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ერთობა
საყვარელო და-ძმანო,

■ საერთაშორისო ახ.ს.ე.

როცა მოგზაურობიდან სახლში ვბრუნდები, ხშირად
განსაკუთრებული და მშვენიერი შთაბეჭდილებები
მომყვება თან: რა ჭრელი და მრავალფეროვანია ჩენი
ეკლესია იქ!
მაგრამ ეს მრავალფეროვნება ყოველთვის მარტივი
არ არის. მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში
სახლში ვართ, ვსაუბრობთ ასობით სხვადასხვა
ენაზე, განსხვავებული კულტურული წრეებიდან
მოვდივართ, გვაქვს ჩვენი შეხედულებები.
მაგრამ ახლა იესო ქრისტეა მნიშვნელოვანი იმისათვის,
რომ ერთნი ვიყოთ. ამაზე მან განსაკუთრებულ
წუთებში ილოცა: დატყვევებამდე ცოტა ხნით ადრე.
მაგრამ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს? საკუთრი
ძალებით ამას ვერ შევძლებთ. მაგრამ ღმერთთან
ერთად შესაძლებელია. ერთობის ყველაზე საუკეთესო
მაგალითს მამის, ძისა და სულიწმიდის სამერთობაში
ვხედავთ:
■ მათ ერთი და იგივე სურთ;
■ ისინი ყველაფერს იზიარებენ;
■ ბევრს არ ლაპარაკობენ საკუთარ თავზე, არამედ
სხვა რამეზე მოწმობენ;
■ ერთდ მუშაობენ ერთსა და იმავე მიზანზე.

■

■

ჩვენი აზრები უნდა იყოს. მისი გრძნობები ჩვენი
გრძნობები უნდა გახდეს. მისი მეგობრები ჩვენი
მეგობრები უნდა იყვნენ. მისი მტერი ჩვენი მტერი
უნდა იყოს;
რომ იესო ქრისტეზე ვიმოწმოთ: ბევრი არ უნდა
ვილაპარაკოთ საკუთარ საქმეებზე, არამედ მისი
საქმეების შესახებ უნდა მოვყვეთ, მის სიყვარულსა
და მსხვერპლზე;
რომ მის მიერ დასახული მიზნის მიღწევაში ჩვენც
მივიღოთ მონაწილეობა: მოდით, მასთან ერთად
მისი საქმისათვის ძალ-ღონეს ნუ დავზოგავთ. .

ერთობა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ერთმანეთის
მსგავსნი გავხდეთ. ჩვენ არც ჩვენი პიროვნება, არც
ჩვენი ტრადიციები და არც ჩვენი კულტურა არ
უნდა დავთმოთ. ჩვენ განსხვავებულნი ვართ, მაგრამ
ერთი და იგივე ნება-სურვილი გვაქვს: მივყვეთ იესო
ქრისტეს ნებას.

და როგორ მოვახერხოთ, ჩვენ, ადამიანებმა, რომ
ასეთნაირად ვიყოთ ერთნი? პირველი ნაბიჯი ამისკენ
თავად იესო ქრისტემ გადადგა: ის კაცად იქცა, რათა
ყველაფერი ჩვენთან ერთად გაეზიარებინა. მან თავისი
სიცოცხლე ჩვენ მოგვიძღვნა. წყლითა და სულით
ნათლობის შედეგად ის ჩვენში ცოცხლობს. წმიდა
ზიარება კი იმის შესაძლებლობას იძლევა, რომ ეს
სიცოცხლე გაიფურჩქნოს.

ჩემო კარგებო, მოდით, ჭირსა და ლხინში
ერთმანეთის გვერდით ვიყოთ. იმის ნაცვლად, რომ
ერთმანეთი ვაკრიტიკოთ, ღმერთის თაყვანისცემაში
გავერთიანდეთ. და, დაე, ჩვენი ძალები უფლის
სამსახურად შეიკრას.

დანარჩენი ჩვენი ამოცანაა. მოდით, იმაზე ვიზრუნოთ,
რომ ღმერთმა ნამდვილად იცხოვროს ჩვენში. რაც
უფრო მეტად შევერთდებით იესო ქრისტესთან, მით
უფრო ადვილია, რომ ერთმანეთს შორისაც გვქონდეს
ერთობა. ამიტომაც, მოდით, ვიმუშაოთ იმაზე,
■ რომ ჩვენც იგივე გვსურდეს, რაც მას სურს: მას
კი სურს, რომ მასთან საუკუნო თანაზიარებაში
შევიდეთ;
■ რომ მასთან გავიზიაროთ ყოველივე: მისი აზრები

თქვენი

ჟან-ლუკ შნაიდერი
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■ ფოტო: ზამბიის ახ.ს.ე.

ღვთისმსახურების 71 000-მა მონაწილემ
ნაციონალურ გმირთა მოედანზე/ლუსაკა დაიკავა
ადგილი, მილიონობით დანარჩენმა მორწმუნემ კი
ღვთისმსახურებას ტრანსლიაციის მეშვეობით უყურა
საკუთარ თემებში.

ორმოცდაათობა
2015
ბიბლიური ციტატა: გამოცხ. 22, 17

„სული და სასძლო ამბობენ:
‘მოდი!“
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(ეფეს. 3, 14-21)

საყვარელო და-ძმანო აქ, სტადიონზე და შემოერთებულ
თემებში, ჯერ ბიბლია წავიკითხოთ - წლევანდელ
სამების დღესასწაულთან დაკავშირებით ეს იქნება
ციტატები იოელ წინასწარმეტყველის წიგნიდან და
ეფესელთა მიმართ ეპისტოლედან.

ჩემო საყვარელო და-ძმანო და ძვირფასო სტუმრებო,
ძალიან მიხარია, რომ სამების ამ დღესასწაულს აქ,
ლუსაკაში, ზამბიაში, ვზეიმობთ. აფრიკის თითქმის
ყველა მოციქული აქ არის. გუშინვე შევწირეთ ღმერთს
„ამის შემდეგ მოვაფენ ჩემს სულს ყოველ ხორციელზე მადლი და მისი წყალობა ვადიდეთ იმის გამო, რომ
და გაქადაგდებიან თქვენი ვაჟები და ასულები; თქვენი თავისი საქმე მან აქ, ზამბიაში - და საერთოდ აფრიკაში
უხუცესები ნახავენ სიზმრებს და ჭაბუკები ხილვებს - ასე აკურთხა. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კონტინენტზე
შ ე ს ა ნ ი შ ნ ა ვ ა დ
იხილავენ. ყმებზეც და
განვითარდა ღვთის საქმე.
მხევლებზეც მოვაფენ იმ
მასშტაბით
დღეს ჩემს სულს“ (იოელ. სიხარული ქრისტეში ღვთისადმი ჩვენს მსოფლიო
ათსობით თემია დღეს
3, 1. 2).
ნდობას ემყარება. რაც უფრო დიდია
ჩვენთან დაკავშირებული
„ამისთვის
ვიდრეკ
ღვთისადმი ნდობა, მით უფრო დიდია და ჩვენი სურვილია,
რომ ჩვენი სიხარული
მუხლს მამის წინაშე,
ჩვენი სიხარული ქრისტეში.
მათაც
გავუზიაროთ.
ვის მიერაც იწოდება
დაე, შეიგრძნონ მათ ის
ყოველი მამობა ცაში
სიხარული
ქრისტეში,
და
ქვეყანაზე,
რომ
მოგცეთ ძალა თავისი დიდების სიმდიდრით, თავისი რომელიც აქ, ზამბიაში, ჩვენს გულებში ცოცხლობს.
სულით შინაგან კაცში განსამტკიცებლად. ქრისტეს
დასამკვიდრებლად რწმენით თქვენს გულებში, და კარგად მესმის, რომ, როცა აფრიკის კონტინენტს
იყოთ თქვენ ფესვგადგმულები და დაფუძნებულები ვუყურებთ და ვხედავთ, თუ რამდენი ღვთის შვილია
სიყვარულში, რათა შეძლოთ ყველა წმიდასთან ერთად აქ, ზოგიერთ ადგილას და ზოგიერთების გულში
ჩაწვდეთ, რა არის განი და სიგრძე და სიმაღლე და შეიძლება გულდაწყვეტის გარკვეული კვალი დარჩეს.
სიღრმე, და შეიცნოთ ქრისტეს სიყვარული, ცოდნას შეიძლება ასეც იფიქრონ: „რატომ არის ზამბია ასეთი
რომ აღემატება, რათა აღივსოთ სრული ღვთიური კურთხეული, ჩვენ კი მხოლოდ ერთი მცირე გუნდი
სისავსით, ხოლო მას, ვისაც ჩვენში მოქმედი ძალით ვართ?“ მართლაც, აფრიკის ბევრ სხვა ქვეყანაში
შეუძლია განუზმომლად მეტის კეთება, ვიდრე ჩვენ ეკლესიას გაცილებით ნაკლები წევრები ჰყავს. ევროპის
ვთხოვთ ან ვფიქრობთ, მას დიდება ეკლესიაში, ქრისტე შემთხვევაშიც ასეა. ეკლესიის წევრთა რიცხვი ზოგან
იესოში, ყველა თაობაში უკუნითი უკუნისამდე. ამინ!“ მცირდება კიდეც. ამან შეიძლება განწყობა გაგვიფუჭოს
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ამ თემებს ყველაზე მეტად უჭირთ. როცა ეს და-ძმანი
სამხ. აფრიკასა და ევროპას უყურებენ, შეიძლება თქვან:
„მათ ასეთი მშვენიერი ეკლესიები აქვთ, ჩვენ კი ასეთ
მძიმე პირობებს უნდა გავართვათ თავი.“ მესმის მათი.
მაგრამ, და-ძმანო, იმაზეც იფიქრეთ, რომ ხსნისათვის
გარგნული მხარე არ არის მთავარი. მოდით, ნუ
დავუშვებთ, რომ ამგვარმა აზრებმა ქრისტეში ჩვენი
სიხარული დაჩრდილოს!

და ვიფიქროთ: „რა არ არის ჩვენთან ისე?“ გავიხსენოთ
ეკლესიის ისტორია. ის იერუსალიმში სულიწმიდის
მოფენით დაიწყო.

