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ჩ
ემო საყვარელო დებო და 
ძმებო, ძვირფასო მეგობრებო. 
რაოდენ დიდი უპირატესობა 

და სიხარულია, შევხვდეთ ერთ-
მანეთს, როგორც საერთაშორისო 
ეკლესიის წევრები, რომლებსაც 
აერთიანებთ ღმერთის რწმენა  
და სიყვარული.

მე განსაკუთრებით მადლიერი 
ვარ ჩვენი საყვარელი წინასწარმე-
ტყველის, თომას ს. მონსონის აქ 
ყოფნით. პრეზიდენტო, ჩენ ყოვე-
ლთვის გულთან ახლოს მივიტანთ 
თქვენს მითითებებს, რჩევასა და 
სიბრძნეს. გვიყვარხართ, პრეზი-
დენტო მონსონ და ყოველთვის 
ვლოცულობთ თქვენზე.

წლების წინ, როცა გერმანიაში, 
ფრანკფურტში, პალოს პრეზი-
დენტად ვმსახურობდი, პალოს 
შეკრების შემდეგ მომიახლოვდა 
ძვირფასი, თუმცა დარდიანი და.

„საშინელებაა! -  თქვა მან. 
„თქვენი გამოსვლის დროს ოთხ 
თუ ხუთ ადამიანს ღრმად ეძინა“.

მე ერთი წუთით დავფიქრდი 
და ვუპასუხე: “საკმაოდ დარწმუ-
ნებული ვარ, რომ ეკლესიაში 
ძილი ყველაზე ჯანსაღ ძილად 
ითვლება”.

ჩემმა შესანიშნავმა მეუღლემ, 
ჰარიეტმა, გაიგო ეს საუბარი და 
მოგვიანებით აღნიშნა, რომ ეს 
ერთ- ერთი ყველაზე კეთილი 
პასუხი იყო, რომელიც ოდესმე 
გამიცია.

დიადი გამოღვიძება
რამდენიმე საუკუნის წინ 

ჩრდილო ამერიკაში არსებობდა 
მოძრაობა „დიადი გამოღვიძე-
ბა“, რომელიც მთელ ქვეყანაში 
გავრცელდა. მისი ერთ- ერთი 
მთავარი დანიშნულება იმ 
ადამიანების გამოღვიძება იყო, 
რომლებსაც სულიერების თვა-
ლსაზრისით ეძინათ.

ახალგაზრდა ჯოზეფ სმი-
თზე დიდი გავლენა მოახდინა 
იმან, რაც მან ამ რელიგიური 

გამოღვიძების მქადაგებლებე-
ბისგან მოისმინა. ეს არის ერთ- 
ერთი მიზეზი იმისა, რატომ 
გადაწყვიტა მან, მონდომებით 
ეძიებინა უფლის სული ლოცვაში. 

მათი ქადაგებები ცნობილი 
იყო იმით, რომ ძლიერი აქცე-
ნტი კეთდებოდა ჯოჯოხეთის 
ცეცხლოვან საშინელებებზე, 
რომელნიც ცოდვილს ელოდნენ.1 
ეს ქადაგებები არ აძინებდა ხალხს, 
თუმცა ისინი ღამის კოშმარების 
მიზეზი შეიძლებოდა გამხდარიყო. 
როგორც ჩანს, მათი მიზანი და 
მიწოდების ფორმა მიმართული 
იყო ადამიანების დაშინებაზე, 
რათა ეკლესიაში მისულიყვნენ.

შიში როგორც მანიპულაცია
ისტორიულად, შიში შხირად 

გამოიყენებოდა ადამიანების 
ასამოქმედებლად. მას გამოიყე-
ნებდნენ მშობლები შვილებთან, 
დამქირავებლები -  პერსო-
ნალთან, პოლიტიკოსები კი 
-  ამომრჩეველთან. 

მარკეტინგის ექსპერტებს 
ძალიან კარგად ესმით შიშის 
ძალა და ისინი ხშირად იყენებენ 
მას. აი რატომ არის ზოგიერთ 
რეკლამაში ჩამალული აზრი, რომ 
თუ არ ვიყიდით მათი ფირმის 
ფაფას საუზმეზე ან არ შევიძენთ 
ახალ ვიდეო თამაშს ან მობილურ 
ტელეფონს, ჩვენ გველის საში-
ნელი ცხოვრება, უბედურება და 
სიმარტოვეში სიკვდილი.

