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ვინ ვართ ჩვენ?
"კურთხეული იყოს ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს ღმერთი და
მამა, რომელმაც დაგვლოცა ყოველი სულიერი კურთხევა
ქრისტეში ზეციურ ადგილებში". ეფესელთა 1: 3
ჩვენ დალოცვილი ხალხი ვართ! ეს არის ჩვენი ისტორია, ჩვენი
მემკვიდრეობა, ჩვენი მოწოდება.
ინგლისური სიტყვა "კურთხეული" ბერძნულიდან არის eulogetos,
რაც ნიშნავს "ვინმესთვის სასურველი განსჯის გამოხატვას, მასზე
კარგად საუბარს, დიდების დღესასწაულს". მისგან მივიღებთ
ინგლისურ სიტყვას “eulogy".
ღმერთმა დაიმსახურა ჩვენი „დიდება“ იმის გამო, თუ ვინ არის ის
და რა გააკეთა ჩვენთვის. ღმერთი არის დიდი, მშვენიერი,
კეთილი, მომთმენი, ძლიერი, მაცოცხლებელი, მოსიყვარულე,
გულმოწყალე, ერთგული და წმინდა. ის არის ჩვენი ცხოვრება და
სიყვარული. მან გადაგვარჩინა. მან სულიერი სიცოცხლე მოგვცა.
მან თავის ძესთან ერთად მემკვიდრეებად დაგვიწყო. მან მოგვცა
თავისი სულიწმინდა, რომ ჩვენში ეცხოვრა და გაგვეძლებინა, რომ
მას და სხვებს ვემსახუროთ ამ ცხოვრებაში. მან დაგვპირდა
მარადისობას თავის ზეციურ სამეფოში! ის იმსახურებს ჩვენს
შექებას!
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ჩვენ შეგვიძლია "კარგად ვლაპარაკობდეთ" ღმერთზე ჩვენს
გონებაში, გულში, ჩვენი სიტყვებით, ჩვენი წერით, ჩვენი
სიმღერებით. ჩვენ შეგვიძლია მასზე "კარგად ვისაუბროთ" ჩვენს
ოჯახთან, მეგობრებთან, მათთან, ვისთანაც ვმუშაობთ,
გაჭირვებულებთან, უცნობ ადამიანებთან, რომლებსაც გზაში
ვხვდებით.
ღმერთი გვაძლევს მისი განდიდების მრავალ გზას. ჩვენ
შეგვიძლია შევაქოთ იგი ჩვენი ფიქრებით. ჩვენ შეგვიძლია
შევაქოთ იგი ჩვენი სიტყვებით. ჩვენ შეგვიძლია შევაქოთ იგი ჩვენი
მოქმედებებით. ჩვენ შეგვიძლია შევაქოთ იგი, როდესაც დილით
ვიღვიძებთ. ჩვენ შეგვიძლია მას ყოველდღე ვადიდოთ. ჩვენ
შეგვიძლია შევაქოთ იგი ძილის წინ
ღამით. ჩვენ შეგვიძლია ვიცხოვროთ საქებარი ცხოვრებით.
ღმერთის განდიდების შესაძლებლობა ყოველთვის ჩვენს წინაშეა.
რას ნიშნავს მისთვის ღმერთის ქება? ეს მას სასიამოვნოა, რომ
მოისმინოს თავისი ხალხისგან. მას სურს, რომ მასთან ახლოს
ვიყოთ. მან იცის, რომ მისი ქება ამას აკეთებს. მან იცის, რომ ეს
განაახლებს ჩვენს გონებას. მან იცის, რომ ეს თავის ხალხს
სათანადო სულისკვეთებით მოაქვს მასთან ურთიერთობისთვის.
მან იცის, რომ იგი მასთან ჩვენი მომავლისთვის ამზადებს.
რას ნიშნავს ჩვენთვის ღვთის დიდება? ეს ღმერთთან გვაახლოებს.
ეს ჩვენ მშვიდობას მოაქვს. ეს გვეხმარება დაძლიოთ ცხოვრების
სტრესი და პრობლემები. ეს გვეხმარება კარგი რამის მოფიქრებაში.
ეს განაახლებს ჩვენს გონებას. როგორც პავლემ დაწერა:
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”დაბოლოს, ძმებო, რაც ჭეშმარიტია, რაც კეთილშობილია,
რაც არის სამართლიანი, რაც სუფთაა, რაც ლამაზია, რაც
კარგია, თუ რაიმე სათნოებაა და რამე საყურადღებოა იფიქრეთ ამ საკითხებზე. ” ფილიპელთა 4: 8
დაიწყე შენი დღეები ამით. დიდება ღმერთს მთელი დღის
განმავლობაში. დაიმახსოვრე იგი უაღრესად, როდესაც შენ
დაასრულებ შენს დღეს. ეძებეთ ჩუმად და ხმამაღლა ადიდების
შესაძლებლობები. გაუზიარე მისი სიდიადე შენს გარშემო მყოფ
ხალხს. მე და შენ ამისთვის ბედნიერები და ჯანმრთელები
ვიქნებით!
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