ეკლესიის სათავე იქ არის. თუმცა გარკვეული დროის
შემდეგ მცირე აზიაში უფრო მეტი ქრისტიანი იყო,
ვიდრე იერუსალიმში. შეიძლებოდა ასეც ეფიქრათ:
„ნუთუ იესომ იერუსალიმში ბრძოლა წააგო, რადგან
სადღაც სხვაგან უფრო მეტი ქრისტიანია?“ თუმცა ქრისტეში სიხარული ღვთისადმი ჩვენს ნდობას
ეკლესია კვლავაც ვითარდებოდა, კერძოდ კი - ევროპაში. ემყარება. რაც უფრო მტკიცეა ჩვენი ნდობა ღვთის
იქ ვრცელდებოდა ქრისტიანობა და ახალსამოციქულო მიმართ, მით უფრო დიდია ჩვენი სიხარული ქრისტეში.
პავლე
მოციქული
ქრისტიანებიც თავიდან
კ ო რ ი ნ თ ე ლ ე ბ ს
უმეტესად
იქ იყვნენ.
ქრისტეს სასძლოს რიგებში მყოფნი
სწერდა: „და სარწმუნო
დღეს აფრიკაში უფრო
მეტი ახალსამოციქულო
სულიწმიდით არიან აღვსილნი. ისინიც ღმერთი, რომელიც არ
დაუშვებს, რომ თქვენს
ქრისტიანია,
ვიდრე
ეუბნებიან ყველას: „მოდი ისეთი,
შესაძლებლობაზე
ევროპაში.
რა
არ
მეტად
გამოიცადოთ,
არის აქ ისე? არ უნდა
როგორიც ხარ. ღმერთს უყვარხარ და
არამედ
განსაცდელში
დავივიწყოთ,
რომ
მეც მიყვარხარ! ღმერთს სურს, რომ
გამოსავალსაც მოგცემთ,
ქვეყნებს, საზღვრებსა და
რომ შეძლოთ ატანა“
მოდგმას ღვთისათვის
გიხსნას.“
(1. კორ. 10, 13). ეს
მნიშვნელობა არა აქვს.
ღვთისადმი
ნდობის
პავლე ამბობდა: „უკვე
აღარ არსებობს არც იუდეველი და არც ბერძენი, არც შესანიშნავი აღწერაა. ჩვენ ღვთისადმი ნდობას
მონა და არც თვისუფალი, არც მამრი და არც მდედრი, ვეყრდნობით. ცნება „განსაცდელი“ აქ ტანჯვის
ვინაიდან თქვენ ყველანი ერთი ხართ ქრისტე იესოში“ სინონიმია, რომლის გადატანაც გვიწევს. ღმერთი
(გალ. 3, 28). მთავარია, რომ ისინი, ვისაც ღმერთმა ერთგულია და გვპირდება, რომ ნებისმიერი ტანჯვის
უხმო, გაჰყვნენ მას და ერთგულნი დარჩნენ ბოლომდე. დროს, რომელსაც განვიცდით, „გამოსავალსაც
მოდით, სიხარულს ქრისტეში ნუ დავჩრდილავთ მოგვცემს“. როგორია ეს გამოსავალი? ეს არ არის
შთამბეჭდავი სასწაული. ტანჯვიდან გამოსავალი
ამგვარი აზრებით.
ეკლესიაში სულიწმიდის ყოფნითა და მოქმედებით
აფრიკასა და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაშიც არის ხალხი, მოგვეცემა. ეს არის ის გამოსავალი, რომელსაც
ვინც შეწუხებულია იმის გამო, რომ მძიმე გარემოებებში ღმერთი გვაძლევს. ორმოცდაათობა კი ეკლესიაში
ყოფნისა და მოქმედების გამო
უწევთ რწმენით ცხოვრება. მაგ., და-ძმათა დიდი სულიწმიდის
რაოდენობის გამო შეუძლებელია ყველგან კარგად სიხარულის დღესასწაულია.
მოწყობილი ეკლესიის შენობები გვქონდეს. ზოგიერთ
მხარეში საერთოდ არ არსებობს ეკლესიის შენობა და ჩემო საყვარელო და-ძმანო, მოდით მივენდოთ
სულიწმიდის ძალას. სულიწმიდა ქრისტეს ეკლესიაშია
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მსახურების დასაწყისში და-ძმანი იოელ წინასწარმეტყველის წიგნიდან და ეფესელთა
მიმართ ეპისტოლედან კითხულობენ
2-4| გუნდი, ორკესტრის წევრები, პირველმოციქული და ღვთისმსახურების მონაწილენი მუსიკით არიან
აღფრთოვანებულნი

და მოქმედებს. ყოველთვის, როცა ეკლესიაში სახარებას
ქადაგებენ, სულიწმიდაც იქ არის და მოქმედებს.
სულიწმიდის ძალას იმ პუნქტშიც ვენდობით, რომ
სახარებას ბოლომდე იქადაგებენ. როცა ათასწლიანი
მშვიდობის სასუფეველი დასრულდება, ყველა
ადამიანს ექნება სახარება მოსმენილი.

ზემოქმედების წყალობით ღმერთი იმ ძალას გვანიჭებს,
რომელიც ცოდვის დასამრცხებლად გვჭირდება.
ეს სულიწმიდის ძალაშია ჩადებული. არ უნდა
დავემორჩილოთ ბოროტ სულს. დიდ ხანს არ ვიქნებით
მისი მონები. ჩვენ შეგვწევს იმის ძალა, რომ წინ
აღვუდგეთ ეშმაკს და ვთქვათ: „არა, არ მივცემ ბოროტს
იმის საშუალებას, რომ თავის იარაღად მაქციოს.“
იაკობის ეპისტოლეში წერია: „ამიტომ დაემორჩილეთ
ღმერთს, წინ აღუდექით ეშმაკს და გაიქცევა თქვენგან“
(იაკ. 4, 7). ყველა ქრისტიანს შეუძლია განიცადოს ეს
სიხარული ქრისტეში, რადგან ნათლობის შედეგად მას
იმის ძალა მიეცა, რომ მიიღოს ეშმაკის გამოწვევა და
წინ აღუდგეს მას.

სულიწმიდა ქრისტეს ეკლესიაში წყლით წმიდა
ნათლობის მეშვეობით მოქმედებს. სული უხმობს
ადამიანს: „მოდი ღმერთთან!“ და, ვისაც ქრისტესი
სწამს, შეუძლია წყლით მოინათლოს. სულიწმიდა
წყლით წმიდა ნათლობაში უხმობს ადამიანს: „მოდი
ქრისტეს ეკლესიაში, გახდი ქრისტეს სხეულის
ნაწილი.“ წყლით წმიდა ნათლობაში სულიწმიდის
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სულიწმიდის ძალა მოციქულობის მეშვეობით
მიდის მის სრულ განვითარებამდე. იესომ თავისი
მოციქულები იმ რჩეულ სულთა მოსახმობად
მიავლინა, რომლებიც ქრისტეს სასძლოს რიგებს უნდა
შეემატონ, რომლებიც სამეუფო სამღვდელოებაში
უნდა შევიდნენ. მოდით, ამ პუინქტშიც სულიწმიდის
ძალას მივენდოთ: ყველას, ვინც ქრისტეს სასძლოს
რიგებში ყოფნისთვის არის არჩეული, მოციქულები
უხმობენ. მოციქულები აღბეჭდავენ მათ სულიწმიდით
და ასე ხდება სასძლოს მომზადება. ამაში ეჭვის შეტანა
არ შეიძლება. მოდით, მივენდოთ სულიწმიდას და მის
ძალას და, რაც არ უნდა მოხდეს, მოციქულები შეკრებენ
და მოამზადებენ ქრისტეს სასძლოს. სულიწმიდის ძალა
წმიდა ზიარებაში შეიძლება შევიგრძნოთ. სულიწმიდა
წმიდა ზიარებაში ასე გვიხმობს: „მოდი მკვდრეთით
აღმდგარ უფალთან თანაზიარებაში!“ როცა თემი წმიდა
ზიარებას ზეიმობს, სულიწმიდის ძალა განაპირობებს
იმას, რომ ზიარების ელემენტებში იესო ქრისტე
ჭეშმარიტად განხორციელდეს. იმის მიუხედავად, თუ
რამდენი ადამიანი ზეიმობს წმიდა ზიარებას და რა
პირობებში, ქრისტეს განხორციელების განცდა წმიდა
ზიარებაში შეიძლება როგორც დევნილთა რომელიმე
ბანაკში, ასევე ერთ-ერთ ჩვენს მშვენიერ ეკლესიაშიც.
წმიდა ზიარებაში ქრისტეს განხორციელების განცდა
შესაძლებელია როგორც ავსტრალიის ერთ-ერთ
პატარა თემში, ასევე ზამბიის ან კეიპტაუნის ერთერთ დიდ ეკლესიაშიც. სულიწმიდის ძალა არ არის

დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენი ადამიანი
იკრიბება. ყოველთვის, როცა ღვთის შვილები წმიდა
ზიარებას ზეიმობენ, იესო ქრისტეს განხორციელებაც
იქ ხდება სულიწმიდის მეშვეობით. ეს არის ჩვენი
სიხარული ქრისტეში.
„სული და სასძლო ამბობენ: ‘მოდი!“ სასძლო თემის
დამახასიათებელი
ნიშანი
ქრისტესადმი
მისი
სიყვარულია. მორწმუნეებს მასთან თანაზიარების
მოთხოვნილება აქვთ. მათი სანუკვარი სურვილი
უფალთან ყოფნაა. ამიტომაც ლოცულობენ და
ევედრებიან მას მოსვლას.
აქ ნათქვამია: „სული და სასძლო ...“ ეს მეორე თვისებაა

მარჯვნივ: სამხ. მოციქულ ნოელ ბარნესთან და სამხ.
მოციქულ მიხაელ ერიხთან ერთად სამხ. მოციქული
ჩისეკედიც ქადაგებს
ქვემოთ: პირველმოციქული ჟან-ლუკ შნაიდერი ლოცვას
წარმოსთქვამს

ზემოთ, მარცხნიდან-მარჯვნივ: სამხ. მოციქულები
მიხაელ დეპნერი, მიხაელ ერიხი, იოსებ ეკუია,
მარკუს ფელბაუმი და ურს ჰებაიზენი
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შაბათს, შუადღეს, პირველმოციქულთან ერთად ჯგუფური ფოტოს გადასაღებად აფრიკის ყველა
მოციქული, ყველა სამხ. მოციქული და სამხ. მოციქულის თანაშემწე შეიკრიბნენ

სასძლო თემისა: სულები, რომლებიც სასძლო თემს
განეკუთვნებიან, სულიწმიდით არიან აღვსილნი.
მათ აზრებს, სიტყვებსა და საქციელს სულიწმიდა
წარმართავს. ამდენად, ისინი იმასვე ამბობენ, რასაც
სულიწმიდა ამბობს.

გაგიცრუა. ვწუხვართ ამის გამო. გთხოვ, მიუტევე და
იესოსთან დაბრუნდი!“

ჩვენ მოვისმინეთ, რომ სულიწმიდა ყველას ასე
ეუბნება: „მოდი, ღმერთს უყვარხარ!“ ისინი, ვინც
ქრისტეს სასძლოს რიგებში არიან, სულიწმიდით
არიან აღვსილნი და ისინიც ყველას ასე მიმართავენ:
„მოდი ისეთი, როგორიც ხარ. ღმერთს უყვარხარ და
მეც მიყვარხარ! ღმერთს სურს, რომ გიხსნას.“

მოდით, ნუ მივცემთ მწუხარე აზრებს ქრისტეში ჩვენი
სიხარულის დაჩრდილვის საშუალებას. ჩვენ შეგვწევს
უნარი, რომ განვიცადოთ სულიწმიდის ძალა და ჩვენ
ვენდობით ამ ძალას, იგი ბოლომდე იმოქმედებს.