ჩვენ ამაზე გვეღიმება და 
ვფიქრობთ, რომ არ წამოვეგე-
ბით ამ ანკესზე, მაგრამ ზოგჯერ 
მაინც ვაკეთებთ ამას. უარესიც 
-  ზოგჯერ ზუსტად იმავე მეთო-
დებს ვიყენებთ, რათა სხვებს 
გავაკეთებინოთ ის, რაც გვინდა.
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სრულყოფილი 
სიყვარული 
განდევნის შიშს
მოდით, გვერდზე გავწიოთ შიში და ვიცხოვროთ სიხარულით, 
მორჩილებით, იმედითა და ნდობით, რომ უფალი ჩვენთანაა.

პრეზიდენტ დიტერ ფ. უხთდორფის მიერ 
პირველი პრეზიდენტობის მეორე მრჩეველი
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ჩემს დღევანდელ გზავნილს 
აქვს ორი დანიშნულება: პირვე-
ლი -  შეგაგულიანოთ, რომ 
განიხილოთ და დაფიქრდეთ, რა 
დონეზე ვიყენებთ შიშს სხვების 
მოტივაციის მიზნით, საკუთარი 
თავის ჩათვლით. მეორე: შევთა-
ვაზოთ უკეთესი ხერხი.

 შიშთან დაკავშირებული პრობლემა
უპირველეს ყოვლისა, მოდით, 

შიშთან დაკავშირებულ პრო-
ბლემას მივხედოთ. ბოლოს და 
ბოლოს, რომელი ჩვენგანი არ 
იკვებება უკეთესად შიშის გამო 
ან არ იკეთებს ღვედს, თუნდაც 
მეტს არ ვარჯიშობს ან არ ინახავს 
ფულს, ან თუნდაც არ ინანიებს 
ცოდვებს?

მართალია, რომ შიშს აქვს 
ძლიერი გავლენა ჩვენს საქციელსა 
და ქმედებებზე. მაგრამ ეს გავლე-
ნა, როგორც ჩანს, არის დროული 
ან ზედაპირული. შიშს იშვიათად 
აქვს ძალა, შეგვიცვალოს გული 
და იგი არასდროს არ გვაქცევს 
იმ ადამიანებად, რომლებსაც 
უყვართ სამართალი და სურთ 
მამაზეციერის მორჩილება.

შეშინებულმა ადამიანმა შეი-
ძლება თქვას ან გააკეთოს სწორი 
რამ, მაგრამ იგი ვერ იგრძნობს 
სამართლიანობას. ასეთი ადა-
მიანები ხშირად გრძნობენ თავს 
უსუსურად, ნაწყენებად და გაბრა-
ზებულადაც კი. დროთა განმა-
ვლობაში ეს გრძნობები გადადის 
უნდობლობაში, დაუმორჩილე-
ბლობაში და ჯანყშიც კი.

სამწუხაროდ, ასეთი არასწო-
რი მიდგომა ცხოვრებისა და 
ხელმძღვანელობის მიმართ 
შეუზღუდავი როდია ამ საერო 
ცხოვრებაში. ძალიან მამძიმებს, 
როცა მესმის, რომ ეკლესიის 
წევრები უსამართლოდ ბატო-
ნობენ -  სახლში, საეკლესიო 
მოწოდებებზე, სამსახურში ან 
ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვე-
ბის მიმართ. 

ხშირად ადამიანები შეიძლება 
გმობდნენ ძალადობას სხვებში, 
მაგრამ ვერ ხედავდნენ ამას 
საკუთარ თავში. ისინი ითხოვენ 

თავიანთი თვითნებური წესების 
მორჩილებას. როცა სხვები არ 
ემორჩილებიან ამ შემთხვევით 
წესებს, ეს ადამიანები სჯიან ასე-
თებს სიტყვიერად, ემოციურად 
და ზოგჯერ ფიზიკურადაც. 

