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რა არის იესო ქრისტეს სახარება?
იესო ქრისტეს სახარება, არის ჩვენი მამაზეციერის მიერ დასა-

ხული გეგმა, მისი შვილების ბედნიერებისთვის და ხსნისათვის *. 

მას ეწოდება იესო ქრისტეს სახარება, რადგან იესო ქრისტეს 

გამოსყიდვა არის მისი მთავარი ნაწილი. ამ გეგმის მიხედვით, 

ჩვენმა მამაზეციერმა ამქვეყნად მოავლინა იესო ქრისტე, რათა 

ეჩვენებინა ჩვენთვის თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ აზრიანი, 

ბედნიერი ცხოვრებით და ამ ცხოვრების შემდეგ, რომ გავხდეთ 

მარადიულად ბედნიერები. იესო ქრისტეს მოწყალების და 

მადლის მეშვეობით, თქვენ შეგიძლიათ განიწმინდოთ ცოდვე-

ბისგან და სინდისის მშვიდობა მიიღოთ. თქვენ შეიძლება გახ-

დეთ მამაზეციერთან ცხოვრების ღირსნი.

იმისათვის, რომ მიიღოთ მშვიდობა 

და ძალა, თქვენ უნდა ისწავლოთ და 

დაიცვათ სახარების წესჩვეულებები 

და საფუძვლები. სახარების საფუძვ-

ლები არის ის ჭეშმარიტება, რომელიც 

უნდა გამოვიყენოთ ცხოვრებაში, 

სახარების წესჩვეულება არის წმინდა 

და ფორმალური აქტი, რომელსაც 

ატარებს მღვდლობის უფლებამოსი-

ლებით აღჭურვილი პირი, რომე ლიც 

აღნიშნავს მამაზეციერთან აღთქმის 

დადებას. სახარების მთავარი სა-

ფუძველია იესო ქრისტეში რწმენა 

და მონანიება. სახარების პირველი 

წესჩვეულებაა ნათლობა და სულიწ-

მინდის მიღება.

იმის შემდეგ, როდესაც შეისწავლით და დაიცავთ სახარების 

პირველ საფუძველს და წესჩვეულებას, ისწრაფეთ იმისაკენ, 

რომ გაჰყვეთ ქრისტეს მაგალითს, მთელი თქვენი ცხოვრების 

მანძილზე. ასეთ ერთგულებას ეწოდება „ბოლომდე გაძლება.“

* წითლად აღნიშნული სიტყვების განმარტება მოცემულია გვერდებზე 18 და 19.

თქვენ შეგიძლიათ 

იცხოვროთ იესო ქრისტეს 

სახარებით, შემდეგნაირად:

•	 იესო ქრისტეში რწმენის 

განვითარებით.

•	 მონანიებით.

•	 ნათლობით და სულიწ-

მინდის მიღებით.

•	 ბოლომდე გაძლებით.

იესო ქრისტეს სწავლებები და გამოსყიდვა არის მისი სახარების მთავარი ნაწილი.
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იესო ქრისტეში რწმენა
რწმენა არის ძლიერი მამოძრავებელი ძალა ადამიანისათვის. 

რწმენისათვის, რომელსაც მივყავართ ცოდვების მონანიებისა-

კენ ყველაზე მნიშვნელოვანია იესო ქრისტე, რომლის გამოს-

ყიდვა გვაძლევს ცოდვების პატიების შესაძლებლობას. იესო 

ქრისტეში რწმენა არის უფრო მეტი ვიდრე, როდესაც ადამიანს 

უბრალოდ სწამს იესო ქრისტესი. ნამდვილი რწმენა ნიშნავს, 

რომ ის არის ღმერთის ძე, რომ ის 

დაიტანჯა თქვენი ცოდვებისათვის, უძ-

ლურობისათვის. ნამდვილი რწმენა ნიშ-

ნავს მასზე დაყრდნობით ცხოვრებას. 

