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პირადად  
      შენთვის
შენ გიჭირავს საკმაოდ უჩვეულო წერილი, 
რომელიც მოგმართავს შენ.

შესაძლებელია, შენ ფიქრობ: “ნუთუ წერილების 
წერა ქაღალდზე მოძველებული არ არის? 
“სინამდვილეში ასეთი წერილები ხშირად 
ჩანაცვლებულია ელექტრონული საშუალებით.

>> მაგრამ ციფრულ ეპოქაშიც 
კი განსაკუთრებული წერილები 
ჯერ კიდევ ურჩევნიათ 
დაწერონ ქაღალდზე, რაც 
მათ ფასეულობასა და 
მნიშვნელობაზე მიუთითებს.

ამგვარად, ინგლისის დედოფალი არ 
გაგზავნის თავისი დაბადების დღის მოსაწვევს 
ელექტრონული ფოსტით.
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წერილი შენთვის

გთხოვ, გამონახო დრო ამ არაჩვეულებრივი 
წერილისათვის, რომელიც გიჭირავს ხელში. 
ის ძალიან მნიშვნელოვანია. ყურადღებით 
წაიკითხე. არ ინანებ.

შენ იპოვი განსაცვიფრებელ 
ინფორმაციას

> სხვა, ბევრად უფრო ძვირფას წერილზე

> ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტზე

>  საუკეთესო გზავნილზე და მის 
შთამბეჭდავ ნამდვილობაზე  
და აქტუალურობაზე.

ეს ძვირფასი წერილი არის 
პირადი გზავნილი შენთვის 
უშუალოდ ღვთისგან.

>> მიიღებ სარგებელს, თუ 
გადაშლი და წაიკითხავ მას.

ის ზეციური ქვეყნიდანაა

ბიბლია, წერილი ზეციდან, 
მოვიდა პირადად ღმერთისგან!

ღმერთი - სამყაროს შემომქმედია.

მან შენ სიცოცხლე მოგცა და კარგად 
გიცნობს. აქ შემთხვევით არ ხარ!

ის ეძებს შენთან ურთიერთობას და 
მოგმართავს სიყვარულით.

ჯერ კიდევ არ იცი ღმერთის წერილი? შესაძლოა 
ის დევს სადღაც შენს სახლში, წაუკითხავი. 
სხვა წერილებს ასე არ უგულებელყოფ: მაშინვე 
კითხულობ. ამიტომ, გადაშალე ღვთის წერილი - 
წაიკითხე ბიბლია!

შენ, ჯერ არ გაქვს ბიბლია? 
მოხარული ვიქნებით, 
გამოგიგზავნოდ იგი უფასოდ.

ბროშურის ბოლოს იხილეთ ჩვენი 
საიტი.
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ღმერთმა გამოიყენა მათი ნიჭი, განათლება, 
კულტურული დონე, სხვადასხვა 
სოციალური ფენის კუთვნილება და 
სტილიც კი.

>> ისინი სიტყვა სიტყვით  
იწერდნენ, იმას რაც ღმერთს  
სურდა. ამას ეწოდება შთაგონება.

        უნიკალური წერილი
დიახ, სწორად გაიგე: “წერილი შენთვის” 
გულისხმობს ბიბლიას, ღვთის სიტყვას. მიზეზი 
იმისა თუ რატომ არის ეს უნიკალური წერილი 
ასეთი მნიშვნელოვანი, იმაში მდგომარეობს, 
რომ მისი ავტორი ღმერთია.

შეიძლება არ ეთანხმები, იძახი, რომ ბიბლიას 
ასეული წლის მანძილზე 40 ადამიანი 
წერდა, რომელთაგან ზოგიერთის სახელი 
მოხსენიებულიც კი არა რის.

დიახ, ეს ასეა. ამის 
მიუხედავად, ეს იყო ღმერთი, 
რომელმაც უკარნახა მათ 
თავისი გზავნილი.

  რადგანაც წინასწარ  
მეტყველება არასოდეს კაცის  
   ნებით არ წარმოთქმულა, 
         არამედ სულიწმიდის  
კარნახით წარმოსთქვამდნენ  
     მას ღვთის წმიდა კაცნი.    
                                                               ბიბლია: 2პეტ. 1:21

ბიბლია, წიგნთა წიგნია
შედგება 2 ნაწილისაგან:

> ძველი აღთქმა (39 წიგნი)
> ახალი აღთქმა (27 წიგნი)

   ახალი აღთქმა მოიცავს

> ოთხი სახარება
> მოციქულთა საქმეების წიგნი
> 21 წერილი
> გამოცხადება

ბიბლია გაგცემს პასუხებს 
ცხოვრებისეულ კითხვებზე.

შენ განსაკუთრებით იგრძნობ, რა 
დადებითი ცვლილება შეუძლია 
წარმოქმნას შენ ცხოვრებაში 
ღმერთის სიყვარულმა.

დაბადება
გამოსვლა
ლევიანები
რიცხვნი
მეორე რჯული
იესო ნავეს ძე

მსაჯულები
რუთი
პირველი სამუელი
მეორე სამუელი
პერველი მეფეთა
მეორე მეფეთა
პირველ ნეშტთა
მეორე ნეშტთა
ეზრა
ნეემია
ესთერი
იობი
ფსალმუნები
იგავები
ეკლესიასტე
ქებათა ქება
ესაია
იერემია
იერემიას გოდება
ეზეკიელი
დანიელი
ოსია
იოელი
ამოსი
აბდია
იონა
მიქა
ნაუმი
აბაკუმი
სოფონია
ანგია
ზაქარია

მალაქია

მათე
მარკოზი
ლუკა
იოანე
საქმეები
რომაელთა
1 კორინთელთა
2 კორინთელთა
გალატელთა
ეფესელთა
ფილიპელთა
კოლოსელთა
1 თესალონიკელთა
2 თესალონიკელთა
1 ტიმოთე
2 ტიმოთე
ტიტე
ფილიმონი
ებრაელთა
იაკობი
1 პეტრე
2 პეტრე
1 იოანე
2 იოანე

3 იოანე
იუდა
გამოცხადება
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ბიბლია ჯერ კიდევ  
        თანამედროვეა?

   თავდახრილი ხალხის თაობა

შენ მიეკუთნები ამ თაობას, 
თუ ეს ტერმინი არაფერს არ 
ნიშნავს შენთვის? ყოველთვის 
თავდახრილი ხარ და 
იყურები შენს სმარტფონში 

ან ტაბლეტში? იმის გამო რომ 
შენ ყველგან და ყოველთვის 

ხარ ონლაინ, ხარ გადატვირთული 
ინფორმაციის ნაკადით ქსელიდან. 

გაქვს თუ არა შენ რაიმე სიორფინგისა, ჩატის 
და ტვიტების გარდა? და თუმცა დრო სწრაფად 
გადის, შენი ტვინი გადატვირთულია და სული 
დაცარიელებული. შეიძლება იცოდე ეს, მაგრამ...

რჩევა: თუ გსურს გაიცნო ღმერთი პირადად, ბიბლიას 
გვერდზე არ ჩაუარო. მისი წაკითხვისთვის 
სრული სიჩუმე არის საჭირო. ამიტომ 
გამორთე ყველაფერი რასაც შეუძლია 
ხელი შეგიშალოს კითხვაში. გაგიკვირდება, 
რამდენად სასარგებლო გავლენას მოახდენს 
შენზე და შენი აზრები სუფთა იქნება, 
როგორც არასდროს. ამგვარად შენ გაიცნობ 
ჭეშმარიტებას და მას, ვინც მართლაც 
დაინტერესებულია შენით, მას უყვარხარ და 
სურს რომ შენს ცხოვრებას ღრმა მნიშვნელობა 
და ჭეშმარიტი მიზანი მიანიჭოს.

62 და 63 გვერდებზე შენ იხილავ რეკომენდაციებს, 
თუ როგორ უნდა წაიკითხო ბიბლია. სცადე!

ბევრი ფიქრობს რომ 
გულუბყვილობა იქნებოდა რომ 
საქმე გქონდეს „ძველის ძველ 
წიგნთან“ და იყო იმ აზრის, 
რომ თანამედროვე ადამიანს არ 
შეუძლია სჯეროდეს ბიბლიის.

ეს აზრი, მედიის მხარდაჭერით, 
უპირობოდ მიიღება და ნაკლებად 
სავარაუდოა, რომ ვინმეს საკუთარი 
აზრი ჩამოუყალიბდეს. თუმცა, 
ის რომ გონება და აზროვნება 
ბიბლიას უნდა უარყოფდნენ ეს 
საყოველთაოდ მცდარი აზრია.

შემდეგ გვერდებზე შენ იხილავ 
ბევრ ფაქტს, რომლებიც 
ადასტურებენ ბიბლიის 
აქტუალურობას და მნიშვნელობას.

           ნეტარ არიან,  
რომელნიც ისმენენ ღმრთის  
        სიტყვას და იცავენ მას. 
                                                   ბიბლია: ლუკა 11:28
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ჰარმონიული სასწაული
ერთ ჩემს მეგობარ, მუსიკოსს, 
შეუძლია სხვადასხვა 
ინსტრუმენტებზე დაკვრა. 

ის იყენებს კომპიუტერს ხმის 
ჩანაწერებისთვის და ხელოვნების 
ნაწარმოებებს ქმნის.

სწორედ ამის შესახებ ამბობს ის: 
“პირველ რიგში მე ვიღებ ორაჟს 
და ვიწერ სოპრანოს. შემდეგ არაფერს არ 
ვშლი და ვწერ ალტს. ასე ვადებ კიდევ 
ექვსი ინსტრუმენტის ხმას, ყველაზე 
დაბალ ბასამდე. შედეგად ვიწერ რვა 
ინსტრუმენტს. გინდა მოისმინო რა 
გამოდის? მშვენიერი სიმფონია ჟღერს. 
ძნელი დასაჯერებელია, რომ ამის შექმნა 
შეეძლო ერთ მესიკოსს! 

ბიბლიის მზგავსად. მას 40 კაცი წერდა .ყველა 
მათგანი შთაგონებული იყო შეუდარებელი 
შემსრულებლით - ღმერთით, სული წმინდით, 
რომელმაც აღძრა „დაეკრა“ ორმოც „ინსტრუმენტს“.

ბიბლიის თითოეულ წიგნს აქვს საკუთარი 
თავისებურება, მაგრამ ყველა მათგანი, ღვთის 
გეგმის თანახმად, ერთმანეთს ჰარმონიულად 
შეესაბამებიან.

ეს არის ბიბლიის ერთ -ერთი ყველაზე 
საოცარი სასწაული.

>> წაიკითხე ბიბლია, რათა განიმსჭვალო  
                               მისი უნიკალური ჰარმონით!

უშედეგო 
ლოდინი

ერთ მამაკაცს, რომელიც ბიბლიით არ იყო 
დაინტერესებული, უნდოდა ახალგაზრდა 
ქრისტიანი დაერწმუნებინა, რომ იგი 
მოძველებულია და თანამედროვე აღმოჩენებს 
ეწინააღმდგებოდა. მას უნდოდა გაეგზავნა 
რამდენიმე სამეცნიერო და ფილოსოფიური 
სტატია ამ თემაზე.

მაგრამ, რთული იყო ახალგაზრდა კაცის 
რწმენის შერყევა. აი რა უპასუხა: “თუ გაქვთ 
რაიმე უკეთესი ვიდრე მთაზე ქადაგება 
(მათ. 5-7), უფრო გულში ჩამწვდო მივიდრე 
იგავი კეთილ სამარიტელზე ან უძღებ 
ძეზე (ლუკა 10 და 15; იოანე 4) უფრო ნუგეშის 
მცემელი, ვიდრე ფსალმუნი 23 [22], ან 
რაიმე რაც უფრო დამაჯერებელია ვიდრე 
ბიბლია, არის ღმერთის სიყვარული 
და აღწერს მომავალს, გამომიგზავნეთ ეს 
სასწრაფოდ!“

ვერც ერთი წიგნი ვერ შეედრება ბიბლიას.

მიზეზი მარტივია: ბიბლია - ღმერთის წიგნია.
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თიხის, ქვისა და ხის გარდა, დასაწერად 
იყენებდნენ პაპირუსსაც, რომელსაც 
ამზადებდნენ მცენარე პაპირუსის 
დამუშავებული ღეროებისაგან. 
მოგვიანებით წერდნენ პერგამენტზე, 
რომელსაც ამზადებდნენ ცხოველის 
დამუშავებული ტყავისაგან და 
იყენებდნენ გრაგნილის სახით.

