona, Nov. 2011, 83.
7. “Be of Good Cheer,” Liahona, May 2009, 92.
8. „მოგზაურობით ბედნიერების პოვნა,” Liahona, ნოემბერი 2008, 88.

ამ გზავნილის სწავლება

პრეზიდენტი მონსონი გვასწავლის იმ მრავალი 

დალოცვის შესახებ, რომლის მიღებასაც მორჩილებით 

შევძლებთ, მათ შორისაა ძალა, ცოდნა, სიხარული და 

სიმშვიდე. ჰკითხეთ მათ, ვისაც ასწავლით, როგორ 

დაილოცა მათი ცხოვრება მცნებების მორჩილებით. 

შეაგულიანეთ ისინი, კვლავაც იფიქრონ დალოცვებზე 

და ჩაიწერონ თავიანთი მოსაზრებები და გამოცდილე-

ბა დღიურში. შესაძლოა შეაგულიანოთ ისინი, გამო-

ხატონ მადლიერება ღმერთის მიმართ დალოცვების 

გამო და დარჩნენ მორჩილნი.
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ახალგაზრდები

ცეცხლი და მორჩლების გაკვეთლები

პრეზიდენტმა თომას ს. მონსონმა ერთხელ 

მოგვიყვა, როგორ გააცნობიერა მორჩილების მნი-

შვნელობა. როცა იგი რვა წლის იყო, მისი ოჯახი მთე-

ბში თავიანთ პატარა ქოხში გაემგზავრა. მას და მის 

მეგობარს სურდათ ბალახის გაგლეჯა, რათა იმ ადგი-

ლას კოცონი დაენთოთ. ისინი ცდილობდნენ ხელით 

გაეგლიჯათ ბალახი, მთელი ძალით ექაჩებოდნენ მას, 

მაგრამ მცდელობების მიუხედავად მხოლოდ მუჭა-

მუჭა სარეველა მოყვებოდათ ხელში. პრეზიდენტმა 

მონსონმა აგვიხსნა: „და შემდეგ მე, რვა წლის ბიჭუ-

ნას, ჩემი აზრით პრობლემის გადაჭრის სრულყოფილი 

ხერხი მომივიდა აზრად. მე ვუთხარი დენის: ‘მოდი 

უბრალოდ ცეცხლი წავუკიდოთ ამ სარეველას. ჩვენ ამ 

სარეველაში უბრალოდ წრეს ამოვწვავთ “!

მიუხედავად იმისა, რომ მან იცოდა, ასანთის 

ხმარება მას აკრძალული ჰქონდა, იგი ქოხში გაიქცა და 

დენისთან ერთად სარეველიან ადგილას ცეცხლი დაა-

ნთო. მათ ეგონათ, რომ ცეცხლი თავისით ჩაქრებოდა, 

მაგრამ ამის ნაცვლად იგი დიდ და საშიშ კოცონად 

გადაიქცა. დენისთან ერთად იგი დახმარების საძიე-

ბლად გაიქცა და მალე უფროსი ასაკის ადამიანები 

გამოიქცნენ ცეცხლის ჩასაქრობად, რათა იგი ხეებს არ 

მოდებოდა.

იმ დღეს მე და დენიმ რამდენიმე რთული, მაგრამ 

მნიშვნელოვანი გაკვეთილი ვისწავლეთ, მათ შორის 

მორჩილების მნიშვნელობა“, - აგრძელებს პრეზი-

დენტი მონსონი. (იხ.“Obedience Brings Blessings,” 
Liahona, May 2013, 89–90.)

თქვენ როდისმე გქონიათ ისეთი შემთხვევა, რომ 

პრეზიდენტ მონსონის მსგავსად მორჩილების გაკვე 

თილი ასეთი რთული ხერხით გესწავლათ? რა მიზნე-

ბის დასახვა შეგიძლიათ იმისთვის, რომ მომავალში 

მორჩილების მეშვეობით უსაფრთხოდ იყოთ?

ბავშვები

გააკეთე სწორი არჩევანი

სწორი არჩევანის გაკეთებით ჩვენ მამაზეციერსა და 

იესო ქრისტეს ვუახლოვდებით. ეს ასევე გვეხმარე-

ბა, ვიყოთ უსაფრთხოდ და ბედნიერად. შემოხაზეთ 

ის ხერხები, რომელთა მეშვეობითაც შეძლებთ სწორი 

არჩევანის გაკეთებას.