იესო ქრისტეში რწმენა, გაგიღვივებთ 

მისადმი სიყვარულს, ნდობას და მისი 

მცნებებისადმი მორჩილებას.

მონანიება
იესო ქრისტეში რწმენა, დაგეხმარებათ 

თქვენი ცხოვრების უკეთესობისაკენ 

შეცვლაში. სახარების შესწავლის 

პროცესში, თქვენ მიხვდებით, რომ სცოდავდით, ან აკეთებდით 

ისეთ რამეს, რაც იყო ღმერთის მოძღვრებების წინააღმდეგ. მო-

ნანიებით, თქვენ შესძლებთ შეცვალოთ ის ფიქრები, სურვილები, 

ჩვევები და ქმედებები, რომლებიც არ შეესაბამებიან ღმერთის 

მოძღვრებას. ის გვპირდებათ, რომ თუ მოინანიებთ, მიიღებთ 

ცოდვების შენდობას. ცოდვების მონანიებისას უნდა გააკეთოთ 

შემდეგი:

აღიარეთ, რომ შესცოდეთ და გულწრფელად სწუხართ ჩადე-

ნილი საქციელის გამო.

ნუღარ აკეთებთ იმას, რაც ცუდია და ეცადეთ მომავალშიც ის 

აღარ ჩაიდინოთ.

უფალის წინ, აღიარეთ ცოდვები და სთხოვეთ შენდობა. ამით 

თქვენ მოგეხსნებათ მძიმე ტვირთი. თუ თქვენ შესცოდეთ სხვა 

ადამიანის მიმართ, მას უნდა სთხოვოთ პატიება.

„დაენდე უფალს მთელი 

შენი გულით და შენს 

გონებას ნუ დაეყრდნობი.

ყველა შენს გზაზე შე-

იცანი იგი და ის გაასწო-

რებს შენს ბილიკებს“

იგავები 3:5–6

რწმენა იესო ქრისტეში არის, სახარების პირველი პრინციპი.
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აუნაზღაურეთ ზარალი. შეეცადეთ გამოასწოროთ თქვენი საქ-

ციელით მიყენებული პრობლემები.

დაიცავით მცნებები. ღმერთის მცნებების მორჩილება, თქვენს 

ცხოვრებაში მოგცემთ სახარების ძალას. სახარება მოგცემთ 

სიმტკიცეს, რომ აღარ შესცოდოთ. მცნებების დაცვაში შედის 

ადამიანებისათვის სამსახურს და პატიებას, ასევე ეკლესიაში 

შეკრებებზე დასწრებას.

შეიცნეთ მხსნელი. მონანიების ყვე-

ლაზე მთავარი ნაწილია იმის გააზრება, 

რომ ცოდვების შენდობას ვიღებთ იესო 

ქრისტეს გამო. ხანდახან შეიძლება 

გრძნობდეთ, რომ ღმერთი არ გპატიობთ 

სერიოზულ ცოდვებს. მაგრამ მხსნელი 

დაიტანჯა ჩვენი ცოდვებისათვის, 

ამიტომ ისინი შეგვიძლია გადავლახოთ, 

სერიოზული ცოდვებიც კი. ჭეშმა-

რიტი მონანიების შედეგია შენდობა, 

მშვიდობა, ნუგეში და სიხარული.

მონანიება, ყოველთვის არ ნიშნავს 

დიდი ცხოვრებაში გარდაქმნების 

გაკეთებას. ხშირად საკმარისია გულ-

წრფელი აღთქმა, რომ ვიცხოვრებთ 

ღმერთის ნების მიხედვით. ჭეშმარიტი 

მონანიება არ მოდის ერთბაშად, იყავით 

მომთმენნი საკუთარი თავის მიმართ, 

როდესაც შეეცდებით დაშვებული შე-

ცდომების გამოსწორებას. მონანიების 

შედეგად გულში იგრძნობთ ცვლილე-

ბას. აღარ გექნებათ ცოდვის ჩადენის 

სურვილი. მიხვდებით, რომ ხართ 

ღმერთის შვილი და საჭიროა, რომ 

აღარ გააგრძელოთ იგივე შეცდომების 

კვლავ და კვლავ განმეორება. თქვენი 

სურვილი, რომ მიჰყვეთ ღმერთს უფრო 

გაღრმავდება და გაძლიერდება.

