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ყველაზე ყველაზე 
მნიშველოვანი მნიშველოვანი 

ისთორია ისთორია 
მსწოფლიოშიმსწოფლიოში
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შენ ხრმ 
შეგეპირდა, რომ 

მსწოფლიოში ყველაზე 
მნიშვნელოვან ისტორიას 

მოგვიყვებოდი?

აი თურმე რა! ყველაზე 
მნიშველოვანი ისტორია, 

რომელიც ყველაზე 
მნიშვნელოვან წიგნში 

ბიბლიაში, ღმერთის წიგნშია 
ჩაწერილი.

მამი, 
გეხვეწნბი რა!

ტატო! დიკო!  ტატო! დიკო!  
რა მოხდა?რა მოხდა?

კი მაგრამ, 
საიდანაა 

ცნობილი, 
რომ ბიბლია 

ღმერთის 
წიგნია?

ისტორია 
ბიბლიიდან.

არა მარტო 
ისტორია 

ბიბლიიდან, 
არამედ ეს არის 

მონათხრობი 
ღმერთის 

ღვთიურ გეგემაზე 
მთელი კაცო–
ბრიობისათვის.
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ნეტავი 
როგორია 
ღმერთი?

ღმერთი 
ხომ თვითომ 

არ წერდა 
წიგნები?

დიდი ხნის წინ ღმერთმა 
შექმნა სამყარო და ყველაფერი რაც 

მასშია! დედამიწაზე მას გააშენა 
ბაღი, რომელსაც ედემი უწოდა. მან 
გაამზადა ეს ბაღი თავისი ყველახე 

განსაკუთრებული ქმნილებისათვის.

ღმერთი ჩვენზე ზრუნავს და გვპასუბობს,როდესეც 
ჩვენ მას დახმარებას ვთცხოვთ.ის წმიდა და უმანკოა.

შენ ვერ ხედავ მას,მაგრამ იყ ყველაფერს ხედავს 
და ყველაფერი იცის;მას ყველაფერი შეუძლია.

მოუსმინეთ,მამიკო მოგიყვებათ ამ ისთორიას და თქვენ 
თვითომ მოხვდებით.

ესე იგი ესე იგი 
ჩვენთკის!ჩვენთკის!

არა, ტატო, ღმერთმა ამისთვის გამოიყენა 
ორმოცი სხვადასხვა ადამიანი, ისინი წერდნენ 

ბიბლიას ათას ხუთსი წლის მანძილზე.ის 
შედგება სამოცდაექვ სიწიგნისაგან, 

რომლებიც ერთმანეთთან სრულყოფილად 
არიას შეთანხმებულნი და ერთ აზრს 

გადმოგვცემენ.ასეთი წიგნი მხოლოდ ღმერთს 
შეეძლო შეექმნა.
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ადამის და ევის შექმნაადამის და ევის შექმნა
დაბადება 1,2.

თქვა ღმერთმა: მოდი შევქმნათ ადამიანები თქვა ღმერთმა: მოდი შევქმნათ ადამიანები 
ჩვენს მსგავსად, რომლებიც ჩვენ გვემგვანებიან’’. ჩვენს მსგავსად, რომლებიც ჩვენ გვემგვანებიან’’. 
და უფალმა ღმერთმა გამოძერწა ადამიანის და უფალმა ღმერთმა გამოძერწა ადამიანის 
სხეული მიწის მტვრისაგან და შთაბერა მასში სხეული მიწის მტვრისაგან და შთაბერა მასში 
სული და ასე გახდა ის ცოცხალი არსება.სული და ასე გახდა ის ცოცხალი არსება.

,, მიწისგან შოქმნა?‘‘
,, ჰო, ტატო, ღმერთის ყველათერი შეუძლია!’’
შომდეგ ღმერთმა თქვა, ,, არ არის კარგი, შომდეგ ღმერთმა თქვა, ,, არ არის კარგი, 

რომ კაცი მარტო იყრს. მე მინდა, რომ ჰყავდეს რომ კაცი მარტო იყრს. მე მინდა, რომ ჰყავდეს 
მეგობარი, რომელიც მას დაეხმარება’’ . უფალმა მეგობარი, რომელიც მას დაეხმარება’’ . უფალმა 
ღმერთმა მოუვლინა ადამს ღრმა ძილი დაროცა ღმერთმა მოუვლინა ადამს ღრმა ძილი დაროცა 
მას ეძინა, ამოურო ნეკნი და შექმნა მისდან მას ეძინა, ამოურო ნეკნი და შექმნა მისდან 
ქალი.ქალი.

ამგვარად ღმერთმა ადამს აჩუქა ევა, 
რომელიც მისი მეუღლე გახდა.

ბაღის შუაგულში ღმერთმა დარგო ორი ბაღის შუაგულში ღმერთმა დარგო ორი 
განსაკუთრებული ხე: სიცოცლის ხე და განსაკუთრებული ხე: სიცოცლის ხე და 
ბოროტის შომეცნების ხე. მაგრამ უფალმა ბოროტის შომეცნების ხე. მაგრამ უფალმა 
გააფრთხილა ადამიანი და უთხრა: ,, შენ გააფრთხილა ადამიანი და უთხრა: ,, შენ 
თავისუფალი ხარ და შეგიძლია ჭამო თავისუფალი ხარ და შეგიძლია ჭამო 
ნებისმიერი ხის ნაყოფი, რომელიც ბაღშია; ნებისმიერი ხის ნაყოფი, რომელიც ბაღშია; 
მაგრამ გეღსოვდეს, თუ შეჭამ ნაყოფს მაგრამ გეღსოვდეს, თუ შეჭამ ნაყოფს 
შემეცნების ხიდან, აუცილებლად მოკვდები”.შემეცნების ხიდან, აუცილებლად მოკვდები”.