საყვარელო და-ძმანო, ეს იყო რამოდენიმე მოსაზრება
სამების დღესასწაულთან დაკავშირებით.

სულიწმიდით აღვსილი სასძლო თემი ყველას ეძახის:
„მოდით, ღმერთმა მოგიტევათ და ჩვენც მოგიტევეთ.“
ყველა თემში ისმის ეს ძახილი?

ძირითადი აზრები

იქ, სადაც სულები სულიწმიდის ძალით არიან
აღვსილნი, ჩანს და ისმის, თუ როგორ ეუბნებიან
ისინი მოყვასს: „მოდი, მე მოგიტევე შენ.“ სასძლო
ერთობისა და შერიგებისკენ ისწრაფვის. და ვინაიდან
სასძლოს სურს, რომ გახდეს ისეთი, როგორიც იესო
ქრისტეა, კვალდაკვალ მისდევს იმათ, ვინც სამწყსო
დატოვა - ისევე, როგორც ეს იესომ გააკეთა. სასძლო
ეძახის: „გთხოვ, დაბრუნდი! შეიძლება ვინმემ იმედი

სულიწმიდის თანყოფნის განცდა იქ არის
შესაძლებელი, სადაც სახარება იუწყება, სადაც
საიდუმლოების მოფენა ხდება და სადაც ქრისტეს
სასძლოს მოციქულები ამზადებენ.
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რეგიონალური ნაწილი

community 03/2015

სიახლეები საქართველოდან

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

სპონტანურად წარმოვთქვამთ ხოლმე: „მადლობა
ღმერთს!“ ასევე მოყვასსა და თანამოძმეებსაც
ვუხდით ყოველთვის მადლობას დახმარებისა
და თანადგომისათვის. რამხელა ნუგეშია, როცა
გლოვის დღეებში ადამიანები გვერდით გვიდგანან
და თანაგვიგრძნობენ ანდა გაჭირვების ჟამს
დახმარებას გვთავაზობენ.
ამასთანავე, მოდით, იმაზეც დავფიქრდეთ, თუ
როგორ შეიძლება პრინციპში მადლიერების აღწერა.
ეს ისეთი განწყობაა, ისეთი შინაგანი პოზიცია,
რომელიც გამცემის გახსენებაში გამოიხატება.
მადლიერებას ყოველთვის ჰყავს ადრესატი,
რომელსაც
მადლობას
უხდიან.
ამდენად,
მადლიერება მუდამ ეძებს კავშირს მასთან, ვინც
დაგვასაჩუქრა.
მადლიერების
მნიშვნელოვანი
ასპექტია ის, რომ იგი ადამიანებს ერთმანეთთან
აკავშირებს და თან იმ წუთებში, როცა მიმღებიც და
გამცემიც ბედნიერები არიან. მიმღები ბედნიერია,
ვინაიდან გახარებულია იმით, რაც აჩუქეს. გამცემი
კი ბედნიერია, რადგან დიდ სიხარულს განიცდის
იმის გამო, რომ მისმა საჩუქარმა გარკვეული სიკეთე
გმოიწვია.

პირველმოციქული ღვთისმსახურების დამსწრეებს ესალმება

მადლიერება
ბევრი მიზეზი გვაქვს იმისა, რომ მადლიერები
ვიყოთ. ყოველ ლოცვას ღმერთის დიდებითა და
მის მიმართ მადლიერებით ვიწყებთ, რამეთუ თავის
შვილებად გვაქცია მან და დღემდე წყალობით
მოგვიყვანა. ყოველ დღე გვეხმარება იგი და
ხშირად ამას ისე მძაფრად შევიგრძნობთ, რომ

მადლიერი მუდამ გახარებულია და არასოდეს არის
მარტო!

ღვდელმსახურები პირველმოციქულის მოლოდინში

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

მადლობის
გადამხდელი
ყოველთვის
სხვა
ადამიანებთან თანაზიარებას ეძებს. თუნდაც
მიღებულის
გამო
სიხარულიც
საკმარისია

და-ძმანი ღვთისმსახურებაზე
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community 03/2005

იმისათვის, რომ ამ სიხარულის გასაზიარებლად
კონტაქტი ვეძიოთ სხვებთან. იესო ბევრ იგავსა და
ამბავში მადლიერებას გვასწავლიდა. ის ამას იმიტომ
კი არ აკეთებდა, რომ ღმერთს ჩვენი მადლობა
სჭირდება, არამედ იმიტომ, რომ მადლიერება
ადამიანებს ბედნიერად ცხოვრებაში ეხმარება.
ახლა

კი,

მოდით,

უპ.

ყოვლისა,

რეგიონალური ნაწილი

•
•
•

ჩვენს

•

უყვარს.
მოდით, ქრისტეს მოთმინების
სასარგებლოდაც მივიღოთ გადაწყვეტილება.
იესოსავით ჩვენც შეუპოვარნი ვართ
განსაცდელში;
ჩვენც ვთხოვთ ღმერთს, რომ განსაცდელის
ატანის ძალა მოგვცეს;
ბოროტებას სიკეთით ვპასუხობთ.

გოგონათა ტრიო ფრანგულად ასრულებს საგალობელს

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

პირველმოციქულის
სტუმრობა
საქართველოში
დიდი
დღესასწაული იყო. ის პირველად
ეწვია საქართველოს. ჩვენ ყველას
დიდი მოლოდინი გვქონდა და

საკურთხეველი

პირველმოციქულს
გადავუხადოთ
მადლობა
მთელი გულითა და სულით, რომელმაც დიდი
გზა გამოიარა, რათა ჩვენთან, საქართველოში,
ემსახურა. ბიბლიური ციტატით - 2 თეს. 3, 5
პირველმოციქულმა მოგვიწოდა, რომ ყოველ დღე
ღვთის სიყვარულისა და ქრისტეს მოთმინების
სასარგებლოდ მივიღოთ გადაწყვეტილება.

თვეების განმავლობაში დიდი მოსამზადებელი
სამუშაოები ჩატარდა, რათა პირველმოციქულისა
და მისი თანმხლები პირებისათვის სასიხარულო
და საზეიმო მიღება მოგვეწყო. შემიძლია გითხრათ,
რომ
პირველმოციქული და მოციქულები
კმაყოფილები
დარჩნენ.
ყველას
გულითდი
მადლობა
იმისათვის,
რომ
შესაძლებლობა
მოგვეცა, რათა ერთად განგვეცადა ეს საზეიმო
ღვთისმსახურება თბილისში.

„უფალმა წარმართოს თქვენი გულები ღვთის
სიყვარულში და ქრისტეს მოთმინებაში“

მადლობას ვუხდი ყველა და-ძმას, რომლებამც
თავიანთი მოწიწებითა და სიწყნარით დიდი
წვლილი შეიტანეს ღვთისმსახურების ღირსეულად
ჩატარებაში.

მოდით, ღვთის სიყვარულის სასარგებლოდ
მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც იმაში
მდგომარეობს, რომ
•
•
•

გვიყვარდეს ღმერთი, რაც არ უნდა მოხდეს;
ვიმსახუროთ სიყვარულით და არა
ანგარებით.
გვიყვარდეს მოყვასი, რამეთუ ღმერთს ისიც

მადლობას ვუხდი მღვდელმსახურებს, რომლებიც
ღვთისმსახურების
დაწყებამდე,
ვიდრე
მის
დასასრულამდე, გვეხმარებოდნენ, რათა ღვთის
სიტყვისა და წმიდა ზიარების მიღება, ჩვენთვისაც და
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■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

პირველმოციქული სამების ეკლესიაში

განსვენებულთათვისაც, სიწმიდის ატმოსფეროში
ყოფილიყო შესაძლებელი.

ავლაბრის გუნდი

მადლობას
ვუხდი
თარჯიმნებს,
რომელთა
საშუალებითაც
შესაძლებელი
გახდა,
რომ
პირველმოციქულისა
და
თანამქადაგებელთა
ნააზრევი ჩვენს ენაზე მოგვესმინა.

და, რა თქმა უნდა, მადლობას ვუხდით ყველა ერთად
ღმერთს, ჩვენს ზეციერ მამას! მისი წყალობით
ყველაფერი კარგად წარიმართა და საქართველოში
გატარებულ დაუვიწყარ, შთამბეჭდავ საზეიმო
დღეებში ის ჩვენთან იყო მისი ანგელოზების
მფარველობის მეშვეობითა და უხვი კურთხევით.

მადლობას ვუხდი ძირითად გუნდს და გოგონების
ტრიოს, რომლებმაც სიხარული მოგვანიჭეს
თავიანთი მშვენიერი გალობითა და ღვთის
დიდებით.

მადლობა ღმერთს!

მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც თავისი წვლილი
შეიტანა ჩვენი სტუმრების უპრობლემო და
სტუმართმოყვარე მიღებაში. ამის წყალობით
პირველმოციქულმა და მისმა თანმხლებლებმა

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

■ ფოტო: საქართველოს ახ. ს. ე.

პირველმოციქული და მისი თანმხლებლები სამების ტაძრის წინ

სამხ. მოციქული რ. შტორკი თარჯიმნებს ესალმება

რამოდენიმე მშვენიერი საათი გაატარეს ქალაქ
თბილისში და ამასთანავე, ქალაქისა და ქვეყნის
შესახებ საინტერესო დეტალებსაც გაეცვნენ.
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მოძღვრება

ადამიანი, რომელსაც
ხსნა სჭირდება
ახალსამოციქულო ეკლესიის კატეხიზმო კითხვებისა და პასუხების ფორმით 2015
წელს გამოვა წიგნად. მთლიანობაში 750 კითხვისა და პასუხისაგან „კომიუნიტი“
ამონარიდის სახით რამოდენიმე კითხვასა და პასუხს წარმოგიდგენთ - ამ გამოცემაში
ლაპარაკია ადამიანზე, რომელსაც ხსნა სჭირდება, და ღვთის მცნებებზე.
სიტყვებში დააეჭვა ისინი: „არ მოკვდებით. რადგან
უწყის ღმერთმა, რომელ დღესაც შეჭამთ მაგ ნაყოფს,
აგეხილებათ თქვენ თვალები და იქნებით ღმერთივით
კეთილისა და ბოროტის შემცნობელნი“ (დაბ. 3. 4-5).
ადამი და ევა ცდუნებას აჰყვნენ. ისინი აუჯანყდნენ
ღმერთს, დაარღვიეს მისი ბრძანება და შეჭამეს ამ ხის
ნაყოფი. ღვთისადმი ამ დაუმორჩილებლობას ეწოდება
„ცოდვით დაცემა“.