ჩვენ ყველანი ვუშვებთ 

შეცდომებს. ხანდახან 

ზარალს ვაყენებთ 

საკუთარ თავს და 

სერიოზულ ზიანს 

ვაყენებთ სხვებსაც, 

ისეთნაირად, რომ მარტო 

ჩვენით მიყენებული 

ზიანის გამოსწორებას 

ვერ შევსძლებთ. 

შემდეგ ჩვენ ვგრძნობთ 

თავს დამნაშავედ, 

დამცირებულად და 

დატანჯულად, ამის 

განკურვნას ჩვენით 

ვერ შევსძლებთ. 

გამოსყიდვის ძალას 

შეუძლია განკურნოს ის, 

რაც ჩვენით გამოსწორება 

არ შეგვიძლია.

იესო სთავაზობს მშვიდობას ყველას, ვინც მოინანიებს.
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ნათლობა და სულიწმინდა
იესო ქრისტეში რწმენა და მონანიება მოგამზადებთ ნათლის-

ღების და სულიწმინდის მისაღებათ. იესო ქრისტე ასწავლიდა, 

ცოდვების შენდობისათვის და პატიებისათვის საჭიროა, რომ 

ყველა მოინათლოს, წყლით და სულით (სულიწმინდა). როდე-

საც მოინათლებით პიროვნების მიერ, რომელიც აღჭურვილია 

მღვდლობის უფლებამოსილებით და მიიღებთ სულიწმინდას, 

თქვენ სულიერად თავიდან იბადებით.

რატომ უნდა მოვინათლო?
იესო ქრისტემ მოგვცა მაგალითი, როდესაც მოინათლა, რომ 

„აღვასრულოთ მთელი სიმართლე“ (მათე 3:15). როდესაც ინათ-

ლებით, იღებთ თქვენი ცოდვების შენდობას (იხილეთსაქმეები 

Acts 2:38). თქვენ ღმერთს აღუთქვავთ ან პირობას დებთ, რომ 

მხსნელად მიიღებთ იესო ქრისტეს, 

გაჰყვებით და დაიცავთ მის მცნებებს. 

თუ თქვენ შეასრულებთ პირობის 

ნაწილს, მამაზეციერი გპირდებათ 

ცოდვების შენდობას. როდესაც 

მოინათლებით სათანადო უფლება-

მოსილებით, თქვენ განიწმინდებით 

ცოდვებისაგან.

ნათლობისას ხდება ხანმოკლედ 

წყალში ჩაშვებით. ამგვარად მოინა-

თლა იესო ქრისტე. წყალში ჩაშვებით 

მონათვლა არის, იესო ქრისტეს 

სიკვდილის, დამარხვის და აღდგომის წმინდა სიმბოლო, ნიშ-

ნავს ძველი ცხოვრების დასასრულს და ახალის, იესო ქრისტეს 

მიმდევარის ცხოვრების დასაწყისს.

რატომ მჭირდება სულიწმინდის მიღება?
როდესაც ნათლობით ცოდვებისგან განთავისუფლდებით, 

სულიწმინდა გაკურთხებთ და განგწმინდავთ. თუ იქნებით 

ნათლობისას დადებული აღთქმების ერთგული, სულიწმინდა 

ყოველთვის თქვენთან იქნება. ყველა კეთილ ადამიანს შეუძლია 

„მიუგო იესომ: 

ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად 

გეუბნები შენ: ვინც 

წყლისა და სულისაგან 

არ იშვება, ვერ შევა 

ღვთის სასუფეველში.“

იოანე 3:5

იესო ქრისტე მოინათლა იოანე ნათლისმცემლის მიერ.
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იგრძნოს სულიწმინდის გავლენა, მაგრამ მხოლოდ ის ადამია-

ნები იღებენ სულიწმინდის მუდმივ მხარდაჭერის უფლებას, 

მთელი ცხოვრების მანძილზე, რომლებიც მოინათლნენ და 

მიიღეს სულიწმინდა.