ადამი და ევი ცხოვრობდნენ ედემის ბაღში 
და ძალიან ბედნიერნი იყვნენ ღმერთან 
სიახლოვით. ღმერთთან ყოფნა მათთვის 
ძალიან სასიხარულო იყო, მაგრამ ერთხელაც...
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ადამის და ევის ცოდვა ადამის და ევის ცოდვა 
დაბადება 3 

სატატნა ღმერთის მტერია. მას არ მოსწონდა, რომ 
ადამი და ევა ღმერთთარ იყვნენ და ბრაზობდა, რომ ისინი 
უფალს ემორჩილებოდნენ. ერთხელ ის გველად გადაიქცა 
და ევასთან მიცოდა.

მან ჰკითხა ევას, ,,მართლა გითხრათ ღმერთმა, რომ არ მან ჰკითხა ევას, ,,მართლა გითხრათ ღმერთმა, რომ არ 
უნდა ჭამოთ არცერთი ხის ნაყოფი, რაც ბაღშია?’’ უნდა ჭამოთ არცერთი ხის ნაყოფი, რაც ბაღშია?’’ 

ევამ უპასუხა: ,, მხოლოდ ერთი ხიდამ გვაქვს ევამ უპასუხა: ,, მხოლოდ ერთი ხიდამ გვაქვს 
აკრძალული ნაყოფის ჭამა, ეს კეთილის და ბოროტის აკრძალული ნაყოფის ჭამა, ეს კეთილის და ბოროტის 
შემეცნების ხეა, რომელიც ბაღის შუაგულში დგას.შემეცნების ხეა, რომელიც ბაღის შუაგულში დგას.
ღმერთმა გვითხრა, რომ თუ შეგჭამთ ან უბრალოთ მას, ღმერთმა გვითხრა, რომ თუ შეგჭამთ ან უბრალოთ მას, 

აუცილებლად მოვკვდებით’’ . სისულელეა – წაისისინა აუცილებლად მოვკვდებით’’ . სისულელეა – წაისისინა 
გველმა, – პირიქით, თქვენც ისეთივე გახდებით, გველმა, – პირიქით, თქვენც ისეთივე გახდებით, 

როგორიც ღმერთია ’’.როგორიც ღმერთია ’’.
ქალი სულ დაიბნა. ნაყოფი ისე ლამაზად და ქალი სულ დაიბნა. ნაყოფი ისე ლამაზად და 

გემრიელად გამოიყურებოდა, თანას მას შეეძლო გემრიელად გამოიყურებოდა, თანას მას შეეძლო 
   იგი ბრძენი გაეხადა და მანაც ...   იგი ბრძენი გაეხადა და მანაც ...

,, არა, ევა! არ შეჭამო!’’ 
,, მართალი ხარ ტატო, ღმერთმა ხომ გააფრთხილა 

ის, მაგრამ ევამ მაინც შეჭამა ეს ნაყოფი და ადამმაც 
იგივე გაკეთა ’’. მაშინ მათ შეეშინდათ და როდესაც 
ღმერთი მივიდა ბაღში, ადამი დვა დაემალნენ მას. 
მათ შესცოდეს, რადგან არ დაემორჩილნენ ღმერთს. 

უფალი იძულებული იყო გამოეგდო 
ადამიანები ედემის ბაღიდან.
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გამოეგდო?  
მას რა, აღარ 

უყვარდა ისინი ?
მე არ 

მოვუსმენდი 
სატანას!

და მათ ამის 
შემდეგ არასოდეს 
უნახავთ ღმერთი?

მოიცათ! მოიცათ! ღმერთს ისევ 
ისე უყვარდა ისინი, მაგარმ მას 

ძალიან ეჯავრება ცოდვა. სწორედ 
ცოდვამ დააშორა 

ადამიანები ღმერთს.
მაშ რატომღა  

დარ - გო ღმერთმა ეს 
ხე ბაღში?
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ღმერთს უყვარდა 
ადამი და ევა. მას 

უნდოდა, რომ ისინი 
თავისუფლები 

ყოფილიყვნენ თავიანთ 
არძევანში, ადამიანებს 

თვითომ გადაეწყვიტათ 
ყვარებოდათ 

და მოესმინათ 
მისთვის.მაგრამ მათ 
აირჩიეს ღმერთის 

დაუმორჩილებლობა, 
მათ არც კი იცოდნენ, რა 

მძიმე იქნებოდა მათთვის 
ღმერთთან განშორება.

და რადგანაც მათ ცოდვა 
არჩიეს, ყველა ადამიანი 
მათ შემდეგ ცოდვილი 

და ღმერთისაგან 
განშორებული იბადება.

ესე იგი მათ გამო  
ჩვენი არ შეგვიძლია 
ღმერთთან ვიყო? რა 

უსამართლრბაა!