რატომ სჭირდებათ ადამიანებს ხსნა?
ცოდვით დაცემის მერე ყველა ადამიანი ცოდვილია. ის
ეშმაკმა აცდუნა და ცოდვა ჩაადენინა. არც ერთ ადამიანს
არ შეუძლია უცოდველად იცხოვროს, ყოველი მათგანი
ცოდვაშია გახლართული. ღმერთს სურს, რომ ადამიანი
ამ მდგომარეობიდან გაანთავისუფლოს, ამას ჰქვია ხსნა.
რას ნიშნავს ხსნა?
„ხსნა“, ამ სიტყვის თავდაპირველი მნიშვნელობით,
ხლართებისა და ბორკილებისაგან გამოხსნას ეხებოდა.
იესო ქრისტეს მსხვერპლთან კავშირში ხსნა ნიშნავს
იმას, რომ ცოდვაში გახლართული ადამიანი ეშმაკის
ბორკილებისაგან განთავისუფლდება.

რა შედეგები მოჰყვა ცოდვით დაცემას
ადამიანებისათვის?
ცოდვით დაცემამ ადამიანის ცხოვრებაში ისეთი
ცვლილებები გამოიწვია, რომლის შემოტრიალებაც
მან ვეღარ შეძლო. ადამიანს შეეშინდა ღვთისა
და დაემალა მას. დაზარალდა ასევე ადამიანებს
შორის ურთიერთობაც, ისევე როგორც ადამიანის
დამოკიდებულება შემოქმედებასთან. მას შემდეგ
მისი ცხოვრება წვალებითა და ჯაფით არის სავსე და
შეზღუდულია: „მტვერი ხარ და მტვრადვე მიიქცევი“
(დაბ. 3, 19). ცოდვით დაცემის კიდევ ერთი შედეგი
ადამიანის ღმერთთან დაშორება იყო: ღმერთმა
ადამიანი ედემის ბაღიდან გამოაძევა (შევ. დაბ. 3,
23-24). „და გაიყვანა უფალმა ღმერთმა იგი ედემის

რას მოგვითხრობს წმიდა წერილი ცოდვით დაცემის
შესახებ?
ღმერთმა ადამსა და ევას უბრძანა, რომ კეთილისა და
ბოროტის შეცნობის ხიდან, რომელიც ედემის ბაღის
შუაგულში იდგა, არ ეჭამათ. ღმერთმა იმ შედეგებზეც
გაუმახვილა მათ ყურადღება, რაც ამ ბრძანების
დარღვევას მოჰყვებოდა: „რა დღესაც შეჭამ ამ ხის
ნაყოფს, სიკვდილით მოკვდები“ (დაბ. 2, 17). ეშმაკმა
თავისი ზეგავლენა მოახდინა ადამიანებზე და ღვთის
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ბაღიდან სამუშაოდ მიწაზე, რომლისგანაც იყო იგი
აღებული. და გააძევა მან ადამი და ედემის ბაღის
აღმოსავლეთით დააყენა ქერუბიმები და ცეცხლოვანი
მბრუნავი მახვილი სიცოცხლის ხისაკენ მიმავალი
გზის დასაცავად“. დაბ. 3, 23. 24

დოქტრინა

ღმერთის წინაშე და ღმერთისა ადამიანების წინაშე. ის
კაცთა შუამდგომელია ღმერთის წინაშე და ღვთიურ
ნებას ამცნობს მათ. მეორე მხრივ, როგორც „შუამავალი“,
ის ხსნის გზაც არის; იესო ადამიანს ღმერთთან
თანაზიარებაში აბრუნებს. „ვინაიდან ერთია ღმერთი
და ერთია ღმერთსა და კაცთა შორის შუამავალი კაცი ქრისტე იესო, რომელმაც თავი გასწირა ყველას
გამოსახსნელად ...“ (1. ტიმ. 2, 5. 6).

რით განსხვავება ერთმანეთისაგან ცოდვა და
დანაშაული?
ცოდვა აბსოლუტურია, ე. ი., მისი რელატივირება
შეუძლებელია. ის ღმერთს გვაშორებს. მაგრამ ამის
საპირისპიროდ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ღმერთი
თავისი სამართლიანობითა და გულმოწყალებით
სხვადასხვაგვარად აფასებს იმ დანაშაულს, რომელიც
კაცს ჩადენილი ცოდვის გამო დაეკისრა.

როგორ მივაღწიოთ დღეს ხსნას?
თავად ვერავინ მიაღწევს ხსნას. ადამიანი ხსნას
მიაღწევს მაშინ, თუ იწამებს იესო ქრისტეს და იესო
ქრისტეს მიერ ბოძებულ საიდუმლოებსა და ღვთის
სიტყვას მასზე ზეოქმედების საშუალებას მისცემს.

რაში მდგომარეობს მორწმუნის ამოცანა?
ადამიანი მოწოდებულია, მიიღოს ღვთის სიტყვა,
მიენდოს მას და შესაბამისად მოიქცეს. იესო ქრისტე
მოუწოდებდა: „იწამეთ ღმერთი და მიწამეთ მე“ (იოან.
14, 1). მან დადო აღთქმა, რომ „... არავინ, ვინც მას
ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, არამედ ჰქონდეს საუკუნო
სიცოცხლე“ (იოან. 3, 16). ურწმუნოების შედეგს იესომ
მკაფიოდ გაუსვა ხაზი: „თუ არ იწამებთ, რომ მე ვარ,
თქვენსაცე ცოდვებში დაიხოცებით“ (იოან. 8, 24).

როგორი იქნება ხსნა სასძლო თემისათვის ქრისტეს
მეორედ მოსვლის დროს?
სასძლო თემი ქრისტეს მეორედ მოსვლასთან ერთად
მიაღწევს ღმერთთან საუკუნო თანაზიარებას კრავის
ქორწილის წყალობით.

„ამრიგად, რწენა - მოსმენისაგან, ხოლო მოსმენა - ქრისტეს
სიტყვისაგან“ (რომ. 10, 17).

რას ნიშნავს რჩეულება სახარების თვალსაზრისით?
სახარების თვალსაზრისით, რჩეულება ღვთიური
სიყვარულის საბოძვარია. ადამიანს თავად შეუძლია
გადაწყვიტოს, მიიღოს ეს საბოძვარი თუ უარი თქვას
მასზე. რჩეულება არ ნიშნავს იმას, რომ წინასწარ არის
დადგენილი, თუ როგორ მოიქცევა ადამიანი.

როდის აღსრულდება ხსნის ღვთიური გეგმა?
წმიდა წერილის მიხედვით ხსნის ღვთიური გეგმა ახალ
შემოქმედებასთან ერთად აღსრულდება.

რაზეა დაფუძნებული ხსნა?
იესო ქრისტეა საუკუნო ხსნის მიზეზი: „და იგი
სრულქმნილი, სუკუნო ხსნის მიზეზი შეიქმნა ყველა
მისი მორჩილისათვის“ (ებრ. 5, 9). ის არის ერთადერთი
შუამავალი ღმერთსა და ადამიანს შორის (შევ. 1.
ტიმ. 2, 5). მოციქულთა საქმეში 4, 12 ასეთი მოწმობაა
მოცემული: „სხვაში არავისში [ვიდრე იესო ქრისტეა]
არ არსებობს ხსნა, არც არის ცის ქვეშ ხალხისათვის
მიცემული სხვა სახელი, რომლითაც გადავრჩებით.“
იესო ქრისტე ღვთისგან მოვლენილი მაცხოვარია,
მხსნელია, რომელმაც სძლია ცოდვას. მასში ჰპოვებს
კაცი იმ ზიანისაგან ხსნას, რომელსაც ცოდვა აყენებს
მას: მსხვერპლი, რომელიც იესომ ჯვარზე გაიღო,
ცოდვისგან განთავისუფლებას ხდის შესაძლებელს და
აღკვეთს ღვთისგან სიშორეს.

რისკენ მივყავართ რჩეულების მიღებას?
ღმერთი ადამიანებს მათივე საკუთარი ხსნისათვის
ირჩევს, მაგრამ ასევე სხვა ადამიანების ხსნისთვისაც.
ღვთიურ რჩეულებას ამოცანები და პასუხისმგებლობა
უკავშირდება. რჩეულების რწმენით მიღება ნიშნავს
იმას, რომ იესო ქრისტეს, როგორც ხსნის მიზეზს,
თანმიმდევრულად გავყვეთ ანუ ჩვენი ცხოვრება
სახარებისამებრ
წარვმართოთ.
ამას
ღვთიური
კურთხევა მოაქვს. რჩეულება მომავალშიც მოქმედებს:
როცა იესო ქრისტე მშვიდობის სასუფეველს აღმართავს,
სამეუფო სამღვდელოება ქრისტეში ხსნას ყველა
ადამიანს ახარებს. ამისათვის არჩეულნი იქნებიან
ისინი, რომლებიც პიველი აღდგომის მონაწილენი
გახდებიან.

„შუამავალი“: იესო ქრისტე, ერთი მხრივ, შუამავალია
ღმერთსა და ადამიანს შორის „შუაკაცის“ აზრით. ეს
იმას ნიშნავს, რომ ის ადამიანების წარმომადგენელია

გამომცემელი: ჟან-ლუკ შნაიდერი
იუბერლანდშტრასე 243, CH-8051 ციურიხი/შვეიცარია
ფრიდრიხ ბიშოფის გამომცემლობა
ტრიფორუმი ა, ფრანკფურტის ქ. 233, 63263 ნოი-ისენბურგი/გერმანია
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ღვთის მცნებები
გულმოწყალებასა და შესაბამის ქცევას ნიშნავს. ის, თუ რა
თანმიმდევრული იყო იესო ამაში, მისი ამ მოწოდებიდან
ჩანს: „გიყვარდეთ თქვენი მტრები.“

რას ემსახურება ღვთის მცნებები?
ღმერთმა ადამიანებს მცნებები მისცა. ამ მცნებებით ის
თავის ნებას იუწყება მათდა სასკეთილდღეოდ. მათში
გამოხატულია ის, თუ როგორ უნდა ააწყოს ადამიანმა
ღმერთთან ურთიერთობა. გარდა ამისა, მცნებები ადამიანთა
შორის კარგი ურთიერობის საფუძველიც არის.

„თქვენ გსმენიათ, რომ თქმულა: ‘შეიყვარე მოყვასი
შენი (ლევ. 19, 18) და შეიძულე მტერი შენი’. მე კი
გეუბნებით: გიყვარდეთ თქვენი მტრები ... ილოცეთ
მათთვის, ვინც თქვენ გავიწროებთ და გდევნით, რათა
იყოთ თქვენი ზეციერი მამის ძენი“ (მათ. 5, 43-45).