როგორ მოაღწია ბიბლიამ ჩვენამდე

როგორ და რაზე წერდა ხალხი?

რამდენიმე წლის წინათ თუ ვინმეს უნდოდა 
წერილი დაეწერა მას არ ქონდა არც ქაღალდი არც 
მელანი. იმ პერიოდში ხალხი იყენებდა ლურსმნულ 
დამწერლობას - ნიშნები და სიმბოლოები 
ამოტვიფრული იყო თიხის ფილაზე, რომლებსაც 
შემდგომ ცეცხლში გამოწვავდნენ.

უძველესი ქალაქების გათხრების დროს სირიასა და 
ერაყში ათასობით ასეთი ფილა აღმოაჩინეს.

ამავე დროს, ეგვიპტელებმა გამოიგონეს სხვა 
დამწერლობა - იეროგლიფები, ისინი ჩვენ გვხვდება 
პირამიდებზე. ათწლეულები დასჭირდა კაცობრიობას 
ამ უძველესი ენების გასაშიფრად.

ყველა ამ დამწერლობას ჰქონდა ერთი დიდი ნაკლი: 
ისინი ასობით სიმბოლოსგან შედგებოდნენ. და 
მხოლოდ ქ. შ.- მდე 1500 წლის შემდგომ გამოიგონეს 
ანბანი.

ქ. შ. - მდე 1000 წლიდან დაწყებული მან განიცადა 
გარკვეული ცვლილებები, სწრაფად გავრცელდა და 
გახდა ლათინური ანბანის საფუძველი, რომელიც 
დღემდე გამოიყენება.

ასეთი მშვენიერი ხერხით, 
ღმერთმა იზრუნა იმისთვის, 
რომ ბიბლია დაწერილიყო იმ 
დროისთვის მარტივი, მაგრამ უბრალო ხერხით.

ჩაწერილი, შეგროვებული და საიმედოდ 
შენახული.

ბიბლიის პირველი მწერალი იყო მოსე. ბიბლიაში 
რამდენჯერმე ვკითხულობთ როგორ უბრძანა მას 
ღმერთმა ჩაეწერა წიგნში ის რაც ხდებოდა. ძველი 
აღთქმის სხვადასხვა წიგნები, შეაგროვა და საიმედოდ 
შეინარჩუნა ღმერთის რჩეულმა ერმა. დაახლოვებით 
400 წლით ადრე ქრისტეს დაბადებამდე სრულად 
შეკრებილი იქნა ძველი აღთქმა. ის დაწერილია ძველ 
ებრაულ ენაზე, წიგნების მცირე ნაწილი, დაწერილია 
არამიულ ენაზე.

ქრისტეს დაბადების 100 წლისთვის დაწერილი იყო 
ახალი აღთქმის ყველა წიგნი. ის დაწერილი იყო 
იმდროინდელ ბერძნულ ენაზე.

მოსე ცხოვრობდა 1400 წლის წინათ ქრისტეს 
დაბადებამდე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიბლია 
იწერებოდა 1500 წლის განმავლობაში.
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შენარჩუნებულია 
ბერძნულ ენაზე 
ახალი აღთქმის 5000 
-ზე მეტი ხელნაწერი 
და ფრაგმენტი. 
ყველაზე ცნობილი 
ხელნაწერია სინაის 
კოდექსი, (თითქმის 
მთლიანად შემონახული 
მე-3 საუკუნის 
ბერძნული ბიბლია), რომელიც 1859 წელს 
სინაის ნახევარკუნძულზე წმინდა ეკატერინეს 
მონასტერში, კონსტანტინე ტიშნდორფის მიერ 
იქნა ნაპოვნი. ეს ფასდაუდებელი ბიბლიური განძი 
შეიცავს არა მარტო ძველ აღთქმას, არამედ ახალი 
აღთქმის ოცდაშვიდივე წიგნს. 

მრავალრიცხოვანი ახალი აღთქმის ხელნაწერებისა 
და ფრაგმენტების გარდა, თავდაპირველი 
ტექსტებიდან დაახლოებით 9 ათასი ძველი 
თარგმანი იყო ორიგინალებიდან. ეგრეთ წოდებული 
ეკლესიის მამებისგან 36 000 ბიბლიის ციტატებთან 
ერთად, ორიგინალური ტექსტის რეკონსტრუქცია 
ინტენსიური საძიებო საშუალებით მოხდა.

არც ერთი ტექსტური ვარიანტი ეჭვქვეშ არ აყენებს 
ახალი აღთქმის ღვთის სიტყვის ჭეშმარიტებას.

სრული და დასრულებული
სულ მალე, პირველმა ქრისტიანებმა, იცოდნენ 
თუ რომელი წიგნები ეკუთნოდა ბიბლიას. 
მათ ჰქონდათ წიგნების აღიარების მკაფიო 
კრიტერიუმები, ამიტომ შეეძლოთ კარგად 
განესხვავებინათ რომელი მათგანი იყო 
ნამდვილი (კანონიკური) და რომელი არა 
(აპოკრიფული).

მარტინ ლუთერმა აპოკრიფული წიგნების შესახებ სთქვა, რომ 
ისინი არ იყვნენ “წმინდა წერილის“ ტოლფასი. ამ ტექსტების 
კითხვისას შეამჩნევ, რომ ისინი ნაწილობრივ ეწინააღმდეგებიან 
ბიბლიის წიგნებს.

ზღაპრები იესოსა და მოციქულთა შესახებ, ბიბლიური 
გმირების გამოგონილი წერილები, ისევე როგორც ისტორიული 
და გეოგრაფიული შეცდომები - ეს არის ის, რითაც იყო სავსე 
ეს წერილები. 1545 წელს, ტრენტის საბჭოს დროს, ეს წიგნები 
(სხვა საკითხებთან ერთად, რაც იყო გაკეთებული არასწორი 
დოქტრინების მხარდაჭერისთვის) იყვნენ გამოცხადებულები სხვა 
ბიბლიის წიგნების „თანაბრად“. ეს ყველაფერი ცხად ყოფს, რომ 
აპოკრიფებს არ აქვს ღვთაებრივი წარმოშობა. ამიტომაც უნდა 
წაიკითხო ბიბლიის გამოცემები აპოკრიფული წიგნების გარეშე.

ღვთის სიტყვა იყო ჩამოყალიბებული 
(რაც შეეხება წიგნებს) სული წმიდის 
ხელმძღვანელობით და ბოლომდე 
დასრულებულია.

ბიბლიას სამართლიანად ეწოდება წმინდა წერილი, 
რადგან ის ღვთისგან არის და არა ადამიანისგან. 
დღესაც კი, ის ჩვენი რწმენისა და ცხოვრების 
უმაღლესი ავტორიტეტია.

წმინდა ეკატერინეს მონასტერი სინაის 
მთაზე. აქ, 19 საუკუნეში, ტიშენდოფმა 
აღმოაჩინა სინაის კოდექსი. 

ბიბლიის ტექსტების ზუსტი გადმოცემა ათასი 
წლის განმავლობაში უნიკალური რჩება. 

   საიმედო 
      ხელწერილები

          ცა და მიწა გადავლენ,  
ხოლო ჩემი სიტყვები არ გადავლენ.
                                                              ბიბლია: მათე 24:35
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ִמי ֶהֱאִמין ִלְשֻמָעֵתנּו ּוְזֹרוַע 

ְיהָוה ַעל־ִמי ִנְגָלָתה׃ ַוַיַעל 

ַכיוֵנק ְלָפָניו ְוַכֹשֶֹרש ֵמֶאֶֹרץ 

ִצָיה לֹא־ֹתַאֹר לו ְולֹא ָהָדֹר 

ְוִנְֹרֵאהּו ְולֹא־ַמְֹרֶאה 

ְוֶנְחְמֵדהּו׃ ִנְבֶזה ַוֲחַדל 

ִאיִשים ִאיש ַמְכֹאבות 

ִוידּוַע ֹחִלי ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים 

ִמֶמּנּו ִנְבֶזה ְולֹא ֲחַשְבֻנהּו׃ 

ָאֵכן ֳחָלֵינּו הּוא ָנָשא 

ּוַמְכֹאֵבינּו ְסָבָלם ַוֲאַנְחנּו 

ֲחַשְבֻנהּו ָנגּוַע ֻמֵכה ֱאֹלִהים 

ּוְמֻעֶּנה׃ ְוהּוא ְמֹחָלל 

ִמְפָשֵענּו ְמֻדָכא ֵמֲעוֹנֵתינּו 

מּוַסֹר ְשלוֵמנּו ָעָליו 

ּוַבֲחֻבָֹרתו ִנְֹרָפא־ָלנּו׃ ֻכָלנּו 

ַכצֹאן ָתִעינּו ִאיש ְלַדְֹרכו 

ָפִנינּו ַויהָוה ִהְפִגיַע ֹּבו ֵאת 

ֲעון ֻכָלנּו׃ ִנַגש ְוהּוא ַנֲעֶנה 

ְולֹא ִיְפַתח־ִפיו ַכֶשה ַלֶטַבח 

יּוָבל ּוְכָֹרֵחל ִלְפֵני ֹגְזֶזיָה 

ֶנֱאָלָמה ְולֹא ִיְפַתח ִפיו׃ 

ֵמֹעֶצֹר ּוִמִמְשָפט ֻלָקח 

ְוֶאת־ֹּדוֹרו ִמי ְישוֵחַח ִכי 

ִנְגַזֹר ֵמֶאֶֹרץ ַחִיים ִמֶפַשע 
ַעִמי 

ֶנַגע ָלמו׃ ַוִיֵתן ֶאת־ְֹרָשִעים 

ִקְבֹרו ְוֶאת־ָעִשיֹר ְֹּבמָֹתיו ַעל 

לֹא־ָחָמס ָעָשה ְולֹא ִמְֹרָמה 

ְֹּבִפיו׃  ַויהָוה ָחֵפץ ַֹּדְכאו 

ֶהֱחִלי ִאם־ָתִשים ָאָשם 

ַנְפשו ִיְֹרֶאה ֶזַֹרע ַיֲאִֹריְך 

ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיהָוה ְֹּבָידו 

ִיְצָלח׃ ֵמֲעַמל ַנְפשו ִיְֹרֶאה 

ִיְשָֹּבע ְֹּבַדְעתו ַיְצִֹּדיק ַצִֹּדיק 

ַעְבִֹּדי ָלַֹרִֹּבים ַוֲעוֹנָתם הּוא 

ִיְסֹֹּבל׃ ָלֵכן ֲאַחֶלק־לו ָבַֹרִֹּבים 

ְוֶאת־ֲעצּוִמים ְיַחֵלק ָשָלל 

ַתַחת ֲאֶשֹר ֶהֱעָֹרה ַלָמֶות 

ַנְפשו ְוֶאת־ֹפְשִעים ִנְמָנה 

ְוהּוא ֵחְטא־ַֹרִֹּבים ָנָשא 

ְוַלֹפְשִעים ַיְפִגיַע׃ ִנְבֶזה 

ַוֲחַדל ִאיִשים ִאיש 

ַמְכֹאבות ִוידּוַע ֹחִלי 

ּוְכַמְסֵתֹר ָפִנים ִמֶמּנּו ִנְבֶז

ესაიას წიგნის მასორეტის ტექსტთან შედარებით 
(ებრაული ბიბლია ებრაული ტექსტი), 
რომელიც ათასი წლის შემდეგ გამოჩნდა, 
მეცნიერები გაოცებულნი იყვნენ, რომ ზოგადად 
განსხვავებები არ არსებობს.

იმის გამო, რომ ამ გრაგნილის ტექსტი უწყვეტი 
იყო, ყველა ბიბლიის კრიტიკოსი, რომელიც 
აცხადებდა, რომ ესაიას წიგნი საუკუნეების 
განმავლობაში შედგენილი იყო, არასწორი 
აღმოჩნდა. 

კუმანანის მრავალრიცხოვანი აღმოჩენებიდან 
ჩანს, რომ ძველი აღთქმის ტექსტების 
დაახლოებით 250 გრაგნილია, რომლებიც 
ადასტურებენ, ეჭვგარეშეა რომ ბიბლია საიმედოდ 
გადმოგვეცა.