მხოლოდ მათ გამო არა ტატო. 
ჩვენ ყველა ვცოდავთ, როცა ცუდათ 

ვიქცევით. მაგრამ, ნუ ღელავ. 
ღმერთს აქვს შკსანიშნაი განზრახვა, 

თუ როგორ დაგვებრუნოს ჩვენ 
მასთან. ამასათვის მას მხოლოდ 

ერთი სრულყოფილი, ღცოდველი 
პიროგნება სჭირდებოდა.

როცა ყველაფერი მზად 
იყო, ღმერთმა დაიწყო 

მოქმედება. ყველაფერი  
კი ბავშვის დაბადებით 

დაიწყო!
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ივსოს დაბადება ივსოს დაბადება 
 მათე 1, ლუკა 2. 

ღმერთმა საკუთარი შვილი გამოუგზავნა მარიამს, რომ ის 
მის შვილად დაბადებულიყო. მან აირჩია იოსები მარიამის 
დასახმარებლად. რადგან პატარა ღმერთის ძა იყო, ის 
უცოდველი დაიბადა. 

უფლის ანგელოზი იოსებს სიზმარში მოევლინა და უფლის ანგელოზი იოსებს სიზმარში მოევლინა და 
უთხრა: ,, მარიამს ვაჟი გაუჩნდება და შენ მას იესოს დაარქმევ, უთხრა: ,, მარიამს ვაჟი გაუჩნდება და შენ მას იესოს დაარქმევ, 
იმიტომ, რომ ის გადაარჩენს თავის ხალხს ცოდვებისაგან’’. იმიტომ, რომ ის გადაარჩენს თავის ხალხს ცოდვებისაგან’’. 
(,,იესო’’ – ნიშნავს: უფალი გადაარჩენს)

 იესოს დაბადებამდა ცოტა ხნით ადრე მარიმამი და 
იოსები წავიდნენ ბეთლემში.
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სწორედ იქ გაუჩნდა მარიამს პირველი შვილი.სწორედ იქ გაუჩნდა მარიამს პირველი შვილი.
 ღმერთმა ანგელოზები გაგზავნა, რომ ხალხისთვის ეამბათ 

მისი ძის დაბადების შესახებ. ხალხიც მოდიოდა, რომ ენახათ 
სასწაული! ღმერთის ძე დაიბადა, როგორც პატარა ბავშვი!

,, იესო ისევე იზრდებოდა, როგორც თქვენ, ბავშვებო? ;
,, მამა! ის დადიოდა სკოლაში და თამაშობდა  

ბავშვებთან’’?
,, კი ტატო! ის ყველაფერს უჯერებდა და ემოჩრილებოდა 

თავის მშობლებს, ასევე მორჩილი იყო თავისი  
ნამდვილი მამის – ღმერთისა და მას  
არასოდეს შეუცოდავს’’.
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იესო – მასწავლებელი იესო – მასწავლებელი 
ლუკა 2, მათე 22, იოანე 3

ერთხელ, თორმეტი წლის იესო იერუსალემში, 
მასწავლებლებლათ ერთად ტაძარში იყო.

ის მათთან ერთად განიხილავდა სერიოზულ ის მათთან ერთად განიხილავდა სერიოზულ 
საკითხებს და ყველა, ვინც კი უსმენდა მას, გაოცებულნი საკითხებს და ყველა, ვინც კი უსმენდა მას, გაოცებულნი 
იყვნენ, რა ღრმად ესმოდა მას ბიბლია და როგორ იყვნენ, რა ღრმად ესმოდა მას ბიბლია და როგორ 
პასუხობდა მათ კითხვებზე. იესო იზრდებოდა და პასუხობდა მათ კითხვებზე. იესო იზრდებოდა და 
ბრძენდებოდა როგორც ყველა მისი თანთტოლი; იგი ბრძენდებოდა როგორც ყველა მისი თანთტოლი; იგი 
უყვარდა ღმერთს და ყველას, ვინც მას იცნობდა.უყვარდა ღმერთს და ყველას, ვინც მას იცნობდა.

როდესაც იესოს ოცდაათი წელი შეუსრულდა, მან 
დაიწყო სხვებისთვის სწავლება და ქადაგება. ის ყველას 
ასწავლიდა, რომ ღმერთისთვის არ არის სულ ერთი, თუ 
რას ვფიქრობთ, ან რას ვაკეთებთ. ,, თქვენ ღნდა გიყვარდეთ ,, თქვენ ღნდა გიყვარდეთ 
უფალი თქვენი, ღმერთი, მთელი გულით, მთელი არსებით უფალი თქვენი, ღმერთი, მთელი გულით, მთელი არსებით 
და მთელი გონებით – ეს არის პირველი და ყველაზე და მთელი გონებით – ეს არის პირველი და ყველაზე 
მთავარი მცნება. მეორეც ასეთივე მნიშველოვანია: მთავარი მცნება. მეორეც ასეთივე მნიშველოვანია: 
გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი’’.გიყვარდეს მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი’’.

იესო უხსნიდა ხალხს, თუ როგორ აპირებდა ღმერთი 
კაცობიობრს თავისთან დაბრუნებას.