 უფალმა თქვა: „როცა . . . ვახო-
რციელებთ ადამიანთა შვილებზე 
კონტროლს, ძალადობას ან ზეწო-
ლას, უსამართლობის ნებისმიერ 
დონემდე, . . . ზეცა გვშორდება 
და უფლის სული წუხს“.2

შეიძლება იყოს ისეთი მომე-
ნტები, როცა ვცდილობთ, გავამა-
რთლოთ ჩვენი საქციელი იმით, 
რომ მიზანი ამართლებს საშუა-
ლებას. შეიძლება ისიც ვიფი-
ქროთ, რომ სხვების კონტროლი, 
მანიპულაცია და უხეშობა სხვე-
ბისთვის სასარგებლო იქნება. ასე 
არ არის, რადგან უფალმა ნათელი 
გახადა, რომ „სულის ნაყოფი 
სიყვარული, სიხარული, მშვი-
დობა, სულგრძელება, სახიერება, 
სიკეთე, ერთგულება, სიმშვიდე 
და თავშეკავებულობაა“.3

უკეთესი ხერხი
რაც უფრო მეტად შევიცნობ 

მამაზეციერს, მით უფრო მეტად 
ვხედავ , როგორ შთააგონებს იგი 
თავის შვილებს და წინ უძღვის 
მათ. იგი არ არის ბრაზიანი, 
შურისმგებელი ან დამსჯელი.4 
მისი მიზნის არსი, მისი საქმე 
და დიდებაა დაგვარიგოს, აგვა-
მაღლოს და მიგვიყვანოს თავის 
სისრულემდე.5

ღმერთმა განუმარტა საკუთარი 
თავი მოსეს, როგორც „მოწყალე 
და შემბრალე, სულგრძელი, სიკე-
თითა სა ჭეშმარიტებით სავსე“.6

ჩვენი მამაზეციერის სიყვარუ-
ლი ჩვენთვის, მისი შვილები-
სთვის, ძლიერ აღემატება ჩვენი 
წვდომის შესაძლებლობას.7

ნიშნავს ეს, რომ ღმერთი 
პატიობს ან ლმობიერად უყურებს 
საქციელს, რომელიც ეწინააღმდე-
გება მის მცნებებს? რა თქმქა 
უნდა, არა!

მაგრამ მას სურს, რომ ჩვენ 
საქციელზე მეტი რამ შევცვა-
ლოთ. მას სურს ჩვენი ბუნების 

გამოცვლა. მას ჩვენი გულების 
შეცვლა სურს. 

მას სურს, ჩავეჭიდოთ რკინის 
მოაჯირს, მოვერიოთ შიშს და 
მამაცურად გადავდგათ წინ ნაბი-
ჯი, ამ რთულ და ვიწრო ბილიკზე 
სიარულისას. მას სურს ეს ჩვე-
ნთვის, რადგან ვუყვარვართ და 
რადგან ეს არის ბედნიერების გზა. 

როგორ აქეზებს ღმერთი თავის 
შვილებს, მიჰყვნენ მას ჩვენს 
დროში? 

მან თავისი ძე გამოაგზავნა!
ღმერთმა გამოგვიგზავნა თავი-

სი ერთადერთი ძე, იესო ქრისტე, 
რათა სწორი გზა ეჩვენებინა 
ჩვენთვის.

ღმერთი ახდენს ჩვენს მოტი-
ვაციას დარწმუნებით, ბოლომდე 
გაძლებით, თავმდაბლობითა 
და სიყვარულით.8 ღმერთი ჩვენ 
მხარესაა. მას ჩვენ ვუყვარვართ 
და როცა წავბორძიკდებით, მას 
სურს, ავდგეთ, თავიდან ვცადოთ 
და გავძლიერდეთ.

იგი ჩვენი დამრიგებელია.
იგი ჩვენი დიადი და სათუთი 

იმედია.
მას სურს, წაგვახალისოს 

რწმენით.
იგი გვენდობა, რომ ვისწა-

ვლოთ შეცდომებზე და შემდეგ 
გავაკეთოთ სწორი არჩევანი.

და ეს უკეთესი გზაა! 9

მსოფლიოს ბოროტება? 
სატანის სხვების მანიპულაცი-

ის ერთ- ერთი ხერხი არის ბოროტ 
ძალაზე მეტისმეტად დიდი ყურა-
დღების მიქცევა და მსოფლიოში 
მისი როლის განდიდებაც კი.