ეშმაკობა სკოლაში

წმინდა წერილების წაკითხვა.

ეკლესიაში სიარული

კარგი თამაშების თამაში

დედმამიშვილებთან ჩხუბი

სხვებისთვის მსახურება
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“[დაწყებითი საზოგადოე-
ბის] სიმღერის სიტყვებში 

‘ოჯახი ღვთისაა’ . . . ჩვენ გვა-
ხსენებენ სუფთა დოქტრინას“, 
- თქვა მოწყალების საზოგა-
დოების გენერალური პრეზიდე-
ნტობის პირველმა მრჩეველმა, 
ქეროლ მ. სტეპენსმა. „ჩვენ ვსწა-
ვლობთ არა მხოლოდ იმას, რომ 
ოჯახი ღვთისაა, არამედ იმასაც, 
რომ თითოეული ჩვენგანი 
ღვთის ოჯახის შვილია. . . .

“. . . მამაზეციერის გეგმა 
თავისი შვილებისთვის სიყვა-
რულის გეგმაა. ეს არის მისი 
შვილების გაერთიანების გეგმა 
- მისი ოჯახი - მასთან“.1

უხუცესმა ლ. ტომ პერიმ 
(1922-2015) თორმეტ მოცი-
ქულთა ქვორუმიდან თქვა: 
„ჩვენ ასევე გვწამს, რომ ძლიე-
რი ტრადიციული ოჯახები 
არა მხოლოდ სტაბილური 
საზოგადოების, ეკონომიკისა 
და კულტურის სტაბილური 
ფასეულობების ძირითადი 
ერთეულებია არამედ მარადი-
სობის, ღვთის მმართველობისა 
და სასუფევლის ძირითადი 
ერთეულებია.

„ჩვენ გვწამს, რომ ზეციური 
მმართველობა და მოწყობა 
ოჯახებისა და ნათესავების 
ირგვლივ აშენდება“.2

ოჯახი დალოცვილია ღმერთის მიერ.

“ყოველი ადამიანი, მიუხედა-
ვად მისი ოჯახური მდგომარეო-
ბისა ან შვილების რაოდენობის, 
შეიძლება იყოს უფლის გეგმის 
დამცველი, რომელიც აღწე-
რილია მოწოდებაში ოჯახს“, 
- თქვა ახალგაზრდა ქალების 
გენერალურმა პრეზიდენტმა, 
ბონი ლ. ოსკარსონმა. „თუ ეს 
უფლის გეგმაა, ეს ასევე უნდა 
იყოს ჩვენი გეგმა”! 3

დამატებითი მასალები 
წმინდა წერილიდან
მოძღვრება და აღთქმები 2:1-3; 
132:19

ოჯახის დოქტრინა:
და ჯული ბ. ბეკი, მოწყალე-

ბის საზოგადოების ყოფილი 
გენერალური პრეზიდენტი, 
გვასწავლიდა, რომ ოჯახის 
თეოლოგია დაფუძნებულია 
შექმნაზე, დაცემაზე და იესო 
ქრისტეს გამოსყიდვაზე:

„დედამიწის შექმნამ უზრუ-
ნველყო ადგილი, სადაც ოჯახს 
შეეძლო არსებობა. ღმერთმა 
შექმნა მამაკაცი და ქალი, 
რომლებიც ოჯახის ორი აუცი-
ლებელი ნაწილი იყო. ეს იყო 
მამაზეციერის გეგმის ნაწილი, 
რომ ადამი და ევა ჩაიბეჭდონ 
და მარადიულ ოჯახად იქცნენ.

“. . . დაცემამ მათთვის შესა-
ძლებელი გახადა შვილების 
ყოლა.

„[ქრისტეს] გამოსყიდვა 
აძლევს ოჯახს შესაძლებლო-
ბას სამარადისოდ ჩაიბეჭდონ, 
როგორც ოჯახი. ეს ოჯახებს 
აძლევს შესაძლებლობას 
მარადიული ზრდისა და სრუ-
ლყოფილებისთვის. ბედნი-
ერების გეგმა, რომელსაც 
ასევე უწოდებენ ხსნის გეგმას, 
იყო ოჯახებისთვის შექმნილი 
გეგმა. . . .

“. . . ეს იყო ქრისტეს 
დოქტრინა. . . . ოჯახის გარეშე 
არ არსებობს გეგმა; მიწიერ 
ცხოვრებას აზრი არ აქვს“.4
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