მან თქვა: ,,ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, ,,ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება, 
რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე იმისათვის, რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი ძე იმისათვის, 
რომ ყველა ვისაც ის სწამს, არ დაიყუპოს და ჰქონდეს რომ ყველა ვისაც ის სწამს, არ დაიყუპოს და ჰქონდეს 
სამუდამო სიცოცხლე’’.სამუდამო სიცოცხლე’’.

,, მამი, მე მწამს იესოსი!’’
,, ყოჩაღ, დიკო!’’
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იესო მპურნალიიესო მპურნალი
მათე 4, 9

იესო იმაშიც ეხმარებოდა ხალხს, 
რომ გაეგოთ, თუ როგორია იგი – 
ღმერთი. ის თავისი საქმით უჩვენებდა 
ყველას, რომ ღმერთს ისინი უყვარს. 
ერთ–ერთი ასეთი საქმე იყო ავადმყოფის 
განკურნება. ის კურნავდა ყველა 
ავადმყოფს, რომლებიც მოდიოდნენ 
მასთან, რა ავადმყოფობა და გასაჭირიც 
არ უნდა ჰქონოდათ.

ყველა ავადმყოფი, ვინც მოდიოდა ყველა ავადმყოფი, ვინც მოდიოდა 
მასთან, მაშინვე ინკურნებოდა, მასთან, მაშინვე ინკურნებოდა, 
რა დაავადება ან ტკივილიც არ რა დაავადება ან ტკივილიც არ 
უნდა ჰქონოდათ, ან ეშმაკეულით უნდა ჰქონოდათ, ან ეშმაკეულით 
იყვნენ შეპყრობილნი, ან ეპილეპსია იყვნენ შეპყრობილნი, ან ეპილეპსია 
სტანჯავდათ, ან პარალიზებულები სტანჯავდათ, ან პარალიზებულები 
იყვნენ – იესო ყველას კურნავდა.იყვნენ – იესო ყველას კურნავდა.

ვრთხელ მასთან კანონის 
მასწავლებელი მივიდა და მუხლებზე 
დაეცა მის შინ.

,, ჩემი შვილი, ჩემი ,, ჩემი შვილი, ჩემი 
გოგონა, ეს წუთია მოკვდა, გოგონა, ეს წუთია მოკვდა, 
– უთხრა მან, მაგრამ შენ – უთხრა მან, მაგრამ შენ 
შეგიძლია მას სიცოცხლე შეგიძლია მას სიცოცხლე 
დაუბრუნო, თუ დაუბრუნო, თუ 
უბრადლოდ წამოხვალ უბრადლოდ წამოხვალ 
და ხელს შეახებ’’.და ხელს შეახებ’’.

იესო წავიდა მასთან იესო წავიდა მასთან 
და როდესაც ხელი და როდესაც ხელი 
მოჰკიდაგოგონას ხელზე,  მოჰკიდაგოგონას ხელზე,  
ის წამოდგა!ის წამოდგა!

,, საოცარია! იესო მართლაც 
კურნავდა ხალხს არა, მამა?’’

,, კი შვილო, და იცი, 
ტატო, ის დღესაც იგივეს 
აკეთებს. მისთვის არაფერია 
შეუძლებელი!’’
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იესო – სასწაულთმოქმედიიესო – სასწაულთმოქმედი
მათე 14, იოანე 6.

,, იესო სხვა სასწაულებსაც ახდენდა. ის ქარიშხალს 
აწყნარებდა და წყალზე დადიოდა’’.

,, ეს ალბათ რაღაც განსაცვიფრებელი რამ იყო!’’
,, ნამდვილად, ჩემო ტატო. სხვა დროს, როცა ხუთი 

ათასი კაცი მოჰყვებოდა იესოს, მის მოწაფეებს ეგონათ, რომ 
საღამოს ის მათ თავიანთ სახლებში გაუშვებდა იმიტომ, 
რომ მათ შიოდათ’’.

მაგრამ იესომ უთხრა მათ: „ეს აუცილებელი არ არის, მაგრამ იესომ უთხრა მათ: „ეს აუცილებელი არ არის, 
თქვენ თვითომ მიეცით მათ საჭმელი’’.თქვენ თვითომ მიეცით მათ საჭმელი’’.

ერთმა მისმა მოწაფემ, ანდრიამ, უპასუხა მას: ,, ჩვენ ერთმა მისმა მოწაფემ, ანდრიამ, უპასუხა მას: ,, ჩვენ 
არაფერი არ გვაქვს, მხოლოდ ერთ ბიჭს აქვს ხუთი ხმიადი არაფერი არ გვაქვს, მხოლოდ ერთ ბიჭს აქვს ხუთი ხმიადი 
და ორი თევზი, მაგრამ აბა ეს რას ეყოფა ამდენ ხალხს?“ და ორი თევზი, მაგრამ აბა ეს რას ეყოფა ამდენ ხალხს?“ 

იესომ აიღო ხმიადები, მადლობა მოუხადა ღმერთს, იესომ აიღო ხმიადები, მადლობა მოუხადა ღმერთს, 
დაამტვრია ისინი და დაურიგა ხალხს. იგივენაირად დაამტვრია ისინი და დაურიგა ხალხს. იგივენაირად 
დაურიგა თევზიც. ველამ ჭამა რამდენიც უნდოდათ და დაურიგა თევზიც. ველამ ჭამა რამდენიც უნდოდათ და 
დანაყრდნენ.დანაყრდნენ.