რა თქმა უნდა, ჩვენი სამყა-
რო ყოველთვის იყო და იქნება 
არასრულყოფილი. იმდენი 
უდანაშაულო ადამიანი იტა-
ნჯება ბუნებისა და ადამიანის 
მიერ შექმნილი გარემოს გამო. 
გამყიდველობა და ბოროტება 
ჩვენს დროში შეუდარებელი და 
შემაშფოთებელია.

მიუხედავად ამისა, მე არ 
გავცვლიდი ამ დროში ცხოვრებას 
სხვა რომელიმე დროზე მსო-
ფლიო ისტორიაში. ჩვენ უზომოდ 
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დალოცვილნი ვართ, ვიცხო-
ვროთ უპრეცენდენტო სიუხვის, 
განათლებისა და პრივილეგიის 
დროში. ყველაზე მეტად დალო-
ცვილნი ვართ, რომ გვაქვს იესო 
ქრისტეს სახარების სისრულე, 
რაც გვაძლევს უნიკალურ ხედვას 
მსოფლიო საშიშროებებზე და 
გვიჩვენებს, როგორ ავარიდოთ 
მათ თავი ან როგორ გავუმკლა-
ვდეთ მათ. 

როცა ვფიქორობ ამ დალოცვე-
ბზე, მინდა დავემხო მუხლებზე 
და ვადიდო მამაზეციერი მისი 
შვილებისადმი უსაზღვრო სიყვა-
რულის გამო.

მე არ მწამს, რომ ღმერთს 
სურს, თავისი შვილები იყვნენ 
შეშინებულები ან ჩამოკიდულნი 
სამყაროს ბოროტებაზე. „ვინაი-
დან ღმერთმა ჩვენ მოგვცა არა 
სიმხდალის სული, არამედ ძალის, 
სიყვარულის და თავშეკავების“.10

მან უამრავი მიზეზი მოგვცა 
სიხარულისთვის. უბრალოდ უნდა 
ვიპოვოთ და დავინახოთ ისინი. 
უფალი ხშირად გვახსენებს: „ნუ 
შედრკები“ და „გამაგრდით“,11 ნუ 
გეშინია, პატარა სამწყსოვ“.12

უფალი იბრძვის ჩვენს ბრძოლებში. 
დებო და ძმებო, ჩვენ ვართ 

უფლის „პატარა სამწყსო“. ჩვენ 
უკანასკნელი დღეების წმი-
ნდანები ვართ. ჩვენს სახელში 
ნიშანდობლივია ის ვალდებუ-
ლება- -  მოუთმენლად ველოდოთ 
მხსნელის დაბრუნებას და მოვა-
მზადოთ სამყარო მის მისაღებად. 
მოდით, ვემსახუროთ ღმერთს 
და გვიყვარდეს მოყვასი. და 
მოდით, ვაკეთოთ ეს ბუნებრივი 
დაჯერებულობით, თავმდაბლო-
ბით და არასდროს არ ვუყუროთ 
ზემოდან სხვა რელიგიას ან სხვა 
მრწამსის ხალხს. დებო და ძმებო, 
ჩვენ გვევალება ღვთის სიტყვის 
შეცნობა და ის, რომ დავუგდოთ 
ყური სულის ხმას, რათა „ვიცო-
დეთ ჟამთა და კაცთა ძის მოსვ-
ლის ნიშნები“ 13

მაშასადამე, ეს არ ნიშნავს იმას, 
რომ ჩვენ სამყაროს გამოწვევებს 
არ ვაცნობიერებთ ან არ ვიცით 

ჩვენი დროის სირთულეების 
შესახებ. თუმცა ეს არ ნიშნავს 
იმას, რომ მუდამ უნდა დავიტ-
ვირთოთ შიშით. იმის ნაცვლად, 
რომ ჩავეფლოთ გამოწვევების 
მასშტაბებში, განა არ აჯობებს, 
ყურადღება გადავიტანოთ ჩვენი 
ღმერთის უსაზღვრო სიდიადეზე, 
სიკეთესა და ძალაზე, ვენდოთ 
მას და გახარებული გულით 
მოვემზადოთ იესო ქრისტეს 
დაბრუნებისთვის?