როგორი დამოკიდებულებით ასრულებს ადამიანი ღვთის
მცნებებს?
ვინც ღმერთს როგორც ყოვლისშემძლეს, ყოვლისმცოდნესა
და მოსიყვარულეს რწმენით შეიცნობს, ის მის ნებასაც
კითხულობს და ცდილობს, რომ თავისი აზროვნება და ქცევა
ღვთის ნებისამებრ წარმართოს, ე. ი. მისი მცნებებისამებრ.
იმის შეგნებით, რომ ღმერთმა მცნებები ადამიანისადმი
სიყვარულის გამო მოგვცა, მათ სასჯელის შიშით კი არ
ვიცავთ, არამედ ღვთისადმი სიყვარულით.

ვინ არის მოყვასი?
გულმოწყალე სამარიელის მაგალითიდან ჩანს, რომ მოყვასი,
ერთი მხრივ, არის ის, ვისაც დახმარება სჭირდება, მეორე
მხრივ კი ის, ვინც ეხმარება. მაშასადამე, მოყვასი შეიძლება
იყოს ნებისმიერი ადამიანი, ვისთანაც ურთიერთობა გვაქვს.
როგორ უნდა გამოვლინდეს მოყვასის სიყვარული თემში?
ის, რასაც იესო თავის მოციქულებს ასწავლიდა, თემსაც ეხება:
„ახალ მცნებას გაძლევთ თქვენ: გიყვარდეთ ერთმანეთი,
როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ ... ჩემი მოწაფეები რომ ხართ,
ამით გაიგებენ ყველანი, თუ ერთმანეთის სიყვარული
გექნებათ“ (იოან. 13, 34-35). მაშასადამე, მოწაფეების მიმართ
ეს მოთხოვნა „ოქროს წესის“ ფარგლებს სცილდება. მოყვასის
სიყვარულის მცნება, მხარში ამოვუდგეთ თანამოძმეს და
გაჭირვებაში დავეხმაროთ, განსაკუთრებით თემში უნდა
გამოვლინდეს: „სიკეთე ვაკეთოთ ყველამ, და უფრო მეტად
მათ, ვინც ჩვენიანია რწმენით“ (გალ. 6, 10). თემის ყველა
წევრის ამოცანაა, ერთმანეთი გულითადად, თავაზიანად,
თავმდაბლად, თვინიერად და მოთმინებით მიიღონ.

რომელია მთავარი მცნება?
კითხვაზე „სჯულის მთავარი მცნების“ შესახებ იესომ მოსეს
რჯულიდან ორი ციტატით უპასუხა: „გიყვარდეს უფალი
ღმერთი შენი მთელი შენი სულით და მთელი შენი გულით
და მთელი შენი გონებით. ეს არის პირველი და მთავარი
მცნება. და მეორე, ამის მსგავსი: გიყვარდეს მოყვასი შენი,
ვითარცა თავი შენი. ამ ორ მცნებაზეა დამოკიდებული
მთელი რჯული და წინასწარმეტყველნი“ (მათ. 22, 36-40).
ღმერთისა და მოყვასის სიყვარულის მცნებას „სიყვარულის
ორმაგ მცნებასაც“ უწოდებენ.
რისკენ მოუწოდებს მოყვასის სიყვარულის მცნება?
ეს მცნება იმისკენ მოუწოდებს, რომ ყველა თანამოძმეს
სიყვარულით შევეგებოთ. ის აშკარად ემიჯნება ეგოიზმს.
გულმოწყალე სამარიელის იგავში (შევ. ლუკ. 10, 25-37)
იესომ თვალნათლივ დაგვანახა, რომ მოყვასის სიყვარული

რას ამბობს ათი მცნება?
პირველი მცნება: „მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი. არ იყოლიო
სხვა ღმერთები ჩემს გარდა.“
მეორე მცნება: „არ წარმოთქვა უფლის, შენი ღმერთის,
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ღმერთს. ღვთისადმი პატივისცემა ხდება თაყვანისცემით,
მორჩილებითა და ღვთისმოშიშებით. ღვთისმოშიშება
ღვთისადმი სიყვარულიდან წარმოიშვება. ის შიშს კი არ
გამოხატავს, არამედ თვმდაბლობას, ღვთისადმი სიყვარულსა
და ნდობას. ღმერთი ისე უნდა მივიღოთ, როგორც ის
ამქვეყანას მოევლინა: იესო ქრისტეში (შევ. იოან. 14, 9).
ღვთის ნების დარღვევაა, როცა კაცი ძალაუფლებას, პატივს,
ფულს, კერპებსა და საკუთარ პიროვნებასაც კი, შეიძლება
ითქვას, ღმერთად აქცევს, რომელსაც ყველა დანარჩენი
უნდა დაემორჩილოს. ღვთის მცნების დარღვევაა ასევე
ღმერთზე ისეთი წარმოდგენის შექმნა, რომელიც საკუთარი
სურვილებითა და შეხედულებებით არის გაჯერებული.
მცნების ასეთივე დარღვევაა კერპებში, ხეებში, ბუნებრივ
კატასტროფებში და ა. შ. ღმერთების დანახვა. გარდა ამისა,
პირველი მცნების საწინააღმდეგო მოქმედებებია სატანიზმი,
მკითხაობა, მაგია, ჯადოქრობა, სულების გამოძახება და
სპირიტიზმი.

სახელი ამაოდ, რამეთუ უფალი დაუსჯელს არ დატოვებს
მას, ვინც მის სახელს ამაოდ ახსენებს.“
მესამე მცნება: „დაიცავი შაბათის დღე, რათა წმიდაჰყო იგი.“
მეოთხე მცნება: „პატივი ეცი მამას და დედას, რათა
დღეგრძელი იყო მიწაზე, რომელიც უფალს, შენს ღმერთს
მოუცია შენთვის.“
მეხუთე მცნება: „არა კლა.“
მეექვსე მცნება: „არ იმრუშო.“
მეშვიდე მცნება: „არ იქურდო.“
მერვე მცნება: „არ გამოხვიდე ცრუ მოწმედ შენი მოყვასის
წინააღმდეგ.“
მეცხრე მცნება: „არ ისურვო შენი მოყვასის სახლი.“
მეათე მცნება: „არ ისურვო შენი მოყვასის ცოლი, არც მისი
მსახური, არც მისი მხევალი, არც მისი პირუტყვი და არც
არაფერი, რაც მისია.“

სახელწედობა „ათი მცნება“ ანუ „დეკალოგი“
ნაწარმოებია ბიბლიური ფორმულირებიდან „ათი
სიტყვა“ („deka logoi“), რომელიც გამ. 34, 28-ში და
რჯლ. 10, 4-შია მოცემული. ბიბლია მცნებათა რიცხვს
ათამდე ადგენს, თუმცა ნუმერაციას არ უკეთებს.
ახალსამოციქულო
ეკლესიაში
გამოყენებული
ნუმერაცია კი ჩვ. წ. აღ-ის მეოთხე საუკუნის
ტრადიციიდან მოდის.

ცნება
„მაგია“
ბერძნული
წამოშობისაა
და
„ჯადოქრობას“, „ილუზიას“ ნიშნავს. მაგია გულისხმობს
წარმოდგენას იმაზე, რომ გარკვეული ქმედებებით
(რიტუალებით)
ანდა
სიტყვებით
(ჯადოსნური
ფორმულებით) შეიძლება ადამიანებზე, ცხოველებზე,
ასევე მოვლენებსა და საგნებზე ზეგავლენის მოხდენა
ან მათზე გაბატონება. ხშირად მაგიას ბოროტ სულს
უკავშირებენ.

როგორ უნდა შევხედოთ ღვთის მცნებებს სახელმწიფო
კანონებთან მიმართებაში?
ღვთის მცნებანი სახელმწიფო კანონებზე მაღლა დგას.
გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმასთან დაკავშირებით,
ირღვევა თუ არა ღვთის მცნებანი, მხოლოდ და მხოლოდ
ღვთის ნებას ენიჭება და არა კანონმდებლის ნებას.

მკითხავები არიან ის ადამიანები, რომლებიც
დარწმუნებულნი არიან, რომ მომავლის დანახვა და
წინასწარმეტყველება შეუძლიათ. მკითხაობენ ისინი
საიდუმლო ნიშნებით, რომლებსაც შესაბამისად
განმარტავენ. ძველი აღთქმის პერიოდში მკითხაობა
მიღებული პრაქტიკა იყო მეფის კარზე, ისრაელის
ხალხში კი ის აკრძალული იყო.

რას ნიშნავს ღვთის მცნების დარღვევა?
ღვთის მცნებების ნებისმიერი დარღვევა ცოდვაა. ცოდვა
ადამიანს ღმერთის წინაშე დამნაშავეს ხდის. ცოდვისგან
წარმოშობილი დანაშაულის სიდიდე სხვადასხვაგვარი
შეიძლება იყოს. ერთადერთი ღმერთი ადგენს იმას, თუ
რამდენად დიდია დანაშაული. ცალკეულ შემთხვევაში
ისეც შეიძლება იყოს, რომ ჩადენილი ცოდვა არც კი
განაპირობებდეს ღმერთის წინაშე დანაშაულს.

სპირიტიზმი მკითხაობის განსაკუთრებული ფორმაა: ამ
დროს მკვდრებთან კონტაქტის დამყარებას ცდილობენ,
რათა მომავლის შესახებ ჰკითხონ მათ; შევ. 1. მეფ. 28, 3.
„ჩვენს ღმერთს მიაგეთ დიდება!“ (რჯლ. 32, 3).
როგორ ჟღერს მეორე მცნება?
„არ წარმოთქვა უფლის, შენი ღმერთის, სახელი ამაოდ,
რამეთუ უფალი დაუსჯელს არ დატოვებს მას, ვინც მის
სახელს ამაოდ ახსენებს.“

როგორ უნდა აღსრულდეს მთელი რჯულის კანონი?
ღმერთისა და მოყვასის სიყვარული სრულყოფილად
მთელი რჯულის კანონის დაცვას ნიშნავს, რაც მხოლოდ და
მხოლოდ იესო ქრისტეს შეეძლო.

რას ნიშნავს მეორე მცნება დღეს ჩვენთვის?
ყველაფერი, რაც ღმერთთან და მის სახელთან არის
დაკავშირებული, წმიდად უნდა დავიცვათ. ეს ეხება ჩვენს
აზრებს, სიტყვებს და ცხოვრების წესს. როგორც ქრისტიანებს,
ჩვენ განსაკუთრებული ვალდებულება გვაქვს ჩვენი უფლის
იესო ქრისტეს სახელთან მიმართებაში. როგორც ღვთის
შვილები, რომლებიც მამისა და ძის სახელს ატარებენ,
პასუხისმგებელნი ვართ იმაზე, რომ წმიდად დავიცვათ
ღვთის სახელი.