„ ახლა უი შეაგროვეთ ნარჩენები, – უთხრა იესომ თავის „ ახლა უი შეაგროვეთ ნარჩენები, – უთხრა იესომ თავის 
მოწაფეებს, – ისე რომ, არაფერი დაიკარგოს“.მოწაფეებს, – ისე რომ, არაფერი დაიკარგოს“.

თავიდან მათ მხოლოდ ხუთი ხმიადი ჰქონდათ, ხოლო თავიდან მათ მხოლოდ ხუთი ხმიადი ჰქონდათ, ხოლო 
ნორჩენებით თორმეტი კალათა აივსო. ხალხმა უბრალოდ ნორჩენებით თორმეტი კალათა აივსო. ხალხმა უბრალოდ 
ვეღარ შეძლო მეტის შეჭმა!ვეღარ შეძლო მეტის შეჭმა!

„ ესე იგი, უფრო მეტი პური დარჩა, ვიდრე იმ 
ბიჭს ჰქონდა?“ 

„ ჰო, დიკო! იესოს უნდოდა ეჩვენებინა 
ხალხისათვის, რომ ღმერთს შეუძლია  
მისცეს მათ ყველაფერი. ის ჩვენთვისაც  
იგივეს აკეთებს, როცა დახმარებას ვთხოვთ“.
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იესო და ბავშვებიიესო და ბავშვები
მათე 19, მარკოზი 10.

„ იესო აჩვენებდა ხალხს, რომ ღმერთს უყვარს ბავშვები. 
იგი კურნავდა და სარგებლობდა მათი დახმარებით 
(მაგალითად ის ბიჭი, რომელაც ხმიადები ჰქონდა) უფრო 
მეტის – მკვდრეთით აღადგენდა მათ“.

ზოგჯერ ბავჩვები მოდიოდნენ იესოსთან, რათა იგი ხელით ზოგჯერ ბავჩვები მოდიოდნენ იესოსთან, რათა იგი ხელით 
შეხებოდა მათ და ელოცა მათთვის. იესოს მოწაფეები ამაზე შეხებოდა მათ და ელოცა მათთვის. იესოს მოწაფეები ამაზე 
ბრაზობდნენ, ამბობდნენ, რომ ბავჩვები მას ხელს უშლიან.ბრაზობდნენ, ამბობდნენ, რომ ბავჩვები მას ხელს უშლიან.

როდესაც იესომ ეს დაინეხა, მან თქვა: „ გამოუშვით როდესაც იესომ ეს დაინეხა, მან თქვა: „ გამოუშვით 
ბავყვები ჩემთან. ნუ აკავებთ მათ! ვისაც ისევე გულწრფელად ბავყვები ჩემთან. ნუ აკავებთ მათ! ვისაც ისევე გულწრფელად 
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არ სწამთ, როგორც ბავშვებს, ვერასოდეს ვერ შევლენ ცათა არ სწამთ, როგორც ბავშვებს, ვერასოდეს ვერ შევლენ ცათა 
სასუფეველში.სასუფეველში.

„ შენეგ მან აიყვანა ბავშვები ხელში და ლოცავდა მათ“. 
„ მეც მინდა იესოსაგან დალოცვილი ვიყო“.
„ ცი ტატო, შენ შეგიძლია იყო დალოცვილი. იესო ხომ 

დღესაც იგივეა და მას ახლაც ისევე ძლიერ უყვარს ბავშვები, 
როგორც მაშინ, ის არ შეცვლილა. 

 მისნაირი არავინ არის, არც ყოფილა და არც იქნება. 
მისი საქმენი და სწავლებანი აღიზიანებდა რელიგიურ 
წინამძღოლთ. მათ შურდათ, რომ ხალხს ასე ძალიან 
უყვარდათ იგი. ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს გასწორებოდნენ 
იესოს“.
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იესოს დაკავება და სასამართლო იესოს დაკავება და სასამართლო 
ლუკა 22, იოანე 19

„ ერთხელ ღამით, როდესაც იესო ესაუბრებოდა თავის 
მოშაფეებს, რელიგიურმა შანამძღოლებმა მიუგზავნეს მას 
ჯოხებით და ხმლებით შეიარაღებული ბრბო“.

მოშაფეები აღშფოთნენ: „უფალო უნდა ვიბრძოლოთ, მოშაფეები აღშფოთნენ: „უფალო უნდა ვიბრძოლოთ, 
ჩვენც გვაქვს ხმლები! ერთ–ერთმა მადგამნა ხმალი მოიქნია ჩვენც გვაქვს ხმლები! ერთ–ერთმა მადგამნა ხმალი მოიქნია 
და ბრბოში ერთ მომხდურს მარჯვენა ყური ძამოაჭრა.და ბრბოში ერთ მომხდურს მარჯვენა ყური ძამოაჭრა.

მაგრამ იესომ უთხრა მას: „ შეჩერდი! ბოროტება არავის, მაგრამ იესომ უთხრა მას: „ შეჩერდი! ბოროტება არავის, 
არასოდეს გაუკეთო“ ის შეეხო დაჭილს და მოურჩინა ყური.არასოდეს გაუკეთო“ ის შეეხო დაჭილს და მოურჩინა ყური.
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„ იესომ თავისი მტერი განკურნა?“ 
„ დიახ დიკო. მას ყველა უყვარს“.
მათ შეიპყრეს იესო და მიუყვანეს გამგებელს, რომელსაც 

პილატე ერქვა, მოსთხთვეს მას გაესამართლებინა იგი. 
ჯარისკაცები სცემდნენ იესოს, თავზე ეკლის გვირგვინი 
დაადგეს და დასცინოდინენ. შემდეგ პილტემ გამოიყვანა 
იესო ხალხთან.