ჩვენ, როგორც მისი აღთქმის 
ხალხი, არ უნდა გავშეშდეთ იმის 
გამო, რაცშეიძლება მოხდეს. 
პირიქით, უნდა წინ მივიწევდეთ 
რწმენით, სიმამაცით, სიმტკი-
ცით და ღმერთში რწმენით, 
როცა ვუახლოვდებით ჩვენ 
წინ არსებულ სირთულეებსა და 
შესაძლებლობებს.14

ჩვენ მოწაფეობის გზაზე 
მარტონი არ მივაბიჯებთ. „უფა-
ლი, შენი ღმერთი . . . მოდის 
შენთან ერთად; ის არ დაგაგდებს 
და არ მიგატოვებს“.15

„უფალი იბრძოლებს თქვე-
ნთვის, თქვენ კი დადუმდით.16

როცა შიშს თვალებში ჩავხე-
დავთ, მოდით, ვიპოვოთ სიმამა-
ცე, დავხვეწოთ ჩვენი რწმენა და 
მტკიცედ გვჯეროდეს იმ დაპი-
რების, რომ „ ყოველი იარაღი, 
დამზადებული შენს წინაღმდეგ, 
გაცუდდება.

ვცხოვრობთ ჩვენ ხიფათისა 
და არეულობის დროში? რა თქმა 
უნდა.

თავად ღმერთმა თქვა: „ სოფე-
ლში გასაჭირი გექნებათ მაგრამ 
გამაგრდით, მე ვძლიე სოფელს“.18

შეგვიძლია, გამოვავლინოთ 
რწმენა იმაში, რომ ვმოქმედე-
ბდეთ რწმენის შესაბამისად? 
შეგვიძლია, დავიცვათ წმინდა 
აღთქმები და ვალდებულებები? 
შეგვიძლია დავიცვათ ღმერთის 
მცნებები რთულ სიტუაციაშიც 
კი? რა თქმა უნდა!

ჩვენ შეგვიძლია, რადგან 
ღმერთი დაგვპირდა: „ყველაფერი 
თქვენს სასიკეთოდ მოხდება, თუ 
ივლით მართალნი“.19 ასე რომ, 
მოდით, გვერდზე გავწიოთ შიში 

და ვიცხოვროთ სიხარულით, 
მორჩილებით, იმედითა და ნდო-
ბით, რომ უფალი ჩვენთანაა. 

სრულყოფილი სიყვარული 
განდევნის შიშს

ჩემო საყვარელო მეგობრებო, 
ჩემო ძვირფასო დებო და ძმებო 
ქრისტეში, თუ როდისმე აღმოვა-
ჩენთ, რომ ვცხოვრობთ შიშში ან 
შფოთვაში ან რომ ჩვენი სიტყვე-
ბი, განწყობა ან ქმედებები სხვე-
ბში იწვევენ შიშს, მთელი სულის 
ძალით ვლოცულობ იმაზედ, რომ 
გავთავისუფლდეთ ამ შიშისგან 
მისი საპირისპირო გრძნობით: 
ქრისტეს წმინდა სიყვარულით, 
რადგან „სრულყოფილი სიყვარუ-
ლი განდევნის შიშს“.20

ქრისტეს სრულყოფილი სიყვა-
რული ანადგურებს ზიანის მიყე-
ნების, შეშინების, ძალადობის ან 
ჩაგვრის ცდუნებას. 

ქრისტეს სრულყოფილი სიყვა-
რული გვრთავს ნებას, ვიაროთ 
თავმდაბლობით, ღირსეულად 
და მტკიცე დამაჯერებლობით, 
როგორც ჩვენი საყვარელი მხსნე-
ლის მიმდევრებს შეეფერება. 
ქრისტეს სრულყოფილი სიყვარუ-
ლი გვაძლევს ამ მტკიცე დამა-
ჯერებლობას, გავიაროთ შიში და 
დავნერგოთ ჩვენი სრული ნდობა 
ჩვენი მამაზეციერისა და მისი 
ძის, იესო ქრისტეს, ძალაში და 
სიკეთეში.