სულიწმინდა გეხმარებათ, რომ იგრძნოთ და ჩასწვდეთ ჭე-

შმარიტებას. ის იძლევა სულიერ ძალას და შთაგონებას. ის 

განუგეშებთ გაჭირვების დროს და დაგეხმარებათ სწორი გადა-

წყვეტილებების მიღებაში. თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

სულიწმინდის მეშვეობით იგრძნობთ ღმერთის სიყვარულს და 

გავლენას.

თქვენი შესაძლებლობა, რომ იგრძნოთ 

ეს ღვთიური ძღვენი, დამოკიდებულია 

თქვენს მიერ ღმერთის მცნებებისა-

დმი მორჩილებაზე. სულიწმინდა არ 

ჩერდება მათთან, ვინც არ ცხოვრობს 

ღმერთის სწავლებების მიხედვით, კარ-

გავენ მისი დახმარების და შთაგონების 

პრივილეგიას. ყოველთვის ეცადეთ 

იყოთ ღირსეული, სულიწმინდის დახ-

მარების და თანადგომისათვის.

ნათლობის შემდეგ თქვენ იღებთ სუ-

ლიწმინდას. საეკლესიო წესჩვეულებე-

ბით ამას ეწოდება წევრად დამტკიცება, 

ერთი ან რამოდენიმე მღვდლობის 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი, 

დაგადებენ ხელს თავზე, ლოცვით 

დაგამტკიცებენ ეკლესიის წევრად და 

გაკურთხებენ სულიწმინდის ძღვენით, ეს ხდება, როგორც წესი, 

ზიარების შეკრებაზე, ნათლობიდან რამოდენიმე დღის შემდეგ. 

როდესაც მოინათლებით და წევრად დამტკიცდებით, თქვენ 

ხდებით, უკანასკნელი დღეების წმინდანთა იესო ქრისტეს 

ეკლესიის წევრი.

სულიწმინდის ძალით 

თქვენ მიიღებთ ცოდნას 

და თანადგომას. „ხოლო 

ნუგეშისმცემელი 

კი, სულიწმინ და, 

რომელსაც ჩემი სახელით 

მოავლინებს მამა, 

ყველაფერს გასწავლით 

და ყველაფერს 

გაგახსენებთ, რაც 

თქვენთვის მითქვამს.“

იოანე 14:26

სულიწმინდას ვიღებთ, თავზე ხელების დადებით.

* წითლად აღნიშნული სიტყვების განმარტება მოცემულია გვერდებზე 18 და 19.
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ზიარება
ნათლისღების შემდეგ, ზიარების მიღე-

ბით, თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა 

განაახლოთ თქვენს მიერ ნათლობისას 

აღებული აღთქმები. ზიარების დროს 

ხდება პურის და წყლის კურთხევა 

და დამსწრეებისათვის ჩამორიგება, 

როგორც იესო ქრისტეს გამოსყიდვის 

შეხსენება. პური წარმოადგენს მის 

ხორცს და წყალი სისხლს. როდესაც 

ანახლებთ ნათლობის დროს აღებულ აღთქმებს, ამით იღებთ და-

პირებას, რომ სულიწმინდის სული იქნება თქვენთან ყოველთვის.

ზიარება გეხმარებათ,  

რომ მადლიერებით 

გაიხსენოთ იესო ქრისტეს 

ცხოვრება, ქადაგება 

და გამოსყიდვა.

ზიარება გვეხმარება, რომ გვახსოვდეს იესო ქრისტე.

