
 

The  Good  News

კარგი ამბავი 



   Now in the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth,  
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David.  The virgin’s name 
was Mary.  And having come in, the angel said to her, “Rejoice, highly favored one, the Lord is 
with you; blessed are you among women!”  But when she saw him, she was troubled at his saying, 
and considered what manner of greeting this was.  Then the angel said to her, “Do not be afraid, 
Mary, for you have found favor with God.  And behold, you will conceive in your womb and bring 
forth a Son, and shall call His name Jesus.  He will be great, and will be called the Son of the  
Highest; and the Lord God will give Him the throne of His father David.  And He will reign over 
the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end.”  Then Mary said, “Behold  
the maidservant of the Lord!  Let it be to me according to your word.”  And the angel departed  
from her.                 Luke 1:26-33 & 38

   მეექვსე თვეს კი წარმოგზავნილ იქნა ღმერთისაგან გაბრიელ ანგელოზი 
გალილეის ქალაქში, რომლის სახელია ნაზარეთი, ქალწულთან, რომელიც 
დანიშნული იყო კაცზე, სახელად იოსებზე, დავითის სახლიდან, და ქალწულს 
ერქვა სახელად მარიამი.  და შევიდა მასთან ანგელოზი და უთხრა: „გიხაროდეს, 
მიმადლებულო, უფალი შენთანაა.“  იგი შეშფოთდა ამ სიტყვებზე და ჩაფიქრდა: 
„რას უნდა ნიშნავდეს ეს მოკითხვა?“  და უთხრა მას ანგელოზმა: „ნუ გეშინია, 
მარიამ, რადგან მადლი გაქვს ნაპოვნი ღმერთთან.  აჰა, საშოში ჩაგესახება და შობ 
ძეს და დაარქმევ მას სახელს – იესოს. დიდი იქნება იგი და უზენაესის ძეს 
უწოდებენ. და მისცემს მას უფალი ღმერთი მისი მამის, დავითის, ტახტს. და 
საუკუნოდ იმეფებს იაკობის სახლზე და მის მეფობას არ ექნება დასასრული.“  
თქვა მარიამმა: „აჰა, უფლის მხევალი ვარ მე. მეყოს მე შენი სიტყვისამებრ.“ და 
წავიდა მისგან ანგელოზი.            ლუკას სახარება 1:26-33 & 38



Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of 
David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, 
to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.  So it was, that 
while they were there, the days were completed for her to be delivered.  And she 
brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in 
a manger, because there was no room for them in the inn.           Luke 2:4-7

   იოსებიც ავიდა გალილეიდან, ქალაქ ნაზარეთიდან, იუდეაში, 
დავითის ქალაქში, რომელსაც ეწოდება ბეთლემი, რადგან იგი 
დავითის სახლიდან და საგვარეულოდან იყო.  რათა აღწერილიყო 
თავის დანიშნულთან, მარიამთან, ერთად, რომელიც ორსულად იყო.  
მათი იქ ყოფნისას დაუდგა მარიამს მშობიარობის ჟამი.  და შვა ძე, 
თავისი პირმშო, შეახვია და დააწვინა ბაგაში, რადგან სასტუმროში 
მათთვის ადგილი არ იყო.              ლუკას სახარება 2:4-7



  Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their 
flock by night.  And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord 
shone around them, and they were greatly afraid.  Then the angel said to them, “Do not be afraid, 
for behold, I bring you good tidings of great joy which will be to all people.  For there is born to 
you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord.  And this will be the sign to 
you: You will find a Babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger.”  And suddenly there 
was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying: “Glory to God in 
the highest, and on earth peace, goodwill toward men!”                   Luke 2:8-14