როგორ ჟღერს პირველი მცნება?
„მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი. არ იყოლიო სხვა ღმერთები
ჩემს გარდა.“
რას ნიშნავს პირველი მცნება დღეს ჩვენთვის?
პირველი მცნება მოგვიწოდებს, რომ პატივი მივაგოთ
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დანიელი ლომების ხაროში
(დან. 6)
როცა დარიოსი გამეფდა, 120
სატრაპი დანიშნა. გარდა ამისა, სამი
მთავარიც დააყენა. ყველა მათგანი
მას სამეფოს მართვაში უნდა
დახმარებოდა.
დანიელი ჭკვიანი იყო, უფრო
ჭკვიანი, ვიდრე ყველა სატრაპი და
მთავარი.
ამიტომ მეფემ დანიელის მთელი
სამეფოს უმაღლეს მოხელედ
დანიშვნა მოინდომა.
დანარჩენი მოხელეები შურით
აღივსნენ და მის წინააღმდეგ
შეთქმულება მოაწყვეს.
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რამდენადაც არ ეცადნენ შურიანი
მოხელეები, რომ დანიელისათვის
რაიმე დაებრალებინათ ანდა
შეცდომაზე დაეჭირათ იგი, ვერაფერი
უპოვნეს.
„ვერანაირ შეცოდებას ვერ ვუპოვნით
დანიელს მისი რჯულის გარდა“,
დაასკვნეს მათ.
მაშინ მოხელეებს ერთი იდეა
მოუვიდათ და დარიუს მეფის
წინაშე წარსდგნენ: „მეფეო, გამოეცი
ბრძანება, რომ ოცდაათი დღის
განმავლობაში შენს გარდა არავის,
არც კაცს და არც ღმერთს, არავინ არ
მიმართოს თხოვნით. და, ვინც არ
დაიცავს ამ აკრძალვას, ის ლომების
ხაროში უნდა იქნას ჩაგდებული.“
დარიუს მეფემ ხელი მოაწერა ამ
ბრძანებას.
დანიელმა გაიგო ამ აკრძალვის
შესახებ, მაგრამ ამან ხელი ვერ
ააღებინა მას იმაზე, რომ ედიდებინა
თავისი ღმერთი და მადლი შეეწირა
მისთვის. იგი კვლავაც დღეში სამჯერ
ლოცულობდა ღვთის მიმართ.
მისმა მტრებმა დაინახეს, თუ როგორ
ლოცულობდა დანიელი და მაშინვე
მეფესთან მივიდნენ: „მეფევ, შენ
გამოეცი აკრძალვა, რომ არავის არა
აქვს უფლება თხოვნით მიმართოს
ადამიანს ან ღმერთს შენს გარდა.“
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ვერავინ შემოგვთ
ავაზებს იმაზე
უკეთეს მფარველ
ობას, ვიდრე
ყოვლისშემძლე
ღმერთია.

განთიადზე იგი ლომების ხაროსკენ
გაეშურა და შეშინებულმა დანიელს
დაუძახა: „ცოცხალი ხარ? დაგეხმარა
შენი ღმერთი?“
დანიელმა ხაროდან ამოსძახა:
„მეფეო, იცოცხლე უკუნისამდე!
ჩემმა ღმერთმა თავისი ანგელოზი
მოავლინა, ლომებს პირები აუკრა და
მათაც არ მავნეს მე!“
დიდად გაიხარა დარიუს მეფემ და
დანიელი ხაროდან ამოაყვანინა.
დანიელს არაფერი მოუვიდა, რადგან
ღმერთს მიენდო.
მეფე დარიუსმა დანიელის მტრები
იმით დასაჯა, რომ ლომების ხაროში
ჩააყრევინა ისინი.
ამირიდან, ყველას
დანიელის
ღმერთისათვის
უნდა ეცა თაყვანი,
ვინაიდან ის
ცოცხალი ღმერთია,
რომლის მეუფებასაც
ბოლო არ უჩანს.
ეს არის ღმერთი,
რომელიც იხსნის,
შველის გაჭირვებაში და
სასწაულებს ახდენს.
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■ მირელა ფორტუნატო

„დიახ“, თქვა
დარიუსმა, „მე ხელი
მოვაწერე ამ ბრძანებას.“
„და, ვინც არ დაემორჩილება
ამ ბრძანებას, ის ლომების
ხაროში უნდა იქნას
ჩაგდებული“,
შეახსენეს მას
დანიელის მტრებმა.
მეფე დაეთანხმა მათ.
„დანიელი კი არ
დაემორჩილა ამ
ბრძანებას! სამჯერ
დღეში ლოცულობს
ის თავისი ღმერთის
მიმართ!“ უთხრეს მათ
დარიუსს.
ამ ამბავმა შეაწუხა მეფე
და დაფიქრდა, თუ როგორ
დახმარებოდა დანიელს. მზე
ისე ჩავიდა, რომ ვერაფერი
მოიფიქრა. დარიუსმა ხელი
მოაწერა ბრძანებას, რომელიც
დანიელმა დაარღვია და ახლა
მეფე იძულებული იყო, რომ
დანიელი ლომებისათვის
მიეგდო.
როცა დანიელი ლომების
ხაროში ჩააგდეს, დარიუსმა
უთხრა: „იმედია, დაგეხმარება შენი
ღმერთი.“
ხაროს ერთი დიდი ლოდი დაადეს,
რომელიც მეფემ თავისი ბეჭედით
დაბეჭდა. შემდეგ კი სახლში წავიდა.
დანიელზე დარდით მეფემ ვერც ჭამა
და ვერც დაიძინა.
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და ზიარება ყველგან
ტარდება

■ ფოტო: ბრენდან ბანონი /IOM/UNHCR |

https://www.flickr.com/photos/acnurlasamericas/6883520220

მათ ყველაფერი დაკარგეს: სარჩო-საბადებელი, სამშობლო და ბევრმა მათგანმა კიდევ
საყვარელი ადამიანები. მსოფლიოში 50 მეტი მილიონზე ადამიანი დევნილობაში
ცხოვრობს. „კომიუნიტი“ აღ. აფრიკის დევნილთა ბანაკში გვახედებს - გვამცნობს იმ
ადამიანებზე, რომლებიც ყოველგვარი გაჭირვების მიუხედავად რწმენით ცხოვრობენ.

დაბააბი/კენია, მსოფლიოში ყველაზე დიდი დევნილთა ბანაკი: აქ 350.000 დევნილი
ცხოვრობს

ანდა დადააბი - ასე ჰქვია მსოფლიოში ყველაზე
დიდ დევნილთა ბანაკებს. მიუხედავად იმისა, რომ
უამრავი საქველმოქმედო ორგანიზაცია აქტიურობს იქ,
სიღატაკე მაინც მძლავრობს, ამბობენ ახალსამოციქულო
ერთმორწმუნე და-ძმანი. nac.today-თან შეთანხმებით
მოციქული
დევიდ
მვანიკი
ადგილობრივებს
გამოელაპარაკა. „შიმშილი“ ეს ის სიტყვაა, რომელიც
ყველაზე ხშირად ისმის აქ: ზოგან, მაგ., ხუთი ადამიანი
ერთ თვის მანძილზე ერთი პორციით: ათი კილო
სიმინდის ფქვილით, სიმინდის ფაფით, უნდა გავიდეს
იოლად - თითქმის 70 გრამიც კი არ ხვდება კაცს დღის
განმავლობაში.

ეს მთელი ქალაქებია - ისინი მხოლოდ კარვებისა და
დაგოფრილი მეტალისგან გაკეთებული ქოხებისგან
შედგება -, რომლებიც ნაწილობრივ კენიის, ტანზანიისა
და უგანდის ტერიტორიის 50 კვ. კმ-ზეა გადაჭიმული.
აშშ-ს მონაცემებით ამ სახელმწიფოებში დაახ. 1,5
მილიონი დევნილი ცხოვრობს. ისინი ისეთი ქვეყნებიდან
არიან, როგორიცაა ეთიოპია, ჯიბუტი, ერიტრეა,
რუანდა, სომალი, სუდანი და კონგოს დემოკრატიული
რესპუბლიკა. ეს ადამიანები სამშობლოდან ხალხებს
შორის შეიარაღებულმა კონფლიქტებმა, სამოქალაქო
ომებმა და შიმშილმა გამოაძევა.

დაახ. 70 გრ. სიმინდის ფაფა დღიურად

ბანაკები გადავსებულია, არ არის სანიტარული ტექნიკა,
რის გამოც განუწყვეტლივ ხდება დაავადებების

კაკუმა, კატუმბა, კიანგვალი, ნაკივალე, ნიარუგუსუ
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1-2 | კიაკა II თემის ერთმორწმუნე და-ძმანი ეკლესიის მშენებლობაზე
3 | კიაკა II თემის ბავშვები. „დაეხმარეთ ობლებს, ქვრივებს. იმდენია აქ ასეთი“, ეს არის
მიმართვა კიაკადან.

აფეთქება. გარდა ამისა, ფართოდ არის გავრცელებული
მალარია, ასევე ანემია და სასუნთქი გზების ინფექციები.
ბევრი ადამიანი ტრამვირებულია, იტანჯებიან საშიში
მდგომარეობის გამო - ეს არის იარები, რომლებიც
სამშობლოში მომხდარმა საშინელმა განცდებმა დაუტოვა
მათ: წამებამ, მკვლელობამ, ძალადობამ. და ყოველივე
ამასთან ერთად ბანაკში სამედიცინო დახმარების
ნაკლებობა სუფევს: ძალიან ცოტა ექიმებია,
ცოტა
მედიკამენტები და ცოტა ლაზარეთები.

რწმენის აღიარება - და-ძმებს ეს თითქმის ყველა ბანაკში
შეუძლიათ. მხოლოდ დადააბში - მსოფლიოში ყველაზე
დიდ დევნილთა ბანაკში - არ არის ეს იოლი: მოსახლეობის
უმრავლესობას სომალელი მუსლიმები შეადგენენ,
ბევრი მათგანი ქრისტიანობის მიმართ მტრულად არის
განწყობილი. თემი იქ ბანაკში კი არ მდებარეობს, არამედ
შორიახლოს უსაფრთხო ზონაში. ღვთისმსახურებაზე
მხოლოდ და მხოლოდ ბანაკის ადმინისტრაციის
თანამშრომლები და ვაჭრები დადიან.

ღვთისმსახურება ხის ქვეშ

სხვა ბანაკებში მწყემსები, მახარებლები, მღვდლები და
დიაკვნები თვისუფლად მოძრაობენ და სასულიერო
ზრუნვის მიზნით კარვებსა და ქოხებში სტუმრობენ
თემის წევრებს. ნიარუგუსუში ზოგჯერ იმასაც ითხოვენ
ხოლმე, რომ ღვთისმსახურება იმ ადამიანებისთვისაც
ჩატარდეს, რომლებიც ახალსამოციქულო ეკლესიას არ
ეკუთვნიან.