* წითლად აღნიშნული სიტყვების განმარტება მოცემულია გვერდებზე 18 და 19.
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ბოლომდე გაძლება
იესო ქრისტეში რწმენით, მონანიებით, ნათლობით და წევრად 

დამტკიცებით თქვენ ხდებით უკანასკნელი დღეების წმინდა-

ნთა იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრი. იმის შემდეგ, როდესაც 

გახდებით ეკლესიის წევრი, თქვენ გააგრძელებთ ზრდას და 

ცოდნის გაღრმავებას, გააგრძელებთ იესო ქრისტეს რწმენის 

განმტკიცებას, მონანიებას, ნათლობისას აღებული აღთქმების 

განახლებას ზიარებით და სულიწმინდის რჩევების მიყოლას. 

ეს არის სახარების პირველი საფუძვლები და წესჩვეულებები, 

რომლებსაც როგორც ბილიკს უნდა მივყვეთ მთელი ცხოვრების 

მანძილზე. მთელი ცხოვრების მანძილზე აღებულ ასეთ აღთქმას 

ჰქვია „ბოლომდე გაძლება.“

ბოლომდე გაძლება, გვაძლევს ცხოვრებაში გზამკვლევს, 

მშვიდობას და ბედნიერებას. თქვენ იგრძნობთ სიხარულს, 

ძალისხმევით, რომ იყოთ როგორც იესო ქრისტე, როდესაც 

დაეხმარებით თქვენს გარშემო მყოფ ადამიანებს. უფრო ღრმად 

ჩასწვდებით თქვენს ურთიერთობას მამაზეციერთან, და იგ-

რძნობთ მის სრულყოფილ სიყვარულს. იგრძნობთ იმედს და 

მიზანდასახულობას, უბედური და არეულ მსოფლიოში.
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იესო ქრისტეს სახარება 

არის ცხოვრების გზა.

„უნდა მიისწრაფოდეთ წინ იესოს 

შემართებით, იქონიოთ ძლიერი იმედი 

და ღმერთის სიყვარული ყველა 

ადამიანისათვის. ამიტომაც  

თუ თქვენ წინ წახვალთ იესოს 

სიტყვით გაჯერებულნი და  

გაუძლებთ ბოლომდე, აჰა, 

როგორც მამამ სთქვა, მიიღებთ 

მარადიულ სიცოცხლეს.“

2 ნეფი 31:20
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როგორ უნდა გავიგო?
იესო ქრისტეს სახარება აღდგენილი 

იქნა ღმერთის მიერ, იოსებ სმითის და 

სხვა წინასწარმეტყველების გამოცხა-

დებით.

თქვენ შეგიძლიათ თქვენით გაიგოთ 

არის თუ არა ეს ჭეშმარიტი, თუ ლოცვი-

სას შეეკითხებით ამას მამაზეციერს. 

ის თქვენ გიპასუხებთ სულიწმინდის 

მეშვეობით, რომელსაც ასევე უწოდე-

ბენ ღმერთის სულს. სულიწმინდა მო-

წმობს მამაზეციერს და იესო ქრისტეს, 

ადასტურებს ჭეშმარიტებას, გრძნობე-

ბით, ფიქრებით და შთაბეჭდილებებით. 

გრძნობებს, რომლებსაც განვიცდით 

სულიწმინდით არიან ძლიერი, მაგრამ 

როგორც წესი, ისინი არიან წყნარი 

და ჩუმი. ისე როგორც ნათქვამია 

ბიბლიაში, „ხოლო სულის ნაყოფია: 

სიყვარული, სიხარული, მშვიდობა, 

სულგრძელება, სახიერება, სიკეთე, 

ერთგულება, სიმშვიდე, თავშეკავება“ 

(გალატელთა 5:22–23).

ეს გრძნობები არიან სულიწმინდისგან, რომლებიც მოწმობენ, 

რომ ეს გზავნილი არის ჭეშმარიტება. თქვენ ამის მერე უნდა 

გააკეთოთ არჩევანი, იქნებით თუ არა ჰარმონიაში იესო ქრის-

ტეს სახარებასთან, როგორც ის აღდგენილ იქნა იოსებ სმითის 

მეშვეობით.

როგორ უნდა ვილოცო?