„მე მას თქვენ გადმოგცემთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ მე ის „მე მას თქვენ გადმოგცემთ, მაგრამ იცოდეთ, რომ მე ის 
დამნაშავედ არ მიმაჩნია“.დამნაშავედ არ მიმაჩნია“.

„ის დამნაშავეა! – ყვიროდა ბრბო, – ჯვარს აცვიდ!“„ის დამნაშავეა! – ყვიროდა ბრბო, – ჯვარს აცვიდ!“
მაშინ პილატენ გადასცა იესო ბრბოს ჯვარზე გასაკრავად.მაშინ პილატენ გადასცა იესო ბრბოს ჯვარზე გასაკრავად.
 „მას რომ არაფერი ცუდი არ გაუკეთებია! რა 

უსამართლობაა!“ 
„ცხადია, ტატო, მაგრამ ნუ გავიწყდება! რა რომ ღმერთს 

თავისი განზრახვა ჰქონდა“.
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იესოს ღვარცმა იესოს ღვარცმა 
ლუკა 23

„ მათ იესო ღვარზე მილურსმეს“
იესომ თქვა: „მამაო, აპატიე ამ ხალხს, რადგან მათ იესომ თქვა: „მამაო, აპატიე ამ ხალხს, რადგან მათ 

არ ესმით რას აკეთებენ“. იქვე იყო ორი ღვარცმული არ ესმით რას აკეთებენ“. იქვე იყო ორი ღვარცმული 
ბოროტმოქმედი. ერთმა მადგანმა უთხრა იესოს: „მაშ შენი ბოროტმოქმედი. ერთმა მადგანმა უთხრა იესოს: „მაშ შენი 
ხარ მესია?“ (მესია – ნიშნავს ღმერთის ძეს) „აბა დაამტკიცე, ხარ მესია?“ (მესია – ნიშნავს ღმერთის ძეს) „აბა დაამტკიცე, 
შენ თავსაც უშველე და ჩვენც გადაგვარჩინე, სანამ არ შენ თავსაც უშველე და ჩვენც გადაგვარჩინე, სანამ არ 
არაა!“არაა!“

მაგრამ მეორე ბოროტმოქმედმა შეარცხვინა იგი: მაგრამ მეორე ბოროტმოქმედმა შეარცხვინა იგი: 
„შენ რა, ღმერთისა ახლაც კი არ გეშინია? ჩვენ ხომ უკვე „შენ რა, ღმერთისა ახლაც კი არ გეშინია? ჩვენ ხომ უკვე 
ვკვდებით, მე და შენ დავიმსახურეთ სიკვდილი ჩვენი ვკვდებით, მე და შენ დავიმსახურეთ სიკვდილი ჩვენი 
ბოროტი საქმეებით და კიდეც დავისაღეთ, ამ კაცყ კი ბოროტი საქმეებით და კიდეც დავისაღეთ, ამ კაცყ კი 
არაფერი არ დაუშავებია“. მერე კი იესოს უთხრა: „იესო, არაფერი არ დაუშავებია“. მერე კი იესოს უთხრა: „იესო, 
გამიხსენე მე როცა შენ სამეფოში მიხვალ“.გამიხსენე მე როცა შენ სამეფოში მიხვალ“.

იესომ უპასუხა: „ჭეშმარიდათ გეუბნები შენ: დღესვე იესომ უპასუხა: „ჭეშმარიდათ გეუბნები შენ: დღესვე 
ჩემთან ერთად იქნება სამოთხეში“.ჩემთან ერთად იქნება სამოთხეში“.

„ესე იგი, სიკვდილის შემდეგ ის იესოს შეხვდა“?
„ მართალი ხარ, დიკო! შემდეგ იესომ შეჰღაღადა თავის 

მამას, ღმერთს და მოკვდა“.
„ესე იგი,რაც იესოს დაემართა ღმერთს განზრახვაში 

შედიოდა?“
„ სწორედ ასეა, ჩემო ტატო! ღმერთმა გამოგვიგზავნა 

საკუთარი ძე, უცოდველი იესო. ის მოკვდა ჩვენი 
ცოდვებისათვის, რათა ჩვენს მაგივრათ მოეხადა სასჯელი“.
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იესო კვლავ ცოცხალიაიესო კვლავ ცოცხალია
მათე 28, ლუკა 24

იესოს მეგობრებმა დაასვენეს მისი სხეული გამოქვაბულში 
ამოკვეთილ საძვალეში. მომავალი კვირის პირველ დღეს, 
ადრე დილით, ორი ქალი მივიდა გამოქვაბულთან.

უცებ მიწა იძრა, ეს უფლის ანგელოზი ჩამოვიდა ციდან და უცებ მიწა იძრა, ეს უფლის ანგელოზი ჩამოვიდა ციდან და 
გადააგორა უზარმაზარი ლოდი, რომლთაც გამოქვაბულის გადააგორა უზარმაზარი ლოდი, რომლთაც გამოქვაბულის 
შესასვლელი იყო ჩახერგილი.შესასვლელი იყო ჩახერგილი.