კუმრანის გამოქვაბულები
1947 წლის გაზაფხულზე ბედუინის ტომის 
ბიჭმა, რომელიც სავარაუდოდ ეძებდა გაქცეულ 
თხას, იპოვა შესასვლელი მღვიმეში, კუმანანის 
მწვერვალებისკენ მიმავალ გამოქვაბულში. მან 
ქვა ღვიმეში ჩააგდო და ჭურჭლის გატეხვის ხმა 
გაიგო. ნეტა, რა იყო?

ის დაინტერესდა, შეძვრა მღვიმეში და იქ თვალი 
მოკრა თიხის ქოთნებს რომლებშიც შენახული 
იყო ძველი ხელნაწერები. ეს იყო უძველესი, 
უძვირფასესი ხელნაწერები, რომლებიც 
იმყოფებოდნენ სასწაულად კარგ მდგომარეობაში 
მიუხედავად იმისა, რომ 1900 წელი იყო გასული.

მწყემსმა აიღო ერთი ხელნაწერი და გაოცდა, 
როდესაც არქეოლოგები დაინტერესდნენ ამით. 
ნამდვილი ნადირობა დაიწყო ამ უნიკალური 
ხელნაწერებისათვის, ხარბ თავგადასავლების 
მოყვარულებსა და მეცნიერთა შორის.

ხელნაწერების ფასი აღწევდა მილიონებს. ამ 
სენსაციურმა აღმოჩენამ ქუმანის მღვიმეებში 
მეცნიერული სამყარო შეაშფოთა. 

ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხელნაწერი 
ესაიას ტექსტით, რადგან ეს არის უძველესი 
სრული ასლი ერთ-ერთი ბიბლიის წიგნისა.

ქრისტეს შობამდე მე - 2 საუკუნეში დაწერილი 
ხელნაწერის ნამდვილობაში არ 
გვეპარება ეჭვი. 

ღმერთი იმდენად იცავდა თავის 
სიტყვას, რომ ის ჩვენამდე უცვლელი 
მოვიდა. მისი სიტყვა შეუვალი კლდეა,

             ღვთის სიტყვა 
     საუკუნოდ სუფევს.
                                 ბიბლია: 1 პეტრეს 1:25
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და ნაცნობი ტექსტის დამოწმებაა. ბიბლიის 
უძველესი ნაწილები, რომელიც დაახლოებით 
3500 წლის წინათ აღმოაჩინეს, ჩვენ დროშიც 
ზუსტად არის გადმოცემული.

როგორ იყო ეს შესაძლებელი? ღვთის წმინდა 
სიტყვის პატივსაცემად იუდეველებმა 
დაადგინეს წესები, რომელთა დაცვაც 
აუცილებელი იყო კოპირებისას. მაგალითად, 
ინდივიდუალური ასოების დათვლა ან 
რამდენჯერ გვხდება ესა თუ ის სიტყვა (და ეს 
მუდმივად მოწმდებოდა). 

დღეს თანამედროვე 
გამომცემლობებს შეუძლიათ 
სწრაფად და ეკონომიურად 
მოამზადონ ბიბლიის დიდი 
რაოდენობა.

ამავე დროს, არსებობს ბევრი 
ციფრული ბიბლიოგრაფია და 
პროგრამები, თან უფასოდ.

ბიბლიის წარმოება
      << წინად და ახლა >>

500 წლის წინად, მას შემდეგ, 
რაც დაიწყეს წიგნბის ბეჭდვა, 
ყველაფერი შეიცვალა.

თუ ვინმეს ძველ დროში 
ბიბლია უნდოდა, მას ის უნდა 
გადაეწერა. ამიტომ მას უნდა 
გადაეწერა ხელით ხოლო ამას 
კი დიდი დრო და საშვალება 
სჭირდებოდა. ორიგინალური 
ტექსტის შესანახად, აუცილებელი 
იყო ორიგინალური ტექსტის 
ცოდნა, რადგან კოპირებისას ბევრ 
შეცდომას უშვებდნენ.

აღმოჩენილი ტექსტები საოცარი რამეების 
დადასტურებაა: ებრაული ბიბლიის 3000 წლის 
ძველი ხელნაწერები ერთი მეორეს ემთხვევა 

უფლის სიტყვა კი  
             იზრდებოდა და  
     ვრცელდებოდა.   
                                        ბიბლია: საქმეთა 12:24
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ასე რომ, მეცნიერება კვლავ და ისევ იძულებულია 
დათანხმდეს ბიბლიას, მრავალი წლის კვლევის 
შემდეგ. ამგვარად, ბიბლიური მტკიცებულებები არ 
ეწინააღმდეგება მეცნიერულად დადასტურებულ 
ფაქტებს (არქეოლოგიის ჩათვლით).

როგორ შეიძლება წიგნი, რომელიც ასე დიდი ხნის 
წინ იყო დაწერილი ყოველთვის სწორია ბუნების და 
ისტორიის შესახებ გაკეთებული განცხადებებით? 
რატომ არ არის მეცნიერულად შესაძლებელი 
ბიბლიის უარყოფა?

არსებობს რამდენიმე მაგალითი, სადაც თანამედროვე 
მეცნიერება აგვიანებს ბიბლიასთან შედარებით. აქ 
არის ორი მათგანი:

ბიბლია და მეცნიერება

დედამიწა მრგვალია?
ღმერთი არასოდეს არ ამტკიცებდა რომ 
დედამიწა იყო ბრტყელი და ასე შემდეგ, 
და რომ მზე ბრუნავს მის გარშემო, რასაც 
დიდიხანი ბევრი მეცნიერი ფიქრობდა.

პირიქით, ბიბლიის ერთ -ერთი უძველესი 
წიგნი ამბობს: “მან განავრცო ჩრდილოეთი 
სიცარიელეზე, არა რაობაზე დაჰკიდა დედამიწა.“ 
(იობი 26:7)

კურდღელი - მცოხნავია?
ლევიანნი 11: 4- 6 “ხოლო არ ჭამოთ იმათგან, 
რომელნიც იცოხნიან… კურდღელი, რადგან 
იგი იცოხნის”.
ეს განცხადება, რომ კურდღელი მცოხნავი 
ცხოველია, მრავალი საუკუნის განმავლობაში 
არასწორედ იქნა მიჩნეული.
თუმცა, მე - 19 საუკუნეში მეცნიერებმა 
დაადგინეს, რომ კურდღლებს ორი სახის 
ექსკრეცია აქვთ, რომელთაგან ერთი 
მნიშვნელოვანი საკვებ ნივთიერებების 
მისაღებად.

შეიძლება იყოს სხვა გვარად?
ნუ თუ ღმერთს რომელმაც შექმნა სამყარო 
      და მოგვცა თავისი სიტყვა (ბიბლია),  
   შეუძლია უარყოს თავისი თავი? არა,  
             ორივე მისი გამოცხადება - ქმნილება  
        და სიტყვა - ერთმანეთს მხარს უჭერს.
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ბიბლიის გზავნილი
> ღმერთმა შეგქმნა შენ
„და შექმნა ღმერთმა ადამიანი თავის ხატად, ღვთის 
ხატად შექმნა იგი, კაცად და ქალად შექმნა ისინი.“ 
                                                                                 ბიბლია: დაბ.1:27

შენ - ღმერთის ქმნილება ხარ. ამ სამყაროში ერთად 
ერთი ხარ. შენი სხეული (შენი ორგანოები და ტვინი) 
სასწაულებრივად შექმნა ღმერთმა. არანაირი მინიშნება 
დროისა და შემთხვევის შესახებ, როგორც ამტკიცებს 
ევოლუციის დაუმტკიცებელი თეორია. ღმერთმა შექმნა 
ადამიანი თავის ხატად, ე.ი. ადამიანის სიცოცხლის 
მნიშვნელობა ღმერთთან ბედნიერ თანამეგობრობაში 
ცხოვრებაა!

თუმცა ადამიანი ცოდვაში 
ჩავარდა და ღმერთს ზურგი აქცია.

>  ღმერთი შენც ცოდვილის 
კლასიფიცირებას განიჭებს

„რადგან არ არის განსხვავება, რადგან ყველამ 
შესცოდა და ყველა მოკლებულია ღმერთის 
დიდებას,“                 ბიბლია: რომ.3:22-23

ცოდვა ნიშნავს რომ გაუწიო წინააღმდეგობა ღვთის 
ბრძანებებს. არ აქვს მნიშვნელობა, მკაფიოა ცოდვა (რაიმე 
მოქმედება ან რამე ხმამაღლა ნათქვამი) თუ დაფარული 
(აზრები). უფალმა იესომ ერთხელ აჩვენა, რომ ბოროტი 
აზრები ისეთივე ცოდვაა, როგორც მკვლელობა!

> ღმერთი იქნება შენი მოსამართლე
და როგორც ადამიანებს დადგენილი აქვთ ერთხელ 
სიკვდილი და შემდეგ გასამართლება. 
                                                                            ბიბლია: ებრაელთა 9:27

ღმერთი არის აბსოლუტურად წმინდა და მართალი. 
ამიტომ ერთ დღეს იგი განსჯის ყველაფერს, რაც არ 
შეესაბამება მას. ბიბლია აშკარად ცხად ყოფს, რომ 
ყველა ადამიანი, ვინც ცოდვის მიტევების გარეშე 
დაიღუპება, ღმერთისგან მარადიულ განშორებას უნდა 
ელოდოს. ეს იქნება იმ ადგილას, რომელსაც ბიბლია 
ცეცხლის ტბას ეძახის (ისინი, ვინც უფალ იესოსთან 
არიან დაკავშირებულები ზეცაში იქნებიან). ღმერთი იქ 
არ იქნება და მაშინ არ გექნება მასთან ურთიერთობის 
შესაძლებლობა. 

იმედი არსებობს!

>  ღმერთს დიდი ინტერესი აქვს 
შენს მიმართ

ღმერთის სიყვარული იმით გამოგვეცხადა, რომ 
ღმერთმა მოავლინა ქვეყნიერებაზე თავისი 
მხოლოდ შობილი ძე, რათა ვიცოცხლოთ მისი 
მეშვეობით.  ბიბლია: 1იოანე 4:9

შეხედეთ გოლგოთის ჯვარს, სადაც იესო ქრისტემ 
განიცადა ღვთის სასჯელი, საშინელი ტანჯვა განიცადა. 
ის ღმერთმა ჯვარზე მიატოვა რადგან მან იტვირთა ჩვენი 
ცოდვები. ვერც კი წარმოვიდგენდით, რას ნიშნავდა ეს 
იესო ქრისტესთვის, რომელიც სრულად უცოდველი იყო.

ხედავ, რა ძლიერ  
                 უყვარხარ ღმერთს?
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იესო ქრისტე ცოცხალია! იგი მკვდრეთით 
აღსდგა და დაბრუნდა სამოთხეში. ეს 
სასიხარულო ამბავი თითქმის 2000 წლის 
განმავლობაში იქადაგეს. ამრიგად, ხსნა 
შეუძლია შესთავაზოს ყველა ადამიანს. 
ყველას, ვისაც სწამს იესო ქრისტე, ერთად 
ერთი მხსნელი, ღმერთის მარადიული 
განსჯისგან თავისუფლდება. ვინც მიიღებს 
თავის გამოსყიდვას რწმენით, ღვთის წინაშე 
გამართლებული გამოცხადდება.

ღმერთის დახმარება + 
        ხსნის საშუალებები
ჩვენ ღმერთისგან ცოდვით გამოყოფილნი ვართ. 
ღმერთს არ შეუძლია მიიღოს ჩვენი მცდელობები 
საკუთარი თავის გასაუმჯობესებლად. ღმერთმა, 
თავის სიწმინდით და სამართლიანობით უნდა 
განსაჯოს ბოროტება. არის მხოლოდ ერთი 
გამოსავალი: ჩვენ უნდა მივიღოთ ხსნის საშუალება, 
რომელიც მისგან მოდის.

რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყნიერება,  
              რომ მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე,  
       რათა ყოველი, ვინც მას ირწმუნებს,  
                   არ დაიღუპოს, არამედ საუკუნო  
            სიცოცხლე ჰქონდეს.
                                                          ბიბლია: იოანეს 3:16

იმისათვის, რომ ჩვენ ღმერთთან ურთიერთობა 
გვქონოდა, შემოქმედი, იესო ქრისტე ადამიანი 
გახდა და დედამიწაზე მოვიდა. იესო ქრისტემ 
გამოავლინა ღვთის სიყვარული. მან ეს საკმაოდ 
შთამბეჭდავად დაამტკიცა, მან განიცადა 
სიკვდილი შენთვის გოლგოთის ჯვარზე. როგორც 
შენმა წარმომადგენელმა, მან საკუთარ თავზე 
აიღო სასჯელი შენი ცოდვებისათვის.