და მაინც: ამგვარ პირობებშიც ცოცხლობს რწმენა. სამხ.
მოციქული იოსებ ოპემბა ეკუია თავისი სამოღვაწეო
მხარის ბანაკებში 15 თემს ითვლის, მარტო ნიარუგსუს
ბანაკში - ჩრდილო-დასავლეთ ტანზანია - ექვსი თემია.
ღვთისმსახურებანი რეგულარულად ტარდება, ზოგ
ადგილებში მარტო კვირაობით კი არა, ოთხშაბათობითაც.
წმიდა ზაირებას კი ყველგან ზეიმობენ.

მადლიერება და სიხარული
გაჭირვებაში

მათგან შორს არის ღვთისმსახურების ის ნივთები,
რომლებსაც
და-ძმანი სხვა რეგიონებში, როგორც
მინიმუმს,
ისე
უყურებენ.
ბიბლია?
უკიდურეს
შემთხვევაში, თემში - ერთი. საგალობლები? ცოტას
თუ აქვს. საკურთხეველი? უკეთეს შემთხვევაში მაგიდა.
ეკლესიის შენობა? ნაკივალეში ღვთისმსახურება ხის ქვეშ
ტარდება, რომელსაც თემი კარვის ქსოვილით ჩრდილავს.
კიაკაში ბოძი დადგეს, ეკლესიის ადმინისტრაციისგან
კი გოფრირებული მეტალის სახურავი მიიღეს.
ნიარუგუსუში ისევ ჩალით დახურული ქვით ნაშენი
შენობებია.

რწმენა ძალას იძლევა: „ძმები და დები, ტრამვების
მიუხედავად, მადლიერები არიან ღვთისა და განიცდიან
სიხარულს ქრისტეში“, ნათქვამია ამ ბანაკზე, რომელიც
ტანზანიის
ჩრდილო-დასავლეთით
მდებარეობს.
კონგოელი დევნილები კი ამას უმეტესად „დიდი, კარგი
გუნდებით“ გამოხატავენ.
და მაინც დევნილებს - რომლებსაც არა აქვთ იმედი, რომ
ყოველდღიურ გაჭირვებას თავს დააღწევენ - მსოფლიოს
ყველა და-ძმის მიმართ გარკვეული სურვილები აქვთ:
„დაეხმარეთ ობლებს, ქვრივებს. იმდენია აქ ასეთი“, ეს
არის მიმართვა კიაკადან. კაკუმაში კი ყველას მაგივრად
ამ თხოვნას გამოხატავენ: „მთელი სულითა და გულით
ილოცეთ მშვიდობისათვის ისე, რომ დევნილებმა სახლში
დაბრუნება შეძლონ.“

სასულიერო ზრუნვა არა მხოლოდ
ეკლესიის წევრებისათვის
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როცა ღვთისმსახურების
სურათები ამოძრავდნენ
როცა სამებაზე მილიონობით ერთმორწმუნე და-ძმა ღვთისმსახურებისთვის იყო
გაერთიანებული, ახალსამოციქულო ეკლესია იუბილეს ზეიმობდა: უკვე 25 წელია,
რაც მივლინების მისია, თანამგზავრის მეშეობით, აუდიოვიზუალურადაც ვრცელდება
მთელ მსოფლიოში.
ვიდეოგადაცემაზე.

ისე ბუნებრივად გვეჩვენება, როცა ვიკავებთ
ადგილს თემში და ეკრანის ან ტელევიზორის
მეშვეობით პირველმოციქულის ღვთისმსახურების
თანამონაწილე ვხდებით. მაგრამ კულისებს მიღმა
უზარმაზარი ტექნიკური სამუშაო სრულდება.
თერთმეტი
თანამგზავრი,
ათი
მიწისზედა
რადიოსადგური, ბოჭკოვანი კაბელი, ინტერნეტი
და აფრიკის ნაწილში მიწისზედა ტელევიზია
მოიცავს სიხშირეს, რომელიც ზამბიაში დადგმული
კამერებიდან ხუთი კონტინენტის 100 ქვეყანაში
ღვთისმსახურების მონაწილეებამდე აღწევს.

ამან ბიშოფის გამომცემლობას იმისკენ უბიძგა,
რომ მანამდე მხოლოდ ჟურნალ „ჩვენს ოჯახში“
დაბეჭდილი
ღვთისმსახურების
სურათები
აემოძრავებინა. პატარა გადამცემი მოწყობილობის
მიერ გაკეთებული პირველი ჩანაწერები თავიდან
მოკლე დისტანციებზე ვრცელდებოდა - როგორც, მაგ.,
პრემიერის დროს ზაარბრიუკენში, - რომელიც 1983
წლის დეკემბერში შედგა, - ზაარლანდის დარბაზიდან
გვერდითა ოთახებს სწვდებოდა. ტექნიკა გზას გაუდგა,
პირველ რიგში, სამხრეთ-დასავლეთ გერმანიისკენ.

■ ფოტო: 1 ლუტც ჰაინრიხი, 2-3 ბიშოფის გამომცემლობის არქივი, 4 ოლივერ რიუტენი

წინაისტორია: ხმიდან
გამოსახულებამდე

შემდეგი ნაბიჯი: ადგილიდან
რეგიონებში

ოდესღაც სულ სხვაგვარად იყო საქმე: ზოგიერთს
დღესაც
თვალწინ
უდგას
სკის
მსგავსი
ქსოვილგადაკრული რეპროდუქტორი, საიდანაც
ტელეფონით
გადმოცემული
ღვთისმსახურება
ისმოდა. 1949 წლიდან ეს რეგულარულად ხდებოდა,
ვიდრე 1983 წლამდე, როცა პირველმოციქული
ჰანს ურვილერი ამერიკიდან დაბრუნდა და
აღფრთოვანებული ჰყვებოდა იქ ჩატარებულ პირველ

იმის გამო, რომ ეს საქმე კარგად გამოვიდა და
ინტერესიც გაიზარდა, ტექნიკა მობილური უნდა
გამხდარიყო. ასე შეიქმნა პირველი მოძრავი გადამცემი
სადგური - მეტწილად საკუთარი კონსტრუქციით.
მართვის მოძრავი ცენტრი პირველად გამოყენებულ
იქნა 1985 წელს ვალდსჰუტში და მას შემდეგ მთელი
ევროპის მასშტაბით მოგზაურობს. გამოყენების
სფეროს ზრდასთან ერთად მიმღებთა წრეც უნდა
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1| 4. თაობის მოძრავი გადამცემი სადგური ბიშოფის
გამომცემლობის წინ ფრანკფურტში/გერმანია
2| 2. თაობის მოძრავი გადამცემი სადგური ვენიდან/
ავსტრია უკან მომავალ გზაზე (1990 წ.)
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გაზრდილიყო. ეს მიზანი დაისახა პირველმოციქულმა
ურვილერმა ორი წლის შემდეგ.

მიმდინარეობდა: მაგ., 1996 წლის სამებისადმი
მიძღვნილი ღვთისმსახურების დროს ნაირობიში/
კენია თანამგზავრის პირდაპირ არხზე სხვა გადამცემი
ჩაირთო და ტრანსლიაცია წმიდა ზიარებისას შეწყდა.
ასევე ცოფინგენში ტრანსლიაციის დროს კავშირი
დროებით გაწყდა და გუნდი იძულებული გახდა,
სპონტანურად შეესრულებინა საგალობელი, მესამე
სტროფის შესრულებისას თანამგზავრი კვლავ  
განთავისუფლდა.

პირველი პატარა ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადაიდგა
1988 წელს ფელბახში სამებაზე, როცა რიჰარდ ფერი
პირველმოციქული გახდა. 800 თემთან ერთად,
რომელიც ამ ღვთისმსახურებასთან რადიომიმღების
მეშვეობით იყო დაკავშირებული, რამოდენიმე
ადგილას იმავე მხარეში ვიდეოგადაცემაც შედგა.          

მას შემდეგ ტექნიკური კუთხით ბევრი რამ გაკეთდა,
მაგ., ციფრულ გადამცემ და მიმღებ მოწყობილობაზე
გადასვლა   (1997 წ.), გადაცემისათვის დამატებით
ინტერნეტის ჩართვა (2007 წ.) და HD-კამერაზე
გადასვლა (2014 წ.). დიდ ღონისძიებებთან ერთად  
ახალი სამოქმედო სფეროებიც გაჩნდა: უპ. ყოვლისა,
2009 წლის ევროპის ახალგაზრდულ დღეზე
მიმდინარე ივენთების პირდაპირი ტრანსლიაცია
ხდებოდა და მუშაობდა ერთი სატელევიზიო
პროგრამა, ასევე 2014 წლის ეკლესიის საერთაშორისო
დღეზე  დიდ ეკრანებზე  პროეცირება მიმდინარეობდა
და იწერებოდა  DVD.

განხორციელდა: თანამგზავრის
მეშვეობით საერთაშორისო მასშტაბით
ის დიდი ნახტომი საერთაშორისო ტრანსლიაციისკენ
- ისეთისკენ, როგორიც დღეს  ეკლესიაშია - 1990 წელს
გაკეთდა. ეს მოხდა ეკლესიის ახალი ხელმძღვანელის
კატეგორიული სურვილით: 270.000-ზე მეტმა და-ძმამ
ევროპის 17 ქვეყნიდან ნახა სამებისადმი მიძღვნილი
ღვთისმსახურების ტრანსლიაცია ვენიდან.   თუმცა
მანამდე დიდი ძალისხმევა დასჭირდა ყოველივე ამას.
ამასთანავე, მარტო მოძრავი გადამცემი სადგური კი არ
უნდა გადაკეთებულიყო, არამედ, ერთ წელზე ნაკლებ
პერიოდში, ცარიელ ადგილას სრულიად ახალი
ქსელი უნდა შექმნილიყო: გამოეცადათ, მოეძიათ და
შეექმნათ სათანადო აპარატურა, ანტენები, გაეყვანათ
კაბელები   და დაემონტაჟებინათ რესივერები,
ადგილზე მოემზადებინათ დამხმარეები, რომლებიც
უანგაროდ იმუშავებდნენ, და ყოველივე ეს დაახ. 830
თემისათვის უნდა გაეკეთებინათ. დროის სიმცირის
მიუხედავად პრემიერა მაინც შედგა.

უანგაროდ დამხმარენი ხანგრძლივი
დროით
მსოფლიო მასშტაბით თემის შეკავშირებას უნდა
ვუმადლოდეთ არა მარტო ტექნიკას, არამედ, უპ.
ყოვლისა, ბევრი ადამიანის თანამშრომლობას: მათ
შორის იმ დამხმარეების, რომლებმაც პირველი
ტრანსლიაციიდან
მოყოლებული
თავიანთი
თავისუფალი დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი
ეკლესიის სამსახურს უანგაროდ მოახმარეს. ესენი
არიან: ოპერატორები, ასისტენტები, ტექნიკოსები და
თარჯიმნები ადგილზე ან ფრანკფურტის ცენტრალურ
გადამცემ სტუდიაში, ისინი ზრუნავენ სატელევიზიო
ქსელისა და მოძრავი გადამცემი სადგურის დაშლაგადაკეთებაზე, დარაჯობენ ძვირფას ტრანსპორტს ან
უზრუნველყოფენ რესივერისა და კინოპროექტორის
მუშაობას თემებში.  