„ ნუ გეშინიათ, – უთხრა ქალებს ანგელოზმა. – მე ვიცი, „ ნუ გეშინიათ, – უთხრა ქალებს ანგელოზმა. – მე ვიცი, 
რომ თქვენ ჯვერცმულ იესოს ეძებთ. ის აქ არ არის! ის აღდგა რომ თქვენ ჯვერცმულ იესოს ეძებთ. ის აქ არ არის! ის აღდგა 
მკვდრეთით, სწორედ ისე, როგორც თქვენ გიყვებოდათ. მკვდრეთით, სწორედ ისე, როგორც თქვენ გიყვებოდათ. 
ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც იესო ამბობდა.ახლა  ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც იესო ამბობდა.ახლა  
კი წადით და უამბეთ ყველაფერი მის მოწაფეებს“.კი წადით და უამბეთ ყველაფერი მის მოწაფეებს“.
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„ეს ამ ისტორიის ყველაზე საუკეთესო ნაწილია!“
„გეთანხმები ტატო! იმის შენდეგ, რაც მან ჩვენს ნაცვლად, 

ჩვენი ცოდვების გამო მოიხადა სასჯელი,ღმერთმა აღადგინა 
იგი მკვრდეთით. აი, ასეთი ჩანაფიქრი ჰქონდა ღმერთს 
თავიდანვე“.

როდესაც მოწაფეები ამ ამბის შესახებ ლაპარაკობდნენ, 
თვითომ იესო გამოჩდა მათ შორის, და უთხრა მათ: „მშვიდობა თვითომ იესო გამოჩდა მათ შორის, და უთხრა მათ: „მშვიდობა 
თქვენდა“. ყველა საშინლად შეშინდა, რადგან ეგონათ, რომ თქვენდა“. ყველა საშინლად შეშინდა, რადგან ეგონათ, რომ 
ისინი მოჩვენებას ხადავდნენ!ისინი მოჩვენებას ხადავდნენ!

„ რატომ შეშინდით?“– ჰკითხრა იესომ. „შეხედეთ ჩემს „ რატომ შეშინდით?“– ჰკითხრა იესომ. „შეხედეთ ჩემს 
ხელებს. შეხედეთ ჩემს ფეხებს. თქვენ შეგიძლიათ შემეხოთ და ხელებს. შეხედეთ ჩემს ფეხებს. თქვენ შეგიძლიათ შემეხოთ და 
დარწმუნდეთ, რომ მოჩვენება არა ვარ! ეს ნამდვილად მე ვარ!“დარწმუნდეთ, რომ მოჩვენება არა ვარ! ეს ნამდვილად მე ვარ!“
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სად არის იესო დღესსად არის იესო დღეს
იოანე 16, საქმე 1

„ იესო რამდენიმე კვირით დარჩა თავის მოწაფეებთან“.
„ალბათ რა ბედნიერები იყვნენ!“
„დიახ, მაგრამ, სად არის იესო ახლა?“
„არგი კითხვაა, დიკო“.
იესომ თქვა: „თქვენთვის უკეთესია, მე რომ მივდივარ, „თქვენთვის უკეთესია, მე რომ მივდივარ, 

იმიტომ,რომ თუ მე არ წავალ, წმიდა სული არ მოვა იმიტომ,რომ თუ მე არ წავალ, წმიდა სული არ მოვა 
თქვენთან. ამიტომ მე წავალ და მას გამოგიგზავნით თქვენ“.თქვენთან. ამიტომ მე წავალ და მას გამოგიგზავნით თქვენ“.
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როდესაც იესო მორჩა საუბარს თავის მოწაფეებთან, იგი 
მათ თვალწინ ამაღლდა ზეცაში და ღრუბლებში გაუჩინარდა. 
ორმა ანგელოზმა უთხრა მათ: „იესო ამაღლდა ზეცაში და  „იესო ამაღლდა ზეცაში და 
ერთხელაც ის ზუსტად ასევე დაგიბრუნდებათ!“ერთხელაც ის ზუსტად ასევე დაგიბრუნდებათ!“
ერთ დღესაც იესო კვლავ დაბრუნდება თავის ღვთიურ 
შვილებთან, ანუ ყველასთან, ვისაც სწამს, რომ იესო 
მის გამო მოკვდა და ამის მათ მიიღეს პატიება. მაშინ 
ჩვენ სამუდამოდ მასთან ვიქნებით და ვერარაფერი 
დაგვაშორებს ღმერთის სიყვარულს!
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მე მინდა, რომ მე მინდა, რომ 
ღმერთის შვილი ვიყო, ღმერთის შვილი ვიყო, 
რათა მუდმივად ვიყო რათა მუდმივად ვიყო 

მასთან.მასთან.

შესანიშნავია, ტატო! ეს ყველაზე მნიშველოვანი 
გადაწყვეტილებაა შენს ცხოვრებაში. ბიბლია გვიამბობს 
იმის შესახებ, რომ ცოდვებმა დაგვაშორა ჩვენ ღმერთს. 
კიდევ იქ ნათქვამია „თუ შენი ბაგეებით აღიარებ, რომ 

იესო შენი უფალია და მთელი გულით გწამს, რომ 
ღმერთმა ის აღადგინა მკვდრეთით, მაშინ გადარჩები. 