თუ მას რწმენით მიიღებთ და საკუთარ 
ცოდვებს აღიარებ ღმერთის წინაშე, 
ის გაპატიებს და მოგცემს მარადიულ 
სიცოცხლეს.

თუ ვაღიარებთ ჩვენს ცოდვებს, იგი,  
                    სარწმუნო და მართალი,  
       მოგვიტევებს ცოდვებს და განგვწმედს  
                             ყოველგვარი უკეთურებისაგან.
                         ბიბლია: 1 იოანე 1:9

და უსასყიდლოდ მართლდებიან მისი მადლით,  
         ქრისტე იესოში გამოსყიდვით.
                                                           ბიბლია: რომაელთა 3:24
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1.
2.

ღვთიური აღთქმები
მოკლედ რომ ვთქვათ, წმინდა წერილი, ბიბლია, 
გვატყობინებს:

ღმერთი წმინდაა >  მან უნდა განსაჯოს 
და დასაჯოს ცოდვა!

ღმერთი სიყვარულია >  მას უნდა გაპატიოს 
ცოდვები.

ღმერთს შეუძლია შეგინდოს შენი ცოდვები, 
რადგან მისმა ძემ, იესო ქრისტემ, საკუთარ 
თავზე აიღო სასჯელი ცოდვისთვის და 
გადაგიხადა ვალი.

ამისათვის, უნდა წარსდგე ღმერთის წინაშე 
ცოდვების გულწრფელი აღიარებით, ყველა, 
რომლის გახსენებაც შეგიძლია და დაიჯერო რომ 
იესო ქრისტე მოკვდა ჯვარზე შენთვის როგორც 
მხსნელი და გამომსყიდველი.

ამ შემთხვევაში, ღმერთს თავის  
სიტყვაში, ბიბლიაში, შენთვის ექნება 

ათასზე მეტი უცვლელი ღვთაებრივი 
მტკიცებულება.

რამდენიმე მათგანი შეგიძლიათ 
წაიკითხოთ ქვემოთ >>

ვისაც ძე სწამს, საუკუნო სიცოცხლე  
     აქვს, ხოლო ძის ურჩი ვერ იხილავს  
   სიცოცხლეს, არამედ ღმერთის  
              რისხვა დარჩება მასზე.
                                                                            ბიბლია: იოანეს 3:36

ვინც ჩემს სიტყვებს ისმენს და ჩემს  
     მომავლინებელს იწამებს,  
             საუკუნო სიცოცხლე ექნება და  
   არ განისჯება, არამედ გადავა  
          სიკვდილიდან სიცოცხლეში.  
                                                               ბიბლია: იოანეს 5:24

   ხოლო რომელთაც მიიღეს იგი,  
მისცა მათ ხელმწიფება ღმერთის 
                             შვილებად გახდომისა,  
             ვისაც სწამს მისი სახელი.
                                                        ბიბლია: იოანეს1:12

           ნუგეშინია, რადგან  
                         მე გამოგისყიდე,  
     მოგიწოდე შენი სახელით;  
               ჩემი ხარ შენ.
                                                                          ბიბლია: ესაია 43:1
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უთხრა მამამ 
თავის მსახურებს: 
‘სასწრაფოდ მოიტანეთ 
საუკეთესო სამოსი და 
ჩააცვით, გაუკეთეთ 
ბეჭედი ხელზე და 
ფეხსაცმელი ჩააცვით 
ფეხზე. მოიყვანეთ 
ნასუქალი ხბო და 
დაკალით. ვჭამოთ და 
გავიხაროთ, რადგან 
ეს ჩემი ძე მკვდარი 
იყო და გაცოცხლდა, 
დაკარგული იყო 
და გამოჩნდა.’ და 
დაიწყეს მხიარულება. 
ხოლო მისი უფროსი 
ვაჟი მინდორში იყო. 
რომ მოდიოდა და 
სახლს მიუახლოვდა, 
მუსიკისა და 
ცეკვა-თამაშის ხმა 
შემოესმა. დაუძახა 
ერთ მსახურთაგანს 
და ჰკითხა: ‘ეს 
რა ამბავია?’ მან 
უთხრა მას: ‘შენი 
ძმა მოვიდა და 
მამაშენმა ნასუქალი 
ხბო დაკლა, რაკი 
მრთელი დაუბრუნდა.’ 

გაბრაზდა და შესვლა 
აღარ უნდოდა. 
მამამისი გამოვიდა და 
იწვევდა შინ. მიუგო 
და უთხრა თავის 
მამას: ‘აჰა, რამდენი 
წელია გემსახურები, 
არასოდეს შენს 
ბრძანებას არ 
გადავსულვარ და 
არასოდეს მოგიცია 
ერთი ციკანიც კი, რომ 
ჩემს მეგობრებთან 
ერთად გამეხარა. 
ხოლო როცა 
მოვიდა ეს შენი ძე, 
რომელმაც თავისი 
ქონება მეძავებთან 
გაფლანგა, ნასუქალი 
ხბო დაუკალი.’ მან 
უთხრა: ‘შვილო, შენ 
მუდამ ჩემთან ხარ 
და რაც გამაჩნია, 
შენია. მაგრამ უნდა 
ვილხენდეთ და 
ვხარობდეთ, რადგან 
შენი ძმა მკვდარი 
იყო და გაცოცხლდა, 
დაკარგული იყო და 
გამოჩნდა.’“

ბიბლია: ლუკა 15:11-32

ისტორია ბიბლიიდან
უძღები ძე

„ერთ კაცს ორი ძე 
ჰყავდა. უმცროსმა 
უთხრა მამას: ‘მომეცი 
ჩემი ხვედრილი 
წილი ქონებიდან.’ 
და მამამ გაუყო მათ 
ქონება. მცირე ხნის 
შემდეგ უმცროსმა 
ძემ მოაგროვა 
ყველაფერი, წავიდა 
შორეულ ქვეყანაში 
და გაფლანგა თავისი 
ქონება თავაშვებული 
ცხოვრებით. და 
როდესაც ყველაფერი 
გაფლანგა, იმ 
ქვეყანაში დიდი 
შიმშილობა 
ჩამოვარდა, და მას 
გაუჭირდა. წავიდა 
და იმ ქვეყნის ერთ 
მოქალაქეს მიეკედლა, 
რომელმაც თავის 
მინდვრებში გაგზავნა 
ღორების სამწყემსად. 
და ენატრებოდა, 
მუცელი იმ რკოთი 
მაინც ამოევსო, 
ღორები რომ ჭამდნენ, 

მაგრამ არავინ 
არაფერს აძლევდა. და 
როდესაც გონს მოეგო, 
თქვა: ‘მამაჩემთან 
რამდენ მოჯამაგირეს 
პური თავსაყრელი 
აქვს, მე კი შიმშილით 
ვკვდები. ავდგები, 
წავალ მამაჩემთან და 
ვეტყვი: მამა, შევცოდე 
ზეცის მიმართ 
და შენს წინაშე, 
ღირსი აღარავარ, 
რომ შენს ძედ 
ვიწოდებოდე. მიმიღე 
როგორც ერთი შენი 
მოჯამაგირეთაგანი!’ 
ადგა და წავიდა თავის 
მამასთან. როდესაც 
ჯერ კიდევ შორს იყო, 
მამამ დაინახა და 
შეებრალა. გამოიქცა, 
ყელზე მოეხვია და 
აკოცა. და უთხრა: 
‘მამა! შევცოდე ზეცის 
მიმართ და შენს 
წინაშე. ღირსი აღარა 
ვარ, რომ შენს ძედ 
ვიწოდებოდე.’
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ტაოიზმი
ათეიზმი

ბუდიზმი

ინდუიზმი

ისლამი
სიკიზმი

იუდაიზმი

აგნოსტიციზმი

ქრისტიანობა

ძინტოიზმი

მრავალი რელიგიის -  
    ერთი და იგივე ღმერთი?
ბოლო წლების განმავლობაში, ქრისტიანობაში 
გავრცელდა მოსაზრება, რომ ყველა რელიგია 
ერთსა და იმავე ღმერთთან მიდის, თუმცა 
სხვადასხვა გზით. ეს სრულიად ეწინააღმდეგება 
ბიბლიის მთავარ გზავნილს, რომელიც იესო 
ქრისტესგან ჟღერს: „მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და 
სიცოცხლე. ვერავინ მივა მამასთან, თუ არა ჩემი 
მეშვეობით.“ (იოანეს 14:6) დღეს ამ ჭეშმარიტებას 
ზოგადად უარყოფენ.

შეადარეთ, მაგალითად, ყურანის და ბიბლიის 
შედარება ცხად ყოფს, რომ ისლამის ალაჰი არ 
შეიძლება იყოს ბიბლიის ღმერთი.

ყუ
რ

ან
ი ასე რომ ირწმუნეთ ღმერთი [ალაჰი] და მისი 

წინასწარ მეტყველები. ნუ იტყვი “სამებას” ... 
ღმერთი არის ერთი (ჩვენი) ... მამად ... მისი 
წარმოჩენა წამგებიანია.            ყურანი: სურა 4-171

ბი
ბლ

ია

რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, რომ 
მისცა თავისი მხოლოდ შობილი ძე, რათა 
ყოველი, ვინც მას ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, 
არამედ საუკუნო სიცოცხლე ჰქონდეს.
ბიბლია: იოანეს 3:16

ყუ
რ

ან
ი ამბობენ: “ჩვენს მიერ იქნა მოკლული მარიამის ძე - 

მესია იესო, ღმერთის წარმომგზავნელი“ მაგრამ ის 
არც მათი მოკლულია და არც ჯვარცმული. ისინი ამას 
მხოლოდ ვარაუდობენ.           ყურანი: სურა 4-157

ბი
ბლ

ია რადგან სიტყვა ჯვრის შესახებ უგუნურებაა 
მათთვის, ვინც იღუპება, ხოლო ჩვენთვის, 
ვინც გადავრჩებით, ღმერთის ძალაა.... 
ხოლო ჩვენ ვქადაგებთ ჯვარცმულ ქრისტეს: 
იუდეველთათვის საცდურს და ბერძენთათვის – 
უგუნურებას.               ბიბლია: 1 კორ.1:18-23

ყურანი აშკარად უარყოფს ღვთის სამებას და 
იმ ფაქტს, რომ ალაჰს ჰყვს ვაჟი, ასევე იმ ფაქტს, 
რომ იესო ქრისტე მოკვდა ჯვარზე! მაგრამ 
ბიბლიის ღმერთი ცოცხალი ღმერთია. ჩემდამი და 
შენდამი სიყვარულის გამო მან გასცა თავისი ძე 
სიკვდილისათვის ის, ვინც აიღო ჩვენი ცოდვები 
თავის თავზე. ამრიგად, ალაჰი არ შეიძლება იყოს 
ბიბლიური ღმერთი და უფალი იესო ქრისტეს მამა.

სხვათაშორის,  
ბიბლიური ქრისტიანობა - არ არის რელიგია! 

ამ სამყაროს სხვადასხვა რელიგიებში ადამიანი,  
საკუთარი ძალისხმევით, ცდილობს ღმერთისაკენ 
მიმავალი გზა იპოვოს.

ბიბლია გვიჩვენებს წმინდა ღმერთს, რომელმაც 
წარმოგზავნა თავისი ძე იესო ქრისტე, რომ ყოველივე, ვინც 
მას ირწმუნებს და თავის ცოდვებს აღიარებს, გადარჩება.

მაგრამ არა გამკეთებელს, რომელსაც სწამს ის, ვინც 
ამართლებს ურჯულოს, თავისი რწმენა ჩაეთვლება 
 სიმართლედ.                                              ბიბლია: რომ.4:5
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მომავლის 
     ხედვა
ბიბლია გვაწვდის სანდო 
ფაქტებს მომავლის შესახებ.

დღეს იმდენი მწუხარება 
და უბედურებაა: 
ძალადობა, შიმშილი, ომი, 
უბედურება,კრიზისი, 
ტერორიზმი ... მაგრამ, იესო ქრისტე მალე მოვა! 
ღმერთი ნათლად გვეუბნება ბიბლიაში, რომ 
მისი მოსვლის წინადღეები ხასიათდება ასეთი 
მოვლენებით.ის, ვინც ბიბლიას კითხულობს, იცის 
როგორ იქნება ყველაფერი.