   იმ მხარეში მწყემსები მინდვრად 
იყვნენ გასული და ღამის დარაჯად 
უდგნენ თავიანთ სამწყსოს.  და, აჰა, 
უფლის ანგელოზი დაადგა მათ 
თავზე და უფლის დიდება 
გამოუბრწყინდა მათ და შეეშინდათ დიდი შიშით.  და უთხრა მათ 
ანგელოზმა: „ნუ გეშინიათ. აჰა, გახარებთ დიდ სიხარულს, რომელიც მთელი 
ხალხისთვის იქნება: რადგან დღეს დავითის ქალაქში თქვენთვის იშვა 
მაცხოვარი, რომელიც არის ქრისტე უფალი.  და ეს გექნებათ ნიშნად: იპოვით 
ჩვილს, შეხვეულს და ბაგაში მწოლარეს.“  და უეცრად გაჩნდა ანგელოზთან 
ერთად დიდძალი ციური ლაშქარი და აქებდნენ ღმერთს და ამბობდნენ: 
„დიდება მაღალთა შინა ღმერთს და მშვიდობა დედამიწაზე კეთილი ნების 
ადამიანებს!“                    ლუკას სახარება 2:8-14



    And the Child grew and became strong in spirit, filled with wisdom; 
and the grace of God was upon Him.                        Luke 2:40

   ხოლო ყრმა იზრდებოდა, მტკიცდებოდა სულით და 
ივსებოდა სიბრძნით, და იყო ღმერთის მადლი მასზე.

           ლუკას სახარება 2:40



   John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of 
sins.  Then all the land of Judea, and those from Jerusalem, went out to him and were all baptized by 
him in the Jordan River, confessing their sins.  Now John was clothed with camel’s hair and with a 
leather belt around his waist, and he ate locusts and wild honey.  And he preached, saying, “There 
comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and 
loose.  I indeed baptized you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit.”  It came to  
pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized by John in the Jordan.  
And immediately, coming up from the water, He saw the heavens parting and the Spirit descending 
upon Him like a dove.  Then a voice came from heaven, “You are my beloved Son, in whom I am  
well pleased.”                Mark 1:4-11

   იოანე ნათლისმცემელი უდაბნოში იყო და ქადაგებდა სინანულის 
ნათლისღებას ცოდვათა მისატევებლად.  და გამოდიოდა მასთან მთელი 
იუდეის მხარე და ყველა იერუსალიმელი და ინათლებოდნენ მისგან მდინარე 
იორდანეში და აღიარებდნენ თავიანთ ცოდვებს.  ხოლო იოანეს ემოსა აქლემის 
ბეწვი და წელზე ტყავის სარტყელი ერტყა. და მკალი და ველური თაფლი იყო 
მისი საჭმელი.  ქადაგებდა და ამბობდა: „ჩემს შემდეგ მოდის ჩემზე უძლიერესი, 
ვის წინაშეც არა ვარ ღირსი, რომ დავიხარო და შევუხსნა მას ფეხსაცმლის თასმა.  
მე მოგნათლეთ წყლით, ის კი მოგნათლავთ სული წმიდით.“  იმ დღეებში 
მოვიდა იესო გალილეის ნაზარეთიდან და მოინათლა იორდანეში იოანეს მიერ.  
და მყისვე, როდესაც წყლიდან ამოდიოდა, იხილა გახსნილი ცა და სული, 
მტრედივით გარდამომავალი მასზე.  და ხმა იყო ციდან: „შენ ხარ ძე ჩემი 
საყვარელი, შენში არის ჩემი სათნოება.“     მარკოზის სახარება 1:4-11



   And He went up on the mountain and called to Him those He Himself 
wanted.  And they came to Him.  Then He appointed twelve, that they might 
be with Him and that He might send them out to preach, and to have power  
to heal sicknesses and to cast out demons.            Mark 3:13-15

   და ავიდა მთაზე და მოუხმო, ვინც მას სურდა, და მივიდნენ 
მასთან.  და დაადგინა თორმეტნი, რათა მასთან ერთად 
ყოფილიყვნენ და გაეგზავნა საქადაგებლად, და ჰქონოდათ 
განკურნებისა და ეშმაკების განდევნის ხელმწიფება.