ოჯახში, სამსახურში, საეკლე-
სიო მოწოდებებზე, მოყვასთან 
ურთიერთობებში და საკუთარ 
გულში, მოდით, შევცვალოთ 
შიში ჩვენი საყვარელი ქრისტეს 
სრულყოფილი სიყვარულით. 
ქრისტეს სიყვარული შეცვლის 
შიშს რწმენით. 

მისი სიყვარულის მეშვეობით 
ჩვენ ამოვიცნობთ, ვენდობით 
და ვიქონიებთ რწმენას მამაზე-
ციერის სიკეთეში, მის ღვთიურ 
გეგმაში, სახარებაში და მცნებე-
ბში.21 ღმერთისა და მოყვასის 
სიყვარული გადააქცევს ჩვენს 
მორჩილებას ღმერთის მცნე-
ბებისადმი ტვირთის ნაცვლად 
დალოცვად. ქრისტეს სიყვარული 
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დაგვეხმარება გავხდეთ უფრო 
კეთილნი, მიმტევებელნი, მზრ-
უნავნი და მისი საქმის მიმართ 
უფრო თავდადებულნი.

როცა გულს ქრისტეს სიყვარუ-
ლით ავივსებთ, ჩვენ განახლებუ-
ლი სულიერებით გავიღვიძებთ 
და ვივლით სიხარულით, 
დაჯერებით, გაღვიძებულნი 
და ცოცხლნი ჩვენი საყვარელი 
მხსნელის, იესო ქრისტეს, სინა-
თლესა და დიდებაში. 

მე ვმოწმობ, იოანე მოციქუ-
ლთან ერთად, „რომ [ქრისტეს] 
სიყვარულში არ არის შიში“.22 
დებო და ძმებო, ძვირფასო მეგო-
ბრებო, ღმერთი სრულყოფილად 
გიცნობთ. თქვენ მას სრულყო-
ფილად უყვარხართ. მან იცის, 
რა გელით მომავალში. და მასი 
სურვილია: „ნუ გეშინია, ოღონდ 
გწამდეს“ 23 და იმყოფებოდე მის 
სრულყოფილ სიყვარულში“.24 მე 
ამაზედ მორჩილად ვლოცულობ 
და გლოცავთ, იესო ქრისტეს 
სახელით, ამინ.

შენიშვნები
 1. ჯორჯ უაიტფილდი და ჯონათან 

ედვარდსი ამ ტიპის მქადაგებლების 
ცნობილი მაგალითებია.

 2. მოძღვრება და აღთქმები 121:37.
 3. გალატელთა 5:22- 23.
 4. ერთხელ, მხსნელმა მოინდომა 

სამარიელთა სოფელში შესვლა, მაგრამ 
იქაურმა ხალხმა უარყო იესო და არ 

იღებდა მას თავის სოფელში. მისი ორი 
მოწაფე, იოანე და იაკობი, ღრმად შეუ-
რაცხყოფილნი იყვნენ ამით და ჰკითხეს 
უფალს: „უფალო, გინდა, მოვიწვიოთ 
ზეციდან ცეცხლი, რომ შთანთქოს ისინი 
“? „მაგრამ ის მიბრუნდა მათკენ, გაუწყრა 
და უთხრა: „არ იცით, ვისი სულისანი 
ხართ ვინაიდან ძე კაცისა მოვიდა არა 
ადამიანთა დასაღუპავად, არამედ სახსნე-
ლად!“ (იხ. ლუკა 9:51- 56, მეფე ჯეიმსის 
ახალი ვერსია [1982]).

 5. იხ. მოსე 1:39; იხ. ასევე ეფესელთა 
3:19.

 6. გამოსვლა 34:6.
 7. იხ. ეფესელთა 3:19.
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ძ
ვირფასო დებო და ძმებო, 
მინდა მთელი სითბოთი 
მოგესალმოთ უკანასკნელ 

დღეთა წმინდანთა იესო ქრისტეს 
ეკლესიის ამ დიად გენერალურ 
კონფერენციაზე. სანამ დავიწყე-
ბდი ჩემს ოფიციალურ მიმართვას, 
მინდა გამოვაცხადო ხუთი ახალი 
ტაძრის მშენებლობა შემდეგ 
ადგილებში: ბრაზილია, მანილა, 
ფილიპინები, კენია, ნაირობი, 
პოკატელო (აიდაჰო, აშშ) და სარა-
ტოგა სპრინგსი, იუტა, აშშ.