ღმერთი განსჯის ქვეყნიერბას, რომელიც შებრუნდა 
მისგან და ჩაეფლო ცოდვაში. და ის მაინც „ახლა 
მოუწოდებს ადამიანებს, ყველას, ყველგან, რომ 
მოინანიონ. რადგან მან დაადგინა დღე, როცა 
განიკითხავს ქვეყნიერებას.“ საქ.:17:30-31

ეს მოხდება მისი ძის იესო ქრისტეს მეშვეობით, 
რომელიც მალე მოვა ზეციდან განსასჯელად. იგი 
შეურაცხყობილი და ჯვარცმული, დაბრუნდება 
როგორც გამარჯვებული, უზენაესი მოსამართლის 
ძალით. “ის არის ღვთისგან დანიშნული 
ცოცხალთა და მკვდართა მსაჯულად.“ საქ.: 10:42

სასამართლო ნამდვილად გაიმართება, მაგრამ 
შენთვის არსებობს იმედი!

ბიბლია დეტალურად წინასწარმეტყველებს იესო 
ქრისტეს დაბადებას, ისევე როგორც მის სიკვდილს 
და აღდგომას. რადგან იესო ქრისტემ თავისი 
სიცოცხლე გასცა შენთვის, ღმერთი გთავაზობს თავის 
მადლს და პატიებას.

მოდი დღეს, ამბობს ის, რადგან ხვალ შეიძლება 
იყოს გვიანი.

აჰა, ახლაა მოწყალების ჟამი, აჰა,  
             ახლაა ხსნის დღე!               ბიბლია: 2კორ. 6:2

ისარგებლე ამით და ნახავ მარადიულ ხსნას 
ღვთიური განსჯიდან. ამისათვის შენ უნდა წარსდგე 
მის წინაშე ცოდვების აღიარებით. ყოვლის შემძლე 
ღმერთი წინასწარ მეტყველებს აბსოლუტურად 
ჭეშმარიტად, რანაირადაც ვერავინ შეძლებს. ასობით 
ბიბლიური წინასწარმეტყველება ახდა, და ეს 
აშკარაა. წინასწარმეტყველებება იმ პერიებზე, იესო 
ქრისტეს დაბადება, იერუსალიმის განადგურება 70 
წელს, ებრაელთა გაფანტვა მთელ მსოფლიოში და 
ა.შ. გამოჩნდნენ დიდი ხნით ადრე მოვლენებამდე.

ეს ყველაფერი ცალსახად ადასტურებს,  
რომ ბიბლია არის ღვთის სიტყვა.

მაგალითად, მეორე რჯულთა 28:64-65 ბიბლია 
ლაპარაკობს იუდევლებზე (იერუსალიმის 
ერზე) შემდეგს: “გაგაბნევს უფალი ხალხთა 
შორის, ქვეყნის კიდიდან კიდემდე ... იმერთა 
შორის ჰპოვებ სიმშვიდესა და ადგილს შენი 
ტერფისთვის.“

>> განსაჯე, მართლა ასეა!
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ცხოვრება ძალიან მოკლეა და 

ჩაივლის როგორც ფილმი!

დღეს შენ უნდა მოემზადო ღმერთთან 

შესახვედრად. ნუ თუ შენ დაუშვებ, დრო 

გადიოდეს, და შენ მას არასდროს მიუბრუნდე?  

ამ შემთხვევაში, ერთხელ ძალიან გვიანი იქნება!
ძალიან პატარა ძალიან უდარდელი

       ძალიან 
თავდაჯერებული ძალიან ბედნიერი ძალიან დაკავებული

   ძალიან 
შეშფოთებულია

ძალიან მოხუცი
   ძალიან 
დაგვიანებული

       ამიტომ:

შეურიგდი  
           ღმერთს.
                   ბიბლია: 2კორ. 5:20

35
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საოცარი გამონათქვამე 
             ბიბიბლიის შესახებ
”ორმოცი წლის განმავლობაში საფუძვლიანად 
ვსწავლობდი წერილებს, დღეს კი ჩემი რწმენა 
უფრო ძლიერია, ვიდრე ორმოცი წლის წინ. 
ყველა დაპირება არის ჭეშმარიტი და იმსახურებს 
ნდობას.”

ხადსონ ტაილორი (1832-1905), მისიონერი ჩინეთში

„მე ვკითხულობდი წმინდა წერილს რეგულარულად 
და გააზრებით. და ვფიქრობ,რომ ამ უძველეს წიგნს... 
სიმდიდრე და სილამაზე მეტი აქვს ვიდრე სხვებს, 
რომელ საუკუნეში ან ენაზეც არ უნდა ყოფილიყო 
დაწერილი.“

სერ უილიამ ჯონსი (1746-1794) ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი 
ენათმეცნიერი (იცოდა 28 ენა), აღმოსავლეთმცოდნე. 

”რამდენად ღარიბი, რამდენად პათეტიკურია 
ბიბლიური სიტყვებთან შედარებით ჩვენი 
ფილოსოფოსების მთელი მათი წინააღმდეგობებით. 
შესაძლებელია, კი, რომ წიგნი, რომელიც ასე მარტივი 
და ამავე დროს საკმაოდ რთული იყო, შედგებოდეს 
მხოლოდ ადამიანების სიტყვებით? “

ჟან-ჟაკ რუსსო (1712-1778), ფილოსოფოსი

”ბიბლია არის როგორც უნიკალური ისტორიული 
დოკუმენტი, ასევე სანდო ისტორიული წყარო. მის 
გარეშე არ იქნებოდა ათასობით არქეოლოგიური 
აღმოჩენა და უამრავი ლიტერატურა ძველ 
კულტურებზე. ბიბლია ყოველთვის აჩვენებს, რომ 
მართალია, როგორც მცირე დეტალების აღწერაში, 
ასევე შესანიშნავია მოვლენების აღწერილობაში. ”

დეივ ბალსინგერი, ჩარზ ე. სელლერ, არქეოლოგები

ბიბლიაში შეგიძლიათ იპოვოთ დიდი ჭეშმარიტება, 
რომელიც სჭარბობს ჩვენს გონებრიობას და აჩვენებს, 
თუ რამდენად შეზღუდულია ჩვენი გონება. თუმცა, 
მთავარ და ფუნდამენტურ მტკიცებულებებში, 
ბიბლია არც ისე რთულია გასაგებად. ”

ჩარლზ სპურგეონი (1834–1892), ინგლისელი მქადაგებელი

“ბიბლია არის ერთადერთი საინფორმაციო 
დოკუმენტი ღმერთისაგან, რომელიც გვაქვს 
დაბეჭდილი ადამიანურ ენაზე. ეს არის მიზეზი იმისა, 
რომ იგი უნიკალური და აბსოლუტურად საიმედოა 
ყველა თავის გამონათქვამში. მისი შესწორება ვერ 
შეძლო მეცნიერებამ, ვერც ფილოსოფიამ და ვერც 
იდეოლოგიამ. ეს მას შეუძლია ჩვენი აზროვნების 
სისტემის განწმენდა.”

პროფესორი ვერნერ გიტტ, ერთ დროს ხელმძღვანელობდა 
ბრაუნშვეიგის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტის 
ინფორმაციის დამუშავების განყოფილებას.

ადვილია დაადანშაულო ბიბლია უზუსტობაში, 
მაგრამ სულ სხვაა - ამის დამტკიცება.



38 39

         თარგმანი  
ორიგინალური ტექსტიდან
ბიბლიის თარგმნა - რთული სამუშაოა.

ძველი აღთქმის ებრაული ტექსტი, ისევე როგორც 
ბერძნული ახალი, შეიცავს მხოლოდ დიდ ასოებს, 
რომლებიც ერთმანეთთან ახლოს მდებარეობს, 
ყოველგვარი წერტილებისა და მძიმეების გარეშე. 
სწორედ ამიტომ ენათ მეცნიერებისათვის რთულია 
გარჩევა ახალი წინადადების და საწყისის. გარდა 
ამისა, ძველ ებრაულ ენაში არ არსებობს ხმოვნები 
(მაგალითად, ა, ე, ი, ო, უ), არსებობს მხოლოდ 
თანხმოვნები (ბ, კ, ტ და ა.შ.).

თქვენ თვითონ უნდა დაამატოთ ხმოვნები. დაბ.1:1 ასე 
გამოიყურება ჩვენთვის:

თვდნღმრთმშქმნცდდდმწ
შეძლებ შემდეგი წინადადებაის ამოცნობას: „თავიდან 
ღმერთმა შექმნა ცა და დედამიწა“? ამიტომ, ჩვენ 
ძალიან მადლიერები ვართ მათი, ვინც აღმოაჩინა, 
გამოიკვლია და თარგმნა უძველესი ხელნაწერები.

განსაკუთრებით დიდი წვლილი შეიტანა 
დიდმა რეფორმატორმა მარტინ ლუთერმა, 

რომელმაც ბიბლია გერმანულად თარგმნა 
დაახლოებით 500 წლის წინ. ამის 

შემდეგ, ბევრმა სხვამ თარგმნა ის, რომ 
წარმოედგინა ყველაზე ზუსტი და 
გასაგები ვერსია.

არსებობს 
ბევრი ბიბლიის 
თარგმანი. ისინი 
განსხვავდებიან იმით, 
თუ რამდენად ზუსტად 
არის წარმოდგენილი 
ორიგინალური ტექსტი. სამწუხაროდ, ზოგიერთ 
ბიბლიურ თარგმანში იმდენად არის გადახრილი 
ორიგინალური ტექსტისგან, რომ ზოგიერთმა სიტყვამ 
შესაძლოა სერიოზულობა დაკარგოს, მაგალითად, თუ 
„ცოდვა“ ითარგმნება „შეცდომად“.

თუ გსურთ დარწმუნდეთ, რომ სინამდვილეში 
წაიკითხეთ ის, რაც ღმერთმა დაწერა ბიბლიაში, 
გირჩევთ, რომ მიიღოთ ბიბლიური თარგმანი, 
რომელიც ახლოსაა თავდაპირველ ტექსტთან. 
დღეისათვის, ბიბლია ან ბიბლიის ნაწილები 
ხელმისაწვდომია 2,900 -ზე მეტ ენაზე. მსოფლიოს 
მოსახლეობის თითქმის 97%-ს აქვს ღვთის სიტყვის 
ნაწილების წაკითხვის შესაძლებლობა.

ჯერ კიდევ არსებობს თარჯიმნები, რომლებიც 
თავდადებით თარგმნიდნენ ბიბლიას დედამიწის 
ყველაზე რთულად მისაღწევ რაიონებში, მცხოვრები 
ერებისთვის. ხშირად, ეს ძალიან რთულია, რადგან 
მათ თვითონ უნდა შექმნან დამწერლობა.

ბიბლია გახდა ყველაზე ცნობილი და ყველაზე 
ფართოდ გავრცელებული წიგნი მსოფლიო 
ლიტერატურაში.

1800   წელს ბიბლიის ნაწილები იყო 
გადათერგმნილი 75 ენეზე.

1900 -    უკვე 567-ზე
1953 -    1167 -ზე
1978 -    1660 -ზე
2017 -    თითქმის 3000 ენეზე!
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ბენგალური  ინდოეთი

ინგლისი  დიდი ბრიტანეთი

უნგრელი  უნგრეთი

ბირმული  მიანმარა

ებრაული  ისრაელი

თურქული  თურქეთი

წიგნი ყველა ადამიანისთვის

> წერდა 40 ადამიანი
> თარგმნიდნენ ასობით
> ბეჭდავდნენ ათასობით
> კითხულობდა მილიონობით

არც ერთი სხვა წიგნი არ ვრცელდება ასე მრავალ 
ენაზე და ამდენ ქვეყნებში, როგორც ბიბლია.

შემდეგ სამ გვერდზე სხვადასხვა ენაზე 
მოცემულია ერთი და იგივე ლექსი ბიბლიიდან 
-იოანეს 3:16

    ვინაიდან ისე შეიყვარა ღმერთმა  
        წუთისოფელი, რომ მისცა თავისი  
 მხოლოდ შობილი ძე, რათა ყოველი  
            მისი მორწმუნე არ დაიღუპოს,  
არამედ ჰქონდეს საუკუნო სიცოცხლე.

ეს მუხლი, რომელსაც ასევე ბიბლიის გულს 
უწოდებენ, აჯამებს ღვთის სასიხარულო 
გზავნილს ჩვენთვის, ადამიანებისთვის.