   მარკოზის სახარება 3:13-15



 

   There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.  This man came to 
Jesus by night and said to him, “Rabbi, we know that You are a teacher come from God; for no 
one can do these signs that You do unless God is with him.”  Jesus answered and said to him, 
“Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”  
Nicodemus said to Him, “How can a man be born when he is old?  Can he enter a second time 
into his mother’s womb and be born?”  Jesus answered, “Most assuredly, I say to you, unless 
one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.  That which is born of 
the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit.”                  John 3:1-6

   იყო კაცი, ერთი ფარისეველთაგანი, სახელად ნიკოდემოსი, იუდეველთა 
მთავარი.  იგი მივიდა მასთან ღამით და უთხრა: „რაბი, ჩვენ ვიცით, რომ შენ 
ღმერთისგან ხარ მოსული მოძღვრად, რადგან არავის ძალუძს ისეთი 
სასწაულების ქმნა, როგორსაც შენ ახდენ, თუ ღმერთი არ არის მასთან.“
მიუგო იესომ და უთხრა მას: „ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ: ვინც 
ხელახლად არ იშვება, ვერ იხილავს ღმერთის სასუფეველს.“  ეუბნება მას 
ნიკოდემოსი: „როგორ შეუძლია ადამიანს იშვას, თუ იგი მოხუცია? ნუთუ 
შესაძლებელია, დედის საშოში ხელმეორედ შესვლა და შობა?“  მიუგო იესომ: 
„ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნები შენ: ვინც არ იშვება წყლისა და 
სულისგან, ვერ შევა ღმერთის სასუფეველში.  ხორცის მიერ შობილი ხორცია 
და სულის მიერ შობილი – სული.                      იოანეს სახარება 3:1-6



   Now it happened, the day after, that He went into a city called Nain; and many of His disciples 
went with Him, and a large crowd.  And when He came near the gate of the city, behold, a dead 
man was being carried out, the only son of his mother; and she was a widow.  And a large crowd 
from the city was with her.  When the Lord saw her, He had compassion on her and said to her, 
“Do not weep.”  Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood 
still.  And He said, “Young man, I say to you, arise.”  So he who was dead sat up and began to 
speak.  And He presented him to his mother.  Then fear came upon all, and they glorified God, 
saying, “A great prophet has risen up among us”' and “God has visited His people.”                  
                    Luke 7:11-16

   ამის შემდეგ 
წავიდა იესო 
ქალაქში, რომელსაც 
ერქვა ნაინი, და თან 
მიჰყვებოდნენ მისი მოწაფეები 
და დიდძალი ხალხი.  
ქალაქის კარიბჭეს რომ 
მიუახლოვდა, გამოჰქონდათ მკვდარი, დედისერთა 
ჭაბუკი, რომლის დედაც ქვრივი იყო. ქალს ქალაქიდან 
დიდძალი ხალხი ახლდა.  უფალმა რომ დაინახა, 
შეეცოდა და უთხრა: „ნუ ტირი.“  მივიდა და შეეხო 
საკაცეს. გამსვენებლები შედგნენ და მან თქვა: 
„ჭაბუკო, შენ გეუბნები, ადექ!“  მკვდარი წამოჯდა 
და ალაპარაკდა. და მის დედას ჩააბარა იგი.  შიშმა მოიცვა ყველა. ღმერთს 
ადიდებდნენ და ამბობდნენ: „დიდი წინასწარმეტყველი აღმდგარა ჩვენს 
შორის და ღმერთმა მოხედა თავის ხალხს.“                      ლუკას სახარება 7:11-16



   Then Jesus lifted up His eyes, and seeing a great multitude coming toward Him, He said to Philip, “Where shall 
we buy bread, that these may eat?”  But this He said to test him, for He himself knew what He would do.  Philip 
answered Him, “Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a 
little.”  One of His disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to Him, “There is a lad here who has five barley 
loaves and two small fish, but what are they among so many?”  Then Jesus said, “Make the people sit down.”  
Now there was much grass in the place.  So the men sat down, in number about five thousand.  And Jesus took 
the loaves, and when He had given thanks He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting 
down; and likewise of the fish, as much as they wanted.  So when they were filled, He said to His disciples, 
“Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost.”  Therefore they gathered them up, and filled twelve 
baskets with the fragments of the five barley loaves which were left over by those who had eaten.  Then those 
men, when they had seen the sign that Jesus did, said, “This is truly the Prophet who is come into the world.”  
                   John 6:5-14