პაუზა ტრანსლიაციის დროს გუნდის
თანხლებით
ეს პროცესი ყოველთვის ასე შეუფერხებლად არ
3| ევროპის ახ. დღის სტუდიაში პირველმოციქული
ლებერი კითხვებს პასუხობს
4| წლის სამების ღვთისმსახურებაზე და-ძმანი 25
ენაზე თარგმნიან
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მათ ბიზნესს ეკლესიის
მსახურება ჰქვია

■ ფოტო : ოლივერ რიუტენი

სახელმწიფო, როგორც ცენტრი, არ არის ახალსამოციქულო ეკლესიის
განკარგულებაში - მაგრამ კომპაქტური მომსახურების ერთეული „კომიუნიტი“ მის
ამოცანებსა და განყოფილებებში გვახედებს.

ზემოთ მარცხნივ: ერიხ სენი, მომსახურების ექვსი ჯგუფის ადმინისტრატორი
ზემოთ მარჯვნივ: ფინანსებისა და ანგარიშგების სფეროებისა და სამდივნოების თანამშრომლები

რა საჭიროა საერთოდ ასეთი ინსტრუმენტი? პასუხი
ნათელია: პირველმოციქულის დასახმარებლად.
ვინაიდან სულიერი წინამძღოლობის გარდა ის ასევე
პასუხისმგებელია საერთაშორისო ახალსამოციქულო
ეკლესიის საორგანიზაციო მუშაობაზეც.

ინგლისურ და ფრანგულენოვან კორესპონდენციაზე.
გარდა ამისა, ისინი უკეთებენ ორგანიზირებას
პირველმოციქულის მგზავრობებს ღვთისმსახურების
ჩასატარებლად და ამზადებენ სამხ. მოციქულთა
კრებებს.
მომსახურების
ჯგუფი
თეოლოგიის
განხრით ეკლესიის ხელმძღვანელობას სამეცნიერო
საკითხებში უწევს კონსულტაციას და თავის ცოდნას
ეკლესიის სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებს უზიარებს.
ამგვარად ისინი მონაწილეობენ, მაგ., კატეხიზმოს,
ბავშვების, ახალგაზრდებისა და მოზრდილებისათვის
სასწავლო მასალის შედგენაში, ასევე ძირითადი
აზრების შედგენაში, რომელიც ახალსამოციქულო
მღვდელმსახურთა ყოველთვიური პუბლიკაციაა
და რომელიც მთელ მსოფლიოში ღვთისმსახურების
საფუძველს წარმოადგენს.

ამ მიზნით პირველმოციქული, ერთი მხრივ,
მჭიდროდ თანამშრომლობს სამხ. მოციქულებთან
და მოციქულებთან მთელს მსოფლიოში. ხოლო
მეორე მხრივ, სარგებლობს ექვსი საორგანიზაციო
ჯგუფის მომსახურებით ციურიხსა/შვეიცარია და
ფრანკფურტში/
გერმანია.
კოორდინირებასთან
დაკავშირებული
მიმდინარე
საქმიანობა
ადმინისტრატორს
ეკისრება,
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელს. გარდა ამისა, ისიც, როგორც
კომიტეტის წევრი, პასუხს აგებს ეკლესიის
საკუთრებაში
მყოფ
ბიშოფის
სახელობის
გამომცემლობის მიმართულებაზე.

ანალოგიურ სფეროს წარმოდგენს საპროექტო
და საპროდუქციო მომსახურება - თუმცა უფრო
ორგანიზაციული კუთხით, ვიდრე შინაარსობრივად.
აქ ერთმანეთის პარალელურად მიდის, ერთი მხრივ,
ეკლესიის ხელმძღვანელობის, ხოლო, მეორე მხრივ,
საპროექტო ჯგუფების ხაზები. ეს განყოფილება
ჯგუფური სამუშაოს დოკუმენტირებას ახდენს

სამდივნოები
უშუალოდ
პირველმოციქულს
ეხმარებიან
მუშაობაში.
ისინი
ზრუნავენ
კორესპონდენციაზე, მაგ., სამხ. მოციქულებთან და
მოციქულებთან ერთდ - ძირითადად გერმანულ,
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სირბილში შეჯიბრი ორ კონტინენტზე

და
გადაწყვეტილების
მისაღებად
შედეგებს
მმართველობას წარუდგენს, ასევე ზრუნავს იმაზე,
რომ სათანადო პროდუქტები მთელ მსოფლიოში
გასაშვებად იყოს მზად.

■ ფოტო: კანადის ახ.ს.ე.

ფულთან დაკავშირებულ საქმეებზე ზრუნავს
ფინანსებისა და ანგარიშგების სამუშაო ჯგუფი. ამაში
შედის ფულადი სახსრების მოძრაობა სამხ. ეკლესიებს
შორის მსოფლიო მასშტაბით: ფინანსურად ძლიერი
რეგიონები ეხმარებიან იმ მხარეებს, რომლებსაც თავად
არ შეუძლიათ თავის შენახვა. გარდა ამისა, შესაბამისი
ნაციონალური კანონმდებლობისა და ეკლესიის
პირობების
გათვალისწინებით
თანამშრომლები
იმაშიც ეხმარებიან, რომ სამხ. ეკლესიისათვის
აუცილებელი სამართლებრივი საფუძვლები შეიქმნას.
ხშირად
მაუწყებლობა
აუდიოვიზუალური
მომსახურებით იწყება: მის მთავარ ამოცანას
გამოსახულებისა და ხმის ტრანსლიაცია წარმოადგენს
- უმეტესად ღვთისმსახურებებისა. ამისათვის ეს
ჯგუფი თანამგზავრებსა და ინტერნეტს იყენებს,
ამუშავენს
ტრანსლიაციისათვის
განკუთვნილ
ტრანსპორტს, კოორდინაციას უკეთებს თრჯიმანთა
მუშაობას, ზრუნავს ევროპაში არსებულ დაახ. 1600
გადამცემ სადგურზე.

სპორტული ფორმები, გაშმაგებული სახეები,
დრამატული მუსიკა - სამხ. მოციქულებმა
მარკ ვოლმა კანადიდან (მარცხ.) და ენდრიუ
ანდერსენმა ავსტრალიიდან (მარჯვ.) თავიანთი
ვიდეოკლიპისათვის „მარათონი 2015“ ასეთი რამ
მოიფიქრეს: ამ გამორჩეულად მეგობრული თამაშით
რაც შეიძლება მეტი შემოწირულობა შეეგროვებინათ
საქველმოქმედო მიზნით.
პირველ მარათონზე, იმჟამად წმიდა კანადურ
ღონისძიებაზე, 214. 725 დოლარი შემოვიდა;
მონაწილეებმა ფეხით, ველოსიპედითა და კანოეთი
10. 000 კმ. გაიარეს.

რჩება კიდევ საკომუნიკაციო მომსახურება: ეკლესიის
პრესმდივნის
ხელმძღვანელობით
აქ
მთელი
მსოფლიოდან
ახალსამოციქულო
ეკლესიასთან
დაკავშირებული ახალი ამბები იყრის თავს, ხდება
მათი ანალიზი და განაწილება. ამ შრომის შედეგია
ასევე ახალსამოციქულო ეკლესიის ინტერნეტშემოთავაზებანი - მაგ., როგორიც არის nac.today. ეს
ჯგუფი დაახ. 20 საშტატო ერთეულს ითვლის. ის
ნაწილობრივ ციურიხში მუშაობს, ნაწილობრივ ფრანკფურტში მდებარე ეკლესიის გამომცემლობაში
- და არც თუ ისე იშვიათად მუდმივად ცვლად
სამუშაო ადგილებზე. მაგრამ მარტო ეკლესიის
მსახურება არ წარმოადგენს მათ ბიზნესს: როგორც
მღვდელმსახურნი, ფუნქციონერები და დამხმარენი
უანგაროდ შრომობენ აგრეთვე ერთმორწმუნე დაძმებისათვის.

2015 წლის მარათონის ეს შემოწირულობა იმ
ადამიანებს დაეხმარება, რომლებმაც თავიანთი
სახცოვრებელი დაკარგეს - ყოველწლიურად დაახ.
230 000 კანადელს უწევს ამის თავის თავზე განცდა.
ახალსამოციქულო ეკლესია დაზარალებულებს,
მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სასადილოებით,
თავშესაფრებითა და სამედიცინო მომსახურებით
ეხმარება. ავსტრალიაში მარათონიდან მიღებული
შემოწირულობა კი ეკლესიის საქველმოქმედო
ორგანიზაციის საფუძვლად უნდა იქცეს. „ბევრი
და-ძმის სურვილია, რომ ეკლესიამ ბუნებრივი
კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთათვის
საქველმოქმედო ფონდი შექმნას“, განმარტა სამხ.
მოციქულმა ანდერსენმა.

ქვემოთ: ეკლესიის ადმინისტრაციის შენობა ციურიხში/
შვეიცარია; ოთხსართულიან მთავარ შენობაში სხდომებისა
და კონგრესის ცენტრი მდებარეობს (წინ, მარჯვნიდან)

ეს მარათონი ავსტრალიაში 24 ოქტომბერს აიღებს
სტარტს, ამ დროს იქ გაზაფხული იწყება. ჩრდილოეთ
ნახევარსფეროზე კი კანადელებმა, პირიქით,
თავიანთი მარათონი 6 ივნისს უკვე დაასრულეს.
მიდი, მიდი, მიდი“! ის, თუ რამდენად წარმატებული
იყო ეს მარათონი ჩრდილოეთ და სამხრეთ
ჰემისფეროებში, მხოლოდ შემოდგომაზე გამოჩნდება.
რაც შეეხება დამარცხებულ სამხ. მოციქულს, მან
ერთი კვირის განმავლობაში გამარჯვებულის
გამოსახულებიანი მაისური უნდა ატაროს.
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სტრასბურგი (საფრანგეთი)
იოჰანესბურგი (სამხ. აფრიკა)
ცოფინგენი (შვეიცარია)
მონტევიდეო (ურუგვაი)
ბუენოს-აირესი (არგენტინა)
რიო დე ჟანეირო (ბრაზილია)
ფორტალეზა (ბრაზილია)
ცვიკაუ (გერმანია)
ფნომ ფენჰი (კამბოჯა)
რომი (იტალია)
მილანი - ცენტრი (იტალია)
გიუსტროვი (გერმანია)
სამხ. აისლებენი (სამხ. აფრიკა)
ასტანა (ყაზახეთი)
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