>  ღმერთს ისე ძალიან უყვარხარ, რომ  
შენი გულისთვის მან გასცა თავისი ძე.

> თუ მას ირწმუნებ, გადარჩები.
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იაპონური  იაპონია

პოლონური  პოლონეთი

პორტუგალური  პორტუგალია

რუსული  რუსეთი

ტელუგუ  ინდოეთი

ამჰარული  ეთიოპია

ფრანგული  საფრანგეთი

არაბული  ეგვიპტე და შუა აღმოსავლეთი

ბერძნული  საბერძნეთი

            

ჩინური  ჩინეთი
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შეგიძლია წაიკითხო ბიბლია  
       სხვადასხვა ნაირად:

სა
ინ
ტ
ერ

ეს
ო
ა ყველაზე პატარა დაბეჭდილი ბიბლია

                  > სრული ბიბლია
ყველაზე პატარა დაბეჭდილი ბიბლია ოდნავ 
აღემატება 2 ევროს მონეტას. მისი ზომაა 
2.8 სმ 3.4 სმ-ით. ამავე დროს, 1 სმ. სისქის 
მქონე მასში მოცემულია 1514 გვერდი. 
მისი წაკითხვა შეიძლება, მაგრამ 
მხოლოდ გამადიდებელი შუშით.

ყველაზე პატარა ბიბლია ზოგადად
                          > მიკრო ჩიპზე
2008 წელს ჰაიფაში, ტექნოლოგიების ინსტიტუტის 
ისრაელმა მეცნიერებმა მოახერხეს ძველი აღთქმის 
დაწერა ნახევარ კვადრატულ მილიმეტრზე. ძველი 
აღთქმის 300000 -ზე მეტი სიტყვა ებრაულ ენაზე 
შენახული იყო სილიკონის ჩიპზე შაქრის მარცვლის 
ზომის. მხოლოდ ნანო ტექნოლოგიის დახმარებით 
შეიქმნა ასეთი მინი მონაცემთა გადამზიდავი. ტექსტის 
წასაკითხად, მონაცემები უნდა შეიცვალოს და შემდეგ 
გაფართოვდეს 10,000 ჯერ.

შეიძლება კიდევ უფრო მცირე ზომის იყოს?
      > დნმ, როგორც მომავლის მონაცემთა გადამზიდავი
ღმერთმა, შემომქმედმა, ჩვენი სხეულის ყველა უჯრედში 
შექმნა მონაცემთა მშვენიერი გადამზიდავი, რომლის 
მოცულობა მნიშვნელოვნად აჭარბებს უკვე ცნობილ 
მატარებლებს. ეს არის დნმ, რომლის დიამეტრი ორი 
მილიონი მილიმეტრია. მასში ინახება უამრავი ინფორმაცია 
თითოეული ადამიანის გენეტიკური მასალის შესახებ. თუ 
ჩვენ გვექნებოდა მომზადებული დნმ-ის მასალა, შაქრის 
მარცვლეულის ზომის მისი წერის და კითხვის შესაბამისი 
უნარ-ჩვევები, ჩვენ შეგვეძლება მასზე თითქმის ერთი 
მილიარდი სრული ბიბლიის “შენახვა”. მეცნიერები თვლიან, 
რომ გიგანტური დნმ -ის საწყობები რამდენიმე წელიწადში 
იქნება შესაძლებელი.

შეგიძლია მისი წაკითხვა
როგორც ძველი ლიტერატურის ნაწარმოები, 
რომ დააკმაყოფილოს შენი ცნობის მოყვარეობა.

შეგიძლია მისი წაკითხვა
როგორც ისტორიული წიგნის, წარსულის 
მოვლენების შესახებ.

შეგიძლია მისი წაკითხვა 
როგორც ინტელიქტუალს, ანალიზის დროს, 
კრიტიკულად განიხილო მისი დამტკიცება.

მაგრამ, ასევე შეგიძლია წაიკითხო ბიბლია 
რწმენით როგორც გზავნილი, რომელსაც 
ღმერთი გიგზავნის შენ.

თუ წაიკითხავ ბიბლიას როგორც ღვთის 
გზავნილს, მაშინ მისი სიყვარული რომელიც 
შეიძლება იხილო იესო ქრისტეში, შესძლებს 
დაელაპერაკოს შენს გულს. მაშინ შენი სინდისი 
განათდება ღვთიური შუქით, რომელიც იესომ 
გამოავლინა თავის საქმეებითა და სიტყვებით.



46 4746 47

რა სიხარულია - ის არ დარჩენილა საფლავში, 
ის მკვდრეთით აღდგა. ის ცოცხალია! ის ახლა 
სამოთხეშია. ის გვხედავს. ის შენც გიცნობს. მას 
დღემდე აქვს თანაგრძნობა ჩვენთვის. მას ჯერ 
კიდევ უნდა რომ გაპატიოს შენი დანაშაული, 
თუ გულწრფელად მოინანიებ შენს ცოდვებს და 
აღიარებ მათ მის წინაშე, ისევე როგორც მანამდე 
ნახსენები ქალი.

შემდეგ კი ის გეტყვის:”დიახ, მე შემიძლია 
გაპატიო შენი ცოდვები, რადგან მათთვის 
დავისაჯე ჯვარზე.” 

იესო - ჩვენი საუკეთესო 
                 მეგობარია!
ყველა ბავშვს უყვარდა იესო. ჩვილებს 
ხელში იყვანდა. ის ძლევა მოსილი 
იყო! ქარიშხალმა ასწია ტალღები და 
იმ ნავს რომელშიც იესო იმყოფებოდა 
საფრთხე ემუქრებოდა. მაგრამ მან 
აუკრძალა ქარს და ზღვა დამშვიდდა.

ის კურნავდა ავადმყოფების და 
თანაუგრძნობადა ხალხს - ღარიბებს და 
მდიდრებს. 

ის ხედავდა ცოდვას ჩვენს გულებში -წყაროს 
ყველა პრობლემებისა. და საეჭვო რეპუტაციის 
მქონე ქალი არ შეშინდა და მას მიუახლოვდა. 
ტიროდა საკუთარი უწმინდურების გამო, იგი 
მივიდა მასთან და მან მიუტევა ყველა ცოდვა. 
ერთ დღეს იგი დაიჭირეს! ის იმდენად კარგი 
და სუფთა იყო, რომ არ იყო შესაფერისი 
ცოდვილი ხალხისთვის. ამიტომ მისი მოშორება 
გადაწყვიტეს.

იგი მილურსმული იყო ჯვარზე, სადაც მან 
სიკვდილი განიცადა.

მან წინასწარ იცოდა ამის შესახებ! ის, ღვთის 
ძე, ზეციდან მოვიდა, რომ მოკვდეს. მას 
სურდა ყველას გადარჩენა - ჩვენი, ვინც უნდა 
მომკვდარიყო - სიკვდილისგან, მარადიული 
სიკვდილისგან.

შემდეგ კი დაიწყება ახალი ამბავი - შენი 
ახალი შეცვლილი ცხოვრების ისტორია, იმიტომ, 
რომ ეს იქნება სრულიად განსხვავებული წინაზე. 
ის იქნება შენი საუკეთესო მეგობარი. შენ 
შეგიძლია ყველაფერზე იმსჯელო მასთან (ამას 
ეწოდება “ლოცვა”). შენ წაიკითხავ ბიბლიას, რომ 
უკეთ გაიცნო იგი.

ბიბლია შენთვის საინტერესო წიგნი გახდება. 
რა თქმა უნდა, შენ მოისურვებ წაიკითხო უფალ 
იესოზე ყოველ დღე.

მას მხოლოდ 
სურს შენი 
საუკეთესო 
მეგობარი იყოს!
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დიდი გაწმენდა
მისი საძინებელი საშინლად გამოიყურებოდა! 
კედლებზე ეკიდა გაზეთებიდან გამოჭრილი 
სიმახინჯე, დაბალი ხარისხის ფოტოები და 
პლაკატები. ერთხელ მასთან ბიძა მოვიდა, მხატვარი. 
ამ ყველაფრის დანახვისას იგი დამწუხრდა, მაგრამ 
არაფერი უთქვამს. რამდენიმე დღის შემდეგ მან 
ძმისშვილს გაუგზავნა ლამაზი სურათი, ნამდვილი 
ხელოვნების ნიმუში. ამ ხელოვნების ნამუშევარმა 
საძინებლის კედელზე საპატიო ადგილი 
დაიკავა, რის გამოც რამდენიმე ფოტოს მოხსნა 
მოუწია. იმ წუთიდან ჩანდა, თითქოს ამ ოთახში 
განსხვავებული, სუფთა ატმოსფერო სუფევდა. 
თანდათანობით ყველა პლაკატი გაქრა: ისინი არ 
იყვნენ შესაფერისი ამ ლამაზი სურათისთვის.
თუ ბიბლიის კითხვას შეუდგები, სავსებით 
შესაძლებელია, რომ ერთი ან სხვა რამ გაქრეს 
კედლიდან, წიგნების თაროდან ან CD – ების 
სადგამიდან და რამდენიმე მონაცემი, თამაშები 
ან ბმული წაიშლება შენი კომპიუტერიდან ან 
სმარტფონიდან. ვინ იცის, იქნებ რაღაც გაქრეს შენი 
გულის ფარული კუთხეებიდან.

მაშასადამე, ის, ვინც ქრისტეშია, 
ახალი ქმნილებაა; ძველმა განვლო 
და ახლა ყოველივე ახალია. რა აქვს 
საერთო ნათელს წყვდიადთან?
                                                                   ბიბლია: 2 კორ. 5:17; 6:14

ყველაზე საინტერესო  
         წიგნი მსოფლიოში
”დედა, გააგრძელე წაიკითხვა! ეს ამბავი იმდენად 
საინტერესოა!” დიახ, ეს ამბავი ნამდვილად 
საინტერესო.

ძმებმა შეიძულეს იოსები და 
ჩააგდეს ორმოში, მოგვიანებით 
ამოიყვანეს იგი და მონობაში 
გაყიდეს ეგვიპტეში. იქ ის, 
უდანაშაულო, ციხეში ჩასვეს, 
საბოლოოდ იგი გახდა მეორე 
ადამიანი სახელმწიფოში 
ფარაონის შემდეგ. შიმშილობის 
დროს მან გადაარჩინა თავისი 
ოჯახი და მთელი ქვეყანა.

ბიბლია სავსეა ისეთი საინტერესო ფაქტორებით 
და სასწაულებით, რომლებიც ღვთის მიერ არის 
შესრულებული ბიბლიაში.

გაიხსენე დანიელის სამი 
თანამებრძოლი, რომლებიც 
არ ემორჩილებოდნენ 
მეფის კერპს და ამის გამო 
გავარვარებულ ღუმელში 
ჩაყარეს, საიდანაც 
უვნებლად გამოვიდნენ.

       ბიბლია საინტერესო წიგნია 
                   ახალგაზრდებისთვისაც!
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ეს ფსალმუნი ეხება ყველას. არსებობს რამე 
უკეთესი, ვიდრე შესაძლებლობა სთქვა: 
”უფალი ჩემი მწყემსია”?

რთულ დროს, სიკვდილის წინ, ფსალმუნი 
ნამდვილად განუგეშებს „სიკვდილის 
აჩრდილთა ველზეც რომ ვიარო... შენ 
ჩემთან ხარ“ 

და არ დაუშვა რომ ის შემოვიდეს შენს სახლში! გაექეცი 
ყველაფერს რაც არ ეთანხმება ღმერთის აზრებს. მას 
უნდა ჩვენი დაცვა ცოდვის ზეგავლენისაგან და ბოროტი 
გზებისაგან. და ის ამას გააკეთებს, თუ ჩვენ წავიკითხავთ 
ბიბლიას. ღმერთის სიტვა წმინდაა და ჭეშმარიტია, 
ცოცხალი და მარადიული. ის გვიჩვენებს გზას ნამდვილი 
ბედნიერებისაკენ და ჭეშმარიტი მშვიდობისაკენ.

როდესმე გაგისინჯავს  
  ბელლადონნას ნაყოფი?
                                (Atropa belladonna)

ბელლადონნა (ცოფიანი კენკრა) სახიფათოა 
სიცოცხლისათვის. ვინმეს რომ ეთქვა რომ, ეს კენკრა უნდა 
გავსინჯოთ, იმისათვის რომ გავიგოთ როგორ მოქმედებს 
მისი შხამი, ასეთი ადამიანის კეთილგონიერებაში შეგვეძლო 
ეჭვი შეგვეტანა. 