   იესომ გაიხედა და დაინახა, რომ უამრავი ხალხი მოდიოდა მისკენ და ეუბნება 
ფილიპეს: „სად ვიყიდოთ პური, ამათ რომ ჭამონ?“  ამას გამოსაცდელად ეუბნებოდა, 
რადგან თვით იცოდა, რაც უნდა ექნა.  მიუგო მას ფილიპემ: „200 დინარის პურიც არ 
ეყოფათ, რომ თითოეულ მათგანს ცოტაოდენი მაინც შეხვდეს.“  ეუბნება მას ერთი 
მისი მოწაფეთაგანი, ანდრია, სიმონ-პეტრეს ძმა: „აქ არის ერთი ბიჭი, რომელსაც ხუთი 
ქერის პური და ორი თევზი აქვს, მაგრამ რა არის ეს ამდენი ხალხისათვის?“  იესომ 
თქვა: „დასხით ეს ხალხი.“ ხოლო იმ ადგილას ხშირი ბალახი იყო. და დასხდა ასე, 
რიცხვით თითქმის 5 ათასამდე კაცი.  აიღო პურები იესომ, მადლი შესწირა და 
დაურიგა იქ მსხდომთ, ასევე თევზიც, ვისაც რამდენი უნდოდა.  და როდესაც 
დანაყრდნენ, უთხრა თავის მოწაფეებს: „მოაგროვეთ ნამუსრევი, რომ არაფერი 
დაიკარგოს.“  მოაგროვეს და აავსეს 12 გოდორი იმ ხუთი ქერის პურის ნატეხებით, 
რაც ჭამის შემდეგ დარჩა.  მაშინ იესოს მიერ მოხდენილი სასწაულის მხილველმა 
ხალხმა თქვა: „ესაა ჭეშმარიტად ის წინასწარმეტყველი, რომელიც ქვეყნიერებაზე 
უნდა მოსულიყო.“          იოანეს სახარება 6:5-14



   Now when evening came, His disciples went down to the sea, got into the boat, and 
went over the sea toward Capernaum.  And it was already dark, and Jesus had not come 
to them.  Then the sea arose because a great wind was blowing.  So when they had 
rowed about three or four  miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near 
the boat; and they were afraid.  But He said to them, “It is I; do not be afraid.”  Then 
they willingly received Him into the boat, and immediately the boat was at the land 
where they were going.                John 6:16-21

   როდესაც მოსაღამოვდა, მისი მოწაფეები ჩავიდნენ ზღვაზე.  შევიდნენ ნავში 
და გაემართნენ ზღვის გადაღმა, კაპერნაუმისკენ. უკვე ბნელდებოდა და იესო 
კი ჯერ არ მისულიყო მათთან.  ზღვა ძლიერი ქარისაგან ღელავდა.  25 თუ 30 
სტადიონი რომ გაცურეს, დაინახეს ზღვაზე მომავალი იესო, რომელიც ნავს 
უახლოვდებოდა, და შეეშინდათ.  მან კი უთხრა მათ: „მე ვარ, ნუ გეშინიათ.“
უნდოდათ ნავზე აეყვანათ იგი; და ნავი მაშინვე მიადგა ხმელეთს იმ 
ადგილას, სადაც მიდიოდნენ.      იოანეს სახარება 6:16-21



   Then they brought little children to Him, that He might touch them; but the disciples 
rebuked those who brought them.  But when Jesus saw it, He was greatly displeased 
and said to them, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of 
such is the kingdom of God.  Assuredly I say to you, whoever does not receive the 
kingdom of God as a little child will by no means enter it.”  And He took them up in 
His arms, laid His hands on them, and blessed them.         Mark 10:13-16

   და მოჰყავდათ მასთან ბავშვები, რათა შეხებოდა მათ, მოწაფეები 
კი კიცხავდნენ მომყვანებს.  დაინახა იესომ, გაწყრა და უთხრა მათ: 
„გამოუშვით ბავშვები და ნუ დაუშლით ჩემთან მოსვლას, რადგან 
მათნაირებისაა ღმერთის სასუფეველი.  ჭეშმარიტად გეუბნებით 
თქვენ: ვინც ბავშვივით არ მიიღებს ღმერთის სასუფეველს, ვერ 
შევა შიგ.“  მოეხვია მათ, ხელები დაადო და აკურთხა ისინი.                  