•	 მიმართეთ მამაზე-

ციერს.

•	 გამოხატეთ თქვენი 

გულის გრძნობები (მა-

დლიერება, დაუსვით 

შეკითხვა მორმონის 

წიგნის ჭეშმარიტების 

შესახებ და იმაზე, რაც 

მისიონერებმა გასწავ-

ლეს).

•	 ლოცვა დაასრულეთ 

(„იესო ქრისტეს სახე-

ლით, ამინ“).

გულწრფელი ლოცვით თქვენ შეგიძლიათ ჩასწვდეთ ჭეშმარიტებას.
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ტერმინების სია

აღთქმა შეთანხმება ღმერთსა და მის შვილებს შორის. ღმე-

რთი გვაძლევს ამ აღთქმის პირობებს და ჩვენ ვემორჩილებით 

ამ პირობებს. ჩვენი მორჩილების საპასუხოდ ღმერთი გვაძლევს 

გარკვეულ დაპირებებს.

გამოსყიდვა მოვლენა, რითაც მოგვეცა ღმერთთან შერიგე-

ბის შესაძლებლობა. გამოსყიდვა ნიშნავს ცოდვის საზღაურად 

ტანჯვას, რითაც მომნანიებელ ცოდვილებს შეუძლიათ განთა-

ვისუფლდნენ ცოდვის სასჯელისგან. იესო ქრისტე იყო ერთა-

დერთი, ვისაც შეეძლო სრულყოფილად გამოესყიდა მთელი 

კაცობრიობის ცოდვები. გამოსყიდვა მოიცავს ჩვენი ცოდვებისა-

თვის მის მიერ ჯვარზე გადატანილ ტანჯვას, დაღვრილ სისხლს, 

სიკვდილს და აღდგომას. მისი გამოსყიდვის გამო, ყველა 

ადამიანი აღდგება, ვისაც ოდესმე უცოცხლია. გამოსყიდვა ასევე 

გვაძლევს, ჩვენს მიერ ჩადენილი ცოდვების შენდობის გზას და 

მამაზეციერთან მარადიულად ყოფნის საშუალებას.

ზიარება იესო ქრისტეს გამოსყიდვის მოსახსენიებლად, პური 

და წყალი, კურთხევის შემდეგ ჩამოერიგებათ ზიარების დამ-

სწრეებს. ზიარების მიღებით ჩვენ ვანახლებთ ჩვენ აღთქმებს, 

რომლებიც ავიღეთ ნათლობისას. პური და წყალი კურთხევის 

შემდეგ ჩამოურიგდებათ დამსწრეებს. პური წარმოადგნს იესო 

ქრისტეს ხორცს და წყალი მის სისხლს. ეს საეკლესიო წესჩვე-

ულება ტარდება ყოველ კვირა დღეს, მის თაყვანისაცემად და 

ეწოდება ზიარება.

მადლი იესო ქრისტეს მოწყალებით და სიყვარულით მიღე-

ბული ღვთიური დახმარება და ძალა. მისი მადლი გახდა 

შესაძლებელი მისი გამოსყიდვით, და ამით ყველა ადამიანები 

აღდგებიან. მისი მადლით, ისინი, ვინც მოინანიებენ და იცხოვ-

რებენ მისი სახარების მიხედვით, იგრძნობენ მამაზეციერის 
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მუდმივ სიახლოვეს ამ ცხოვრებაში და იქნებიან მასთან ამ 

ცხოვრების შემდეგ.

ნათლობა ნათლობა არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ცოდვების 

შენდობისკენ. სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილი 

პირის მიერ, მიღებული ნათლობით და წევრად დამტკიცებით, 

ჩვენ ვხდებით, უკანასკნელი დღეების წმინდანთა იესო ქრის-

ტეს ეკლესიის წევრები. წყალში ნათლობა, ნიშნავს, როდესაც 

ადამიანი მთლიანად წყლით იფარება. ნათლობა ნიშნავს ჩვენს 

მზადყოფნას, რომ ვიაროთ ქრისტეს გზით და დავდოთ აღთქ-

მები ღმერთთან.