ნუ თუ ხანდახან ჩვენ ამის მზგავსათ არ ვიქცევით? ჩვენ 
სულ უფრო ღრმად ვიძირებით მასობრივი ინფორმაციის 
სამყაროში, სადაც ყველაფერი რაც ეხება ქორწინებასა და 
ოჯახს თავდაყირა დგას ღმერთის პრინციპებთან შედარებით. 
ჩვენ ვკითხულობთ რომანებს რომლებშიც წერენ ოკულტურ 
პრაქტიკაზე და რომლებშიც პირველ ადგილზე სიცრუე 
და ინტრიგებია. ჩვენ გვინდა ამ ყველაფრის გასინჯვა 
თავის დასარწმუნებლად რომ ყველაფერი ეს ცუდია და 
ზიანი მაოაქვს. ბიბლია გვეუბნება რომ ჩვენ ყურები უნდა 
დავიცოთ და თვალები დავხუჭოთ, რომ არ გავიგონოთ და 
არ დავინახოთ ბოროტება. ( ისაია 33:15) ამგვარად აი შენ 
კეთილი რჩევა:

>>> ნუ გასინჯავ ნურავითარ  
                                       ბელლადონნას!

ლამპარია ჩემს ფერხთათვის შენი 
სიტყვა და სინათლე - ჩემი ბილიკისთვის.
                                                   ფსალმუნი 119: 105 [118: 105]

ფსალმუნი 23 [22]
>> ცნობილი ტექსტი ბიბლიიდან <<

უფალი ჩემი მწყემსია, არაფერი 
მომაკლდება.
ხასხასა მოლზე დამასვენებს და 
წყნარ წყლებზე წამიძღვება.
სულს განმიახლებს და სიმართლის 
ბილიკზე წარმიძღვება, თავისი 
სახელის გამო.
სიკვდილის აჩრდილთა ველზეც 
რომ ვიარო, ბოროტების არ 
შემეშინდება, რადგან შენა 
ხარ ჩემთან; მანუგეშებენ შენი 
კვერთხი და შენი საყრდენი.
ტაბლა გამიწყე ჩემი მტრების 
თვალწინ, ზეთი სცხე ჩემს 
თავს, სავსეა ჩემი თასი და 
გადმოედინება.
ასე, სიკეთე და წყალობა 
დამედევნება კვალდაკვალ, 
ყოველ დღეს ჩემი სიცოცხლისა; და 
დავმკვიდრდები უფლის სახლში 
დღენი მრავალნი.
                     საგალობელი დავითისა
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ხილის გამყიდველი, ყოველთვის როდესაც მყიდველი 
არ ჰყავდა ბიბლიას კითხულობდა. ის სიამოვნებას 
ღებულობდა ამ წიგნის კითხვით, რომელიც ასეთი 
ძვირფასი იყო მისთვის. 

ერთხელაც, მისმა ერთმა მუდმივმა მყიდველმა ჰკითხა?

- რას კითხულობთ ყოველთვის?

- ბიბლიას, ღმერთის სიტყვას, უპასუხა მას.

- ვინ გითხრათ რომ ეს ღმერთის სიტყვაა?

- თვით უფალმა.

-  ო, თვით უფალი გელაპარაკებათ? - დაცინვით ჰკითხა 
კაცმა.

ქალბატონი ცოტა შეწუხდა: მან არ იცოდა როგორ 
დაემტკიცებინა, რომ ბიბლია არის ღვთის სიტყვა. და 
უცებ მან ცას ახედა და ჰკითხა:

- შეგიძლიათ დაამტკიცოთ, რომ ეს მზეა?

-  შემიძლია თუ არა დამტკიცება? - ჰკითხა მოსაუბრეს.

- მარტივად, ის იძლევა სინათლეს და სითბოს.

-  როგორც ბიბლია, - უთხრა ქალბატონმა. - მისი 
შინაგანი სინათლე და სითბო, რომელიც მისგან 
გამოვლინდაბა, ის ამტკიცებს, რომ ის ღვთის 
სიტყვაა.

საუკეთესო დასტურია

გამომცხვარი ბიბლია
იან გუსს შესაძლებელია გაბედულად ვუწოდოთ არა 
მხოლოდ რეფორმატორი, არამედ ბოჰემური მოწამე. 
მისი ცოცხალი მოწმობის წყალობით, ათასობით 
ადამიანს თვალები აეხილა, რაც უკავშირდება იესო 
ქრისტეს გამოსყიდვის საქმეს. მაგრამ სახარების 
სახალხო აღიარება ქვეყანაში დიდხანს არ 
გაგრძელებულა. იან გუსსი დაწვეს, ხოლო მრავალი 
ქრისტიანი უბრალოდ მოკლეს. ბიბლიას 
ყველგან ეძებდნენ და ანადგურებდნენ.

ერთმა ქალმა, რომლისთვისაც 
ღმერთის სიტყვა ყველაზე დიდი 
საგანძური იყო, გადაწყვიტა პურის 
გამოცხობა. იმ მომენტში სოფელში 
ინკვიზიტორები შემოვიდნენ, 
რომლებიც გეგმავდნენ დაეკავებინათ 
ყვალა ვისაც ბიბლიას უპოვნიდნენ. ყოველგვარი 
აღელვების გარეშე მან აიღო თავისი ბიბლია 
ცომში გაახვია და შედგა ღუმელში. მალე მისი 
სახლი გაჩხრიკეს (სარდაფიდან სხვენამდე), მაგრამ 
ვერაფერი იპოვეს. როდესაც მდევნელები წავიდნენ, 
პური უკვე გამომცხვარი იყო. ქალმა გამოიღო ის 
ღუმელიდან და დაინახა, რომ ბიბლია (ო, სასწაული) 
თითქმის არ იყო დაშავებული. ეს როგორც შადრაქი, 
მისაელი და ყაბედ-ნეგო, რომლებიც ოდეზღაც 
გავარვარებულ ღუმილში ჩააგდეს. ბიბლია 
გვეუბნება, როგორ გამოიყვანა ღმერთმა ისინი 
უვნებლად.
( დანიელი 3)

უფალო, ღმერთო ჩემო! შენზე ვარ 
მონდობილი. დამიხსენი ყველა 
მდევნელისგან და გადამარჩინე   ფსალმუნი 7: 1
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პირდაპირ მიზანში
„ბიბლია არ არის ჩემთვის“, - უთხრა 
პეტრემ თავის მეგობარს. ”მასში იმდენი 
რამ არის გაუგებარი”.

ივანემ წამით გაიფიქრა. მან იცოდა, 
რომ ეს მხოლოდ საბაბი იყო. გუშინ, 
პეტრემ მეზობლისგან რაღაც მოიპარა. 
მან გააპროტესტა: ”მაგრამ ბიბლიაში 
ერთი რამ ნამდვილად შეგვიძლია 
გავიგოთ”. ”რა?” - ჰკითხა პეტრემ. “არ 
მოიპარო!”

თითქოს ისარმა გაუპო პეტრეს გული. 
მან გუშინდელი დღე გაიხსენა და 
ჩუმად წავიდა.

      გულმრუდი ვერ  
                  ჰპოვებს სიკეთეს,  
მზაკვარი ენის პატრონი  
         უბედურებაში ჩავარდება. 
                                                              ბიბლია: იგავები 17:20

გადაგდებული ბიბლია
მატარებელში ჯარში მიწვეულები ერთმანეთს 
ეხუმრობოდნენ, ხალისობდნენ და ყველა 
იცინოდა. და მხოლოდ ერთი ახალბედა ჩუმად 
იჯდა და ბიბლიას კითხულობდა. ვიღაცამ 
შესთავაზა: “მოდით, გავეხუმროთ ამ ბიჭს, 
წავართვათ ბიბლია და ფანჯარაში გადავაგდოთ“. 
რამდენიმე წამში ბიბლია უკვე ლიანდაგზე 
იდო. გაბრაზდა თუ არა ახალბედა? არა მას 
იესოს სიტყვები ახსოვდა: “ მშვიდი და გულით 
თავმდაბალი ვარ“ (მათე 11:29) რა თქმა უნდა, 
იგი დამწუხრდა, მაგრამ არცერთი სიტყვა არ 
წარმოთქვა.

გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მან მიიღო 
ამანათი. იქ იყო მისი ხელმოწერილი ბიბლია 
და ძალიან საინტერესო ჩანაწერი. რკინიგზის 
თანამშრომელმა, რომელიც ბილიკზე მუშაობდა, 
იპოვა ბიბლია. როდესაც მან გახსნა ის და დაიწყო 
კითხვა, ღმერთმა მიმართა მის გულს. მან შიში 
განიცადა თავისი ცოდვების გამო, მაგრამ, 
ბიბლიის წაკითხვის შემდეგ, მან ხსნა მოიპოვა 
უფალი იესო ქრისტეს გამოსყიდვით. მაშინ 
ბიჭი მიხვდა, რატომ მოუწია განშორება თავის 
ბიბლიასთან რამდენიმე კვირის განმავლობაში. 
ღმერთს შესანიშნავი გზები აქვს ხალხის 
გულებამდე, და ეშმაკი, ღვთის დიდი მტერი, 
კვლავ დამარცხდა.

ბოროტება კი განიზრახეთ ჩემს წინააღმდეგ,  
              მაგრამ ღმერთმა სიკეთედ მოაქცია იგი. 
           ბიბლია: დაბადება 50:20
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ერთ ქალაქში იყიდებოდა ერთი ოჯახის ქონება, 
რომელთა შორის იყო დიდი ძველი ბიბლია. 
მაგრამ არავინ დაინტერესდა. და ბოლოს, ერთმა 
ვაჭარმა იყიდა ის კაპიკებში. წიგნის დიდ 
ფასეულობაზე არც უფიქრია, ამ პრაქტიკულმა 

ვაჭარმა გადაწყვიტა 
გამოეყენებინა მისი 
ფურცლები, როგორც 
შესაფუთი ქაღალდი. 
ღმერთმა თქვა: “ჩემი 

სიტყვა, რომელიც გამოდის ჩემი ბაგიდან 
- ფუჭად არ დამიბრუნდება იგი.“ (ესაია 55:11). 
იმავე ქალაქში ცხოვრობდა ადამიანი, რომელიც 
მუდმივად იტანჯებოდა საკუთარი თავის 
დადანაშაულებით, რომ იგი იყო დამნაშავე ერთი 
ადამიანის სიკვდილში. მან ვერც დღისით ვერც 
ღამით ვერ იპოვა მოსვენება. სიტყვა „მკვლელი“ 
გამუდმებით იდგა მის თვალწინ, მბზინავი 
ასოებით. ერთ დღეს მან გაგზავნა თავისი ვაჟი 
იმ მაღაზიაში რაღაცის შესაძენად. ვაჟი სახლში 
დაბრუნდა შენაძენით, რომელიც იმ ბიბლიის 
ფირცელში იყო გახვეული. და უცებ კაცმა 
დაინახა ლექსი ებრაელთა 9:22 -ან –„სისხლის 
დაღვრის გარეშე არ ხდება მიტევება.“

დახეული ბიბლია

თავიდან ეს სიტყვები მისთვის გაუგებარი იყო. 
იგი ნამდვილად ეძებდა პატიებას და სურდა მეტი 
სცოდნოდა მის შესახებ. კიდევ ერთხელ გაგზავნა 
ვაჟი ვაჭართან. ამჯერად ვაჟმა მოუტანა შენაძენი, 
იოანეს პირველი ეპიზოდიდან გვერდებზე 
გახვეული. მამაკაცმა, რომელსაც ბრალია აწუხებდა, 
წაიკითხა ახალი გვერდი, თითქოს ტვირთი 
ჩამოუვარდა მხრებიდან. იმ გვერდზე ეწერა: “იესო 
ქრისტეს სისხლი გვწმენდს ყოველგვარი 
ცოდვისგან... თუ ვაღიარებთ ჩვენს ცოდვებს, 
მაშინის, ერთგული და მართალი, მოგვიტევებს 
ცოდვებს და გაგვწმენდს ყოველგვარი 
უმართლობისგან.“ (1 იოანე 1:7+9).

ეს სიტყვები გახდა ნათელი მისი სულისათვის. 
მან შეიცნო, რომ უფალი იესო ქრისტეს სისხლს, 
რომელიც ჯვარზე დაიღვარა, შეუძლია ყოველგვარი 
ცოდვების განბანა. ასე რომ, ვინც აღიარებს 
თავის ცოდვებს ღვთის წინაშე, შეუძლია იპოვოს 
სრულყოფილი მშვიდობა მისი გულისა და 
სინდისისთვის.