ამ დილით მე ვისაუბრებ 
მორმონის წიგნის ძალის შესახებ 
და იმ კრიტიკულ საჭიროებაზე, 
როგორიც გაგვაჩნია, როგორც ამ 
ეკლესის წევრებს, რათა შევი-
სწავლოთ, დავფიქრდეთ და 
გამოვიყენოთ მისი სწავლებანი 
ცხოვრებაში. ვერ გადავამე-
ტებთ მორმონის წიგნის შესახებ 

მტკიცე, ურყევი დამოწმების 
მნიშვნელობას.

ჩვენ ვცხოვრობთ დიდი 
აურზაურისა და ბოროტების 
ხანაში. რა დაგვიცავს ცოდვი-
სა და ბოროტებისგან, რაც ასე 
ჭარბობს დღეს სამყაროში? 
მე ვამტკიცებ, რომ ძლიერი 
მოწმობა ჩვენს მხსნელზე, იესო 
ქრისტეზე, და მის სახარებაზე, 
დაგვეხმარება უსაფრთხო ცხო-
ვრებაში. თუ ყოველდღიურად 
არ კითხულობთ მორმონის 
წიგნს, გთხოვთ, წაიკითხოთ. 
თუ წაიკითხავთ მას ლოცვით და 
გულწრფელი სურვილით, გაი-
გოთ ჭეშმარიტება, სულიწმინდა 
გამოგიცხადებთ მის ჭეშმარი-
ტებას. თუ იგი ჭეშმარიტია -  და 
მე საზეიმოდ ვაცხადებ, რომ იგი 
არისჭეშმარიტი -  მაშინ ჯოზეფ 
სმითი იყო წინასწარმეტყველი, 

რომელმაც იხილა მამაღმერთი 
და მისი ძე, იესო ქრისტე.

რადგან მორმონის წიგნი 
ჭეშმარიტია, უკანასკნელ დღეთა 
წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლე-
სია არის უფლის ეკლესია ნეედს 
ტო ბე დელეტედ დედამიწაზე 
და ღვთის წმინდა მღვდლობა 
აღდგენილ იქნა მისი შვილების 
სასარგებლოდ და დასალოცად.

თუ არ გაქვთ მტკიცე დამო-
წმება ყოველივე ამის შესახებ, 
გააკეთეთ ის, რაც საჭიროა ამის 
მოსაპოვებლად. აუცილებელია 
თქვენთვის, გქონდეთ თქვენი 
საკუთარი დამოწმება ამ რთულ 
დროში, რადგან სხვების მოწმობე-
ბი შორს ვერ წაგიყვანთ. თუმცა, 
ერთხელ მოპოვებული, მოწმობა 
მოითხოვს, აცოცხლო იგი და 
იყოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელო-
ვანი, ეს კი შესაძლებელია ღვთის 
მცნებების მუდმივი დაცვისა და 
ყოველდღიური ლოცვის და წმი-
ნდა წერილის შესწავლით.

ჩემო ძვირფასო თანამშრომლე-
ბო უფლის საქმეში, მე გევედრე-
ბით, ყოველდღიურად ლოცვით 
შეისწავლოთ მორმონის წიგნი 
და დაფიქრდეთ მასზე. ასე რომ 
მოვიქცევით, ჩვენ შევძლებთ, 
გავიგოთ სული წმინდის ხმა, 
წინააღმდეგ გავუწიოთ შიშსა და 
ეჭვს და მივიღოთ დახმარება 
ზეციდან ჩვენს ცხოვრებაში. მე 
ამას ვმოწმობ მთელი გულით 
იესო ქრისტეს სახელით, ამინ.

მორმონის წიგნის 
ძვირფასი დაპირებები
თითოეულ თქვენგანს ვევედრები, ყოველდღიურად ლოცვით 
შეისწავლოთ მორმონის წიგნი და დაფიქრდეთ მასზე.

პრეზიდენტ თომას ს. მონსონის მიერ
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