საეკლესიო წესჩვეულებები მღვდლობის უფლებამოსილე-

ბით აღჭურვილი პირის მიერ ჩატარებული საღმრთო, საეკ-

ლესიო წესჩვეულება, მაგალითად ნათლობა, სულიწმინდის 

ძღვენის მიღება და ზიარება. ეს წესჩვეულებები ხშირად, ნიშნავს 

ღმერთთან აღთქმების დადებას.

წევრად დამტკიცება წესი, რითაც პიროვნება იღებს სულიწ-

მინდას. ეს საეკლესიო წესჩვეულება, რომელიც, როგორც წესი, 

ტარდება ზიარების შეკრებაზე ნათლობიდან რამოდენიმე დღის 

შემდეგ, პიროვნება წევრად მტკიცდება, უკანასკნელი დღეების 

წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის წევრად.

ხსნა განთავისუფლება, ცოდვისაგან და სიკვდილისაგან. 

იესო ქრისტეს გამოსყიდვით ხსნა გახდა შესაძლებელი. ყველა 

ადამიანი გადალახავს სიკვდილს, იესო ქრისტეს აღდგომის 

მეშვეობით. იესო ქრისტეს რწმენით, ჩვენც შეგვიძლია განვ-

თავისუფლდეთ ჩვენი ცოდვების შედეგებისაგან. ეს რწმენა 

ცხოვრებაში გამოიხატება, ქრისტეს სამსახურით, სახარების 

კანონების და წესჩვეულებების შესაბამისად, მონანიებით და 

მათი მორჩილებით.
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დამატებითი სამეცადინო მასალა

ქვევით მოყვანილი კითხვები და წმინდა წერილები დაგეხმა-

რებათ, ამ ბროშურაში მოცემული პრინციპების გააზრებაში და 

უფრო ღრმად შესწავლაში. სიაში მოყვანილი მასალები არ არის 

სრული, წმინდა წერილებში მოყვანილი შენიშვნები და მითითე-

ბები მოგცემთ დამატებით სასწავლო მასალას.

რა არის იესო ქრისტეს სახარება?
3 ნეფი 27:13–22 (მორმონის წიგნი, გვერდები 459–60)

  

  

 

რას ნიშნავს, რწმენის ქონა? 
როგორ შეუძლია რწმენას მოგცეთ ძალა?
ებრაელთა 11:1, 6 (ბიბლია, ახალი აღთქმა)

ალმა 32:21, 26–28 (მორმონის წიგნი, გვერდი 289–90)

ეთერი 12:6 (მორმონის წიგნი, გვერდი 509)

  

  

 

რას ნიშნავს მონანიება? 
რატომ უნდა მოინანიოს ყველამ?
ლუკა 15:3–10 (ბიბლია, ახალი აღთქმა)

საქმეები 3:19 (ბიბლია, ახალი აღთქმა)

ალმა 12:33–34 (მორმონის წიგნი, გვერდი 240)

  

  

 

20

01134_131_GospelJesusChrist.indd   20 2/27/12   3:17 PM



რატომ უნდა მოინათლოს ყველა ადამიანი?
საქმეები 2:38 (ბიბლია, ახალი აღთქმა)

2 ნეფი 31–32 (მორმონის წიგნი, გვერდები 112–16)

  

  

 

რა არის სულიწმინდა? 
როგორ აკურთხებს სულიწმინდა თქვენს ცხოვრებას?
2 ნეფი 32:5 (მორმონის წიგნი, გვერდი 115)

3 ნეფი 27:20 (მორმონის წიგნი, გვერდი 459)

  

  

 

რა არის ზიარების მიზანი?
3 ნეფი 18:1–12 (მორმონის წიგნი, გვერდი 442)

მორონი 4–5 (მორმონის წიგნი, გვერდები 519–20)

  

  

 