რომაელთა 10:9–10

ეს მეც მეხება!  ეს მეც მეხება!  
მე მართლა  მე მართლა  

მწამს იესოსი!მწამს იესოსი!

მაშინ მოდი ღმერთს ვუთხრათ ამის შესახებ. ის 
ყოველთვის გვისმენს ჩვენ. ჩემო ტატო! მას ესმის ჩვენი 

ლოცვები და გვპასუხობს მათზე, ილოცე ჩემთან ერთად!
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ძვირფასო ღმერთო, მე ვიცი, რომ ვარ ცოდვილი. მე ძვირფასო ღმერთო, მე ვიცი, რომ ვარ ცოდვილი. მე 
ვიყებდა არასწორ გადაწყვეტილებებს, ცუდათ ვიქცეოდი. ვიყებდა არასწორ გადაწყვეტილებებს, ცუდათ ვიქცეოდი. 
მე ამას ძალიან ვნანობ. გთხოვ, მაპატიო. მე ვიცი, რომ მე ამას ძალიან ვნანობ. გთხოვ, მაპატიო. მე ვიცი, რომ 
შენი ძე, იესო, მოკვდა ჩემი შენი ძე, იესო, მოკვდა ჩემი 
ცოდვების გამო და მჯერა, რომ ცოდვების გამო და მჯერა, რომ 
შენ აღადგინა იგი მკვდრეთით. შენ აღადგინა იგი მკვდრეთით. 
მე მინდა, რომ იესო ჩემი მე მინდა, რომ იესო ჩემი 
უფალი იყოს და მართავდეს უფალი იყოს და მართავდეს 
ჩემი ცხოვრებას. მადლობა ჩემი ცხოვრებას. მადლობა 
ღმერთო. რომ გიყვარვარ და ღმერთო. რომ გიყვარვარ და 
რომ შემიძლია გავხდა შენი რომ შემიძლია გავხდა შენი 
შვილი. ახლა კი გთხოვ, ამავსე შვილი. ახლა კი გთხოვ, ამავსე 
სულიწნიდით, რათა მე მქომდეს სულიწნიდით, რათა მე მქომდეს 
იმის ძალა და უნარი, რომ შენ იმის ძალა და უნარი, რომ შენ 
დაგემორჩილო. ამინ.დაგემორჩილო. ამინ.
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ოო! მე ახლა ღმერთის ოო! მე ახლა ღმერთის 
შვილი ვარ, არა?შვილი ვარ, არა?

რა თქმა უნდა!რა თქმა უნდა!

ახლა შენ უფრო უკეთესად რომ 
გაიცნო ღმერთი, ისაუბრე მასთან 
შენს ლოცვებში, იკითხე ღმერთის 
წიგნი, ბიბლია, რომელიც მის 

შესახებ მოგვითხრობს. ღმერთი 
დაგელაპარაკება ბიბლიით და 
მოგიყვება ბევრ რამეზე, რაც 
მნიშველოვანი გახდება შენს 

ცხოვრებაში. 

გიყვარდეს 
ღმერთი მოუყევი 

ხალხს იესოს 
შესახებ და აჩვენე 

მათ ღმერთის 
სიყვარული  

და ძალა.

მამიკო, რას 
გულისხმობ 

ამაში?

იესომ უთხრა თავის მოწაფეებს: „ამიტომ წადი და 
მოიმოწაფეთ ყველა ხალხი, ... ასწავლეთ მათ ყოველივეს 
დაცვა, რაც მე გამცნეთ. აჰა, მე თქვენთან ვარ ყოველდღე 

წუთისოფლის აღსასრულამდე“. 
მათე 28:19-20
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როცა იესო დაბრუედა ზეცაში, მან გამოგვიგზავნა 
სულიწმინდა, რომლის  

სურვილია გასწავლოს და მოგცეს განსაკუთრებული 
ძალა იმისათვის, რომ  

შეძლო სხვებსაც მოუყვე იესოს შესახებ.

მე მინდა მე მინდა 
ჩემს მეგობრებს ჩემს მეგობრებს 

მოვუყვე მის მოვუყვე მის 
შესახებ!შესახებ!

გამარჯობა!  გამარჯობა!  
ახლა რაც მოხდა ახლა რაც მოხდა 

შესანიშნავია! შესანიშნავია! 
შენც შეგიძლია შენც შეგიძლია 

იგივე განიცადო! იგივე განიცადო! 
შენც შეგიძლია შენც შეგიძლია 

გწამდეს და ისეთივე გწამდეს და ისეთივე 
გადაწყვეტილება გადაწყვეტილება 

მიიღო, როგორიც მე. მიიღო, როგორიც მე. 
ილოცე, ელაპარაკე ილოცე, ელაპარაკე 

ღმერთს და ის ღმერთს და ის 
მოგისმენს. მას მოგისმენს. მას 

უყვარხარ შენ, ის უყვარხარ შენ, ის 
გაპატიებს და შენც გაპატიებს და შენც 

ღვთის შვილი ღვთის შვილი 
გახდები!გახდები!
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„ ჩაიხადე ღვთის წიგნში და ამის 
დაიწყება გენი ყველაზე საოცარი 

თავგადასავალი!“
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