ღვთის სიტყვა კურთხევად იქცა 
მილიონებისათვის. ძალიან ხშირად, ეს იყო 
მხოლოდ ერთი ლექსი ან ერთი გვერდი 
ბიბლიიდან. ღვთის სიტყვა „ცოცხალი, 
მოქმედი და... აღწევს“ (ებრაელ. 4:12). ასე რომ, 
ღმერთს შეუძლია „დაამსხვრიოს“ მრავალი 
ადამიანის გაქვავებული გული.

დახეულ ბიბლიასაც კი შეუძლია გატაროს 
ნამდვილ ბედნიერების გზაზე.
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ღვთის სიტყვა არის ჭეშმარიტება
ღვთის სიტყვა არის ჭეშმარიტება, რომელიც 
გავლენას ახდენს ადამიანის სინდისზე და ხელს 
უშლის მის უსაფუძლოდ დაწყნარებას.

ამიტომ ადამიანი ცდილობს თავი დააღწიოს 
ბიბლიას, რადგან უსახლკარო კაცი სარკეს 
აგდებს, რადგან სარკე აჩვენებს, თუ რამდენად 
უგუნური და ბინძურია იგი.

ღვთის სიტყვა სამუდამოდ რჩება
ღმერთი იცავს თავის სიტყვას და, შესაბამისად, 
არ არის საჭირო მისი დაცვა.

დაალაგეთ ყველა წიგნი 
ერთმანეთზე, რომლებიც 
ბიბლიის საწინააღმდეგოდ 
ლაპარაკობენ და მიიღებთ 
წიგნების დასტას 
რომელიც სიმაღლით 
გიზის პირამიდას 
აღემატება. შემდაგ 
დადეთ ბიბლია ამ 
დასტის გვერდით. ბიბლია 
დაუზიანებელია. ის 
გამარჯვებულია ყველა 
მადგანზე ვინც მის 
მიმართ მტრულადაა 
განწყობილი.

       უფლის სიტყვა კი  
უკუნისამდე მკვიდრობს.
                                                        ბიბლია: 1 პეტრე 1:25

უფალო, უკუნისამდეა 
           განმტკიცებული შენი  
      სიტყვა ზეცაში. 
                                           ბიბლია: ფსალმუნი 119: 89 [118: 89]

      ჭეშმარიტია შენი  
            სიტყვა დასაბამიდან 
  და მარადიულია შენი 
      სამართლიანი სამართალი. 
                                         ბიბლია: ფსალმუნი 119: 160 [118: 160]
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ბიბლია არის როგორც ...
პურიპური

ეს არის პური, ზეციდან ჩამომავალი, 
რათა კაცმა შეჭამოს და არ მოკვდეს. 
იოანე 6:50

ცეცხლიცეცხლი
განა ცეცხლივით არაა ჩემი სიტყვა? 
ამბობს უფალი.  იერემიას 23:29

სინათლესინათლე
ლამპარია ჩემს ფერხთათვის 
შენი სიტყვა და სინათლე - ჩემი 
ბილიკისთვის.    ფსალმუნი 119:105 [118:105]

რძერძე
როგორც ახალ შობილმა ყრმებმა, 
ინატრეთ სულიერი, სუფთა 
რძე, რათა იმით გაიზარდოთ 
ხსნისათვის. 1 პეტრე 2: 2

თაფლითაფლი
უტკბილესნი თაფლისა და 
გოლეულისა. ფსალმუნი 19:10 [18:10]

ოქროოქრო
ოქროზე და ბაჯაღლოზე მეტად 
სასურველნი არიან. ფსალ.18:10

ვერცხლივერცხლი
უფლის სიტყვები წმიდა სიტყვებია, 
მიწის ქურაში გაწმედილი ვერცხლი, 
შვიდჯერ გადახალისებული.  ფსალ. 11:6

სარკესარკე
ვინაიდან ღვთის სიტყვა... განსჯის გულის 
ზრახვებსა და აზრებს. და არ არის ქმნილება 
მისგან დაფარული.   ებრაელთა 4:12-13

უროურო
განა ცეცხლივით არაა ჩემი სიტყვა... 
უროსავით კლდეს რომ ანგრევს? 
იერემიას 23:29

მახვილიმახვილი
სულის მახვილი, რომელიც ღვთის 
სიტყვაა. ეფესელთა 6:17 და ებრაელთა 4:12

თესლითესლი
... უხრწნადი თესლისგან, ... 
ღმერთის ცოცხალი და საუკუნო 
სიტყვის მიერ.  1 პეტრე 1:23

თაფლი
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როგორ წავიკითხოთ ბიბლია
წაიკითხე ბიბლია, რომ ღმერთთან უშუალო 
კავშირი გქონდეს. შენ შეგიძლია დაიწყო, 
მაგალითად, ლუკას სახარებით ახალი აღთქმა 
- იესო ქრისტეს ცხოვრების ისტორიით. გარდა 
ამისა, ახალი აღთქმა არის ძველი აღთქმის 
გაგების გასაღები.

თუ გსურს, რომ ბიბლიის წაიკითხვამ 
სიხარული და სარგებლი მოგიტანოს, 
მიჰყევი ამ შვიდ პუნქტს.

1. გამოიყენეთ კარგი თარგმანი
> გამოიყენეთ ბიბლია, რომლის თარგმანი გასაგებია, და 

ახლოსაა ორიგინალურ ტექსტთან.
სამწუხაროდ, არსებობს ბიბლიის გამოცემები, რომლებშიც შეგიძლიათ 
იპოვოთ გადახრები ნამდვილი ბიბლიური უწყებიდან.

2. დრო გამონახე
> ყოველ დღე გამოყავი საათის მეოთხედი ღმერთთან 

მშვიდად ურთიერთობისათვის.
დღეში 96 ასეთი მეოთხედია. ერთი მათგანი მიუძღვენი ღმერთს. მას 
სურს შენთან საუბარი.

3. განმარტოვდი
> წაიკითხე ბიბლია წყნარ ადგილას

მართლაც, შეგიძლია წაიკითხო ბიბლია ინტერნეტით, ან გადმოწერო 
უფასო აპლიკაცია. მაგრამ ბეჭდური ბიბლიის კითხვისას, ბევრი რამ არ 
გაგიფანტავს ყურადღებას და შეძლებ უკეთეს კონცენტრირებას.

4. ევედრეთ ღმერთს
> სთხოვე ღმერთს დაგეხმაროს იმის გაგებაში, რასაც კითხულობ.

ვერავინ შეძლებს ბიბლიის უკეთ განმარტებას, ვიდრე ის, ვინც დაწერა.

> ჰკითხე ღმერთს: „რა გინდა მითხრა? როგორ გამოვიყენო ეს 
პრაქტიკაში? ”
მხოლოდ ის ხედავს შენს გულს და იცის შენი სირთულეები და 
გარემოებები.

> მადლობა ღმერთს მისი ძვირფასი სიტყვისთვის.
ბიბლიის კითხვა კურთხევაა და დიდი სარგებლობა მოაქვს. იხილეთ 
ფსალმუნი 119:162 [118:162]

5. იფიქრეთ
> იფიქრე იმაზე, რაც წაიკითხე.

ნაკლებად სასარგებლოა, თუ ბიბლიას საჩქაროდ წაიკითხავ. იხილე 
ფსალმუნი 119:15+27+48 [118:15+27+48]

> მონიშნე მნიშვნელოვანი ადგილები და მონიშნე 
პარალელური ადგილები.
შენ შეგიძლია მარტივად იპოვო ისინი მოგვიანებით და უკეთ 
დაიმახსოვრო.

6. ისწავლე ზეპირად
> ისწავლე ზეპირად ლექსები, რომლებიც ფიქრობ, რომ 

მნიშვნელოვანია შენთვის.
შეგეძლება გაიხსენო ნებისმიერ დროს. ისინი დაგეხმარება შენ 
სხვადასხვა ცხოვრებისეულ სიტუაციებში. იხილე ფსალმუნი 119:11, 
[118:11]; კოლოსელები 3:16

7. გამოიყენე პრაქტიკაში
> გააკეთე ის, რასაც ღმერთი გაჩვენებს და ბიბლია 

ამბობს.
ღმერთის მორჩილება შენ გაგაბედნიერებს და გააღრმავებს შენს 
ურთიერთობას მასთან.  შედ. იაკობ. 1:22

      “ნეტარი ის არის, ვინც ისმენს და  
იცავს ღვთის სიტყვას”.  ბიბლია: ლუკა 11:28
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საჭიროა გადაწყვეტილება!
შენ მიიღე ბევრი რჩევა და უამრავი ინფორმაცია 
ბიბლიის შესახებ, წერილი ღვთისაგან. 
გთხოვთ, ახლავე უპასუხე მას. არ გადადო 
შენი გადაწყვეტილება! შენ იცი, რამდენად 
მნიშვნელოვანია ღვთის მოსმენა. ალბათ აღარ 
გექნება ასეთი შესაძლებლობა.

ღმერთს სურს სიკეთით და მადლით შეგხვდეს 
და არა როგორც მოსამართლე. ის გიხმობს, რომ 
შემობრუნდე. მაგრამ თუ გულგრილი დარჩები 
და უარყოფ მის მოწოდებას, შენი გზა მიგიყვანს 
მარადიულ განშორებამდე მისგან, ჯოჯოხეთში.

მისი ძის, იესო ქრისტეს მეშვეობით, ღმერთი 
მშვენიერ შემოთავაზებას გთავაზობს. 
ღვთისადმი მარტივი და გულწრფელი 
ლოცვით შეგიძლია განთავისუფლდე ყველა 
შენი ცოდვისგან. ის სიამოვნებით გაპატიებს, 
როგორც კი აღიარებ მათ. უთხარი მას, რომ 
შენ ცხოვრობდი მის გარეშე და სცოდავდი. 
თუ ამას გულწრფელად გააკეთებ, შეგიძლია 
ნამდვილად დაიჯერო, რომ იესო ქრისტემ 
ასევე გადაიხადა ფასი შენი ცოდვებისათვის, 
როდესაც ის ჯვარზე გარდაიცვალა.

თუ ამ დიად შეთავაზებას რწმენით 
მიიღებ, გაიხსნება სამოთხის გზა შენთვის, 
მარადიული და ნეტარი ადგილი ღმერთთან. 
მაშინ შენი ცხოვრება აზრს და მიზანს 
შეიძენს.

ღმერთი დიდ ინტერესს იწვევს შენს მიმართ. 
მაშასადამე, ის მოგმართავს შენ თავისი წერილით, 
ბიბლიით. მას სურს, რომ გადარჩე და მიიღო 
ნამდვილი მშვიდობა. მას გულწრფელად უყვარხარ 
და ზრუნავს შენზე.

წაიკითხე ბიბლია წინასწარ აკვიატებული 
აზრის გარეშე და ღია გულით. უპასუხე ღმერთს! 
მადლობა უთხარი მას ლოცვაში, რომ მისი კეთილი 
სიტყვა მოგეცა შენ და მიიღე იგი. მისთვის ეს 
ყველაზე დიდი სიხარული იქნება!

      უფრო მეტი სიხარული იქნება  
ზეცაში ერთი ცოდვილის გამო,  
                რომელმაც მოინანია.
                                                                                 ბიბლია: ლუკა 15: 7
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დიდი სიხარულით გაიხარებდი, თუ 
იტყვი:

ცოდვა ჩემი ვაღიარე და ბრალი ჩემი 
არ დამიმალავს. ვთქვი: ვაღიარებ 
ჩემს ცოდვებს უფლის წინაშე და შენ 
მომიტევე დანაშაული ჩემი ცოდვისა. 
                                            ფსალმუნი 32:5 [31:5]

მაშინ ღმერთის მარადიული დაპირებებიც 
გეხება შენ:

მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ 
და არ დაიღუპებიან საუკუნოდ;  
და ვერავინ წამგლეჯს მათ ხელიდან. 
                                                                    ბიბლია: იოანე 10:28

და აჰა, მე თქვენთანა ვარ  
    ყოველ დღე წუთისოფლის  
                აღსასრულამდე”. 
                     ბიბლია: მათე 28:20

სხვადასხვა ენაზე
აქ ნახავ

”წერილი შენთვის”
და სხვა ლიტერატურას

მრავალ ენაზე:
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