რას ნიშნავს ბოლომდე გაძლება?
2 ნეფი 31:15–20 (მორმონის წიგნი, გვერდი 114)

3 ნეფი 15:9 (მორმონის წიგნი, გვერდი 437)
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 ეცით თაყვანი ღმერთს ჩვენთან ერთად

მოდით და ნახეთ თუ როგორ შეცვლის თქვენს 
ცხოვრებას აღდგენილი სახარება

ზიარების შეკრება არის ღმერთის თაყვანისაცემი მთავარი საეკლე-

სიო სამსახური. როგორც წესი ის გრძელდება ერთ საათზე ცოტა 

მეტი და მიმდინარეობს შემდეგნაირად:

საგალობლები: საგალობლებს მღერიან ზიარებაზე დამსწრენი 

(საგალობლების წიგნები არის დარბაზში)

ლოცვები: ლოცვებს ამბობენ ადგილობრივი ეკლესიის წევრები.

ზიარება: იესო ქრისტეს გამოსყიდვის მოსახსენიებლად, პური და 

წყალი, კურთხევის შემდეგ ჩამოერიგებათ ზიარების დამსწრეებს.

სიტყვით გამომსვლელები: როგორც წესი, სამრევლოდან ერთი ან 

ორი ეკლესიის წევრი სიტყვით გამოდის სახარების თემაზე.

ჩაცმულობა: მამაკაცები და ბიჭები, უმთავრესად ჩაცმულები არიან 

შარვალ–კოსტუმში თეთრი პერანგით და ჰალსტუხით. ქალები და 

გოგოები ჩაცმულები არიან კაბებში.

ზიარების დროს შემოწირულობების შეწირვა არ მოითხოვება.
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ჩვენ ასევე გეპატიჟებით, რომ დაესწროთ დამატებით შეკრებებს, 
თქვენი ინტერესების და ასაკის მიხედვით. ამ შეკრებების თან-
მიმდევრობა შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი.

საკვირაო სკოლა: სამეცადინო კლასი, სადაც ტარდება წმინდა 

წერილების და სახარების მოძღვრებების შესწავლა.

მღვდლობის შეკრებები: სამეცადინო კლასი მამაკაცებისათვის და 

ბიჭებისთვის 12 წლიდან.

მოწყალების საზოგადოება: სამეცადინო კლასი ქალებისთვის და 

გოგოებისთვის 18 წელს ზევით.

ახალგაზრდა ქალები: სამეცადინო კლასი გოგონებისთვის 12 

წლიდან 18 წლამდე.

საბავშვო დამწყები კლასი: ჯგუფები და სამეცადინო კლასი 

3 წლიდან 11 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. ხშირად ხელმისა-

წვდომია საბავშვო ოთახი 18 თვიდან 3 წლამდე.

ზიარების შეკრების დრო: 

ეკლესიის მისამართი:  
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რა უნდა გავაკეთო?
•   წაიკითხეთ მორმონის წიგნი

 წასაკითხი მასალა  

 

•  ილოცეთ იმისათვის, რათა გაიგოთ, რომ იესო ქრისტე არის 

თქვენი მხსნელი.

•  მოინანიეთ და ილოცეთ თქვენი ცოდვების შენდობისათვის. 

ეცადეთ იცხოვროთ ღმერთის მცნებების მიხედვით.

•  იარეთ ეკლესიაში.

•  მოემზადეთ ნათლობისათვის  

•  ეწვიეთ ვებგვერდს www	.mormon	.org რათა გაიგოთ უფრო მეტი 

იესო ქრისტეს აღდგენილი სახარების შესახებ.

•  გააგრძელეთ შეხვედრები მისიონერებთან, რათა გაიგოთ 

უფრო მეტი იმ ჭეშმარიტებების შესახებ, რომელიც ღმერთმა 

აღადგინა თანამედროვე წინასწარმეტყველების მეშვეობით.

 შემდეგი შეხვედრა: 

 მისიონერის სახელი და ტელეფონის ნომერი: 

  

 

www .mormon .org
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