       მარკოზის სახარება 10:13-16



   “I am the good shepherd.  The good shepherd gives His life for the sheep.  My 
sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me.  And I give them 
eternal life, and they shall never perish; neither shall anyone snatch them out of 
My hand.”            John 10:11 & 27-28

   მე ვარ მწყემსი კეთილი. მწყემსი კეთილი თავის სულს გასწირავს 
ცხვრებისთვის.  ჩემს ცხვრებს ჩემი ხმა ესმით, და მე ვიცნობ მათ, და 
ისინი მე მომყვებიან.  მე მათ საუკუნო სიცოცხლეს ვაძლევ და არ 
დაიღუპებიან უკუნისამდე, და ხელიდან ვერავინ გამომტაცებს 
მათ.         იოანეს სახარება 10:11 & 27-28



 

    Then the chief priests and the Pharisees gathered a council and said, “What shall we do?  For 
this Man works many signs.  If we let Him alone like this, everyone will believe in Him, and  
the Romans will come and take away both our place and nation.”  And one of them, Caiaphas, 
being high priest that year, said to them, “You know nothing at all, nor do you consider that it  
is expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should 
perish.”  Now this he did not say on his own authority; but being high priest that year he  
prophesied that Jesus would die for the nation, and not for that nation only, but also that He 
would gather together in one the children of God who were scattered abroad.  Then, from that 
day on, they plotted to put Him to death.                        John 11:47-53

   შეკრიბეს მღვდელმთავრებმა და ფარისევლებმა სინედრიონი და თქვეს: 
„რა ვქნათ, ეს კაცი რომ ბევრ სასწაულს ახდენს?  თუ მივუშვებთ თავის ნებაზე, 
ყველა ირწმუნებს მას. მოვლენ რომაელები და წაგვართმევენ ჩვენს მიწასაც და 
ხალხსაც.“  ერთმა მათგანმა, კაიაფამ, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ 
წელიწადს, უთხრა მათ: „თქვენ არაფერი გაგეგებათ, ვერ მოგიფიქრებიათ, 
რომ გვიჯობს ერთი ადამიანი მოკვდეს ხალხისთვის, ვიდრე მთელი ერი 
დაიღუპოს.“  ეს თავისით არ უთქვამს, არამედ მღვდელმთავარი იყო იმ 
წელიწადს და იწინასწარმეტყველა, რომ იესო ერისთვის მოკვდებოდა.  და 
არა მარტო ერისთვის, არამედ იმისთვისაც, რომ ღმერთის გაფანტული 
შვილები შეეკრიბა ერთად.  იმ დღიდან გადაწყვიტეს, მოეკლათ იგი.

იოანეს სახარება 11:47-53



     When evening had come, He sat down with the twelve.  Now as they were  
eating, He said, “Assuredly, I say to you, one of you will betray Me.”  And they 
were exceedingly sorrowful, and each of them began to say to Him, “Lord, is it 
I?”  He answered and said, “He who dipped his hand with Me in the dish will  
betray Me.”           Matthew 26:20-23

   რომ მოსაღამოვდა, დაჯდა თორმეტ მოწაფესთან ერთად.  
და როდესაც ჭამდნენ, თქვა: „ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ: 
ერთი თქვენგანი გამცემს მე.“ძალიან შეწუხდნენ და ყველამ 
სათითაოდ დაუწყო კითხვა: „მე ხომ არა, უფალო?“  მან 
მიუგო და უთხრა: „ვინც ჩემთან ერთად ხელს ჩააწობს ჯამში, 
ის გამცემს.“     მათეს სახარება 26:20-23



 

    There were also two others, criminals, led with Him to be put to death.  And when they 
had come to the place called Calvary, there they crucified Him, and the criminals, one on the 
right hand and the other on the left.  Then one of the criminals who were hanged blasphemed 
Him, saying, “If You are the Christ, save Yourself and us.” But the other, answering, rebuked 
him, saying, “Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation?  And 
we    indeed justly, for we receive the due reward of our deeds; but this Man has done  
nothing wrong.”  Then he said to Jesus, “Lord, remember me when You come into Your 
kingdom.”  And Jesus said to him, “Assuredly, I say to you, today you will be with Me in 
Paradise.”                        Luke 23:32-33 & 39-43

 

   მასთან ერთად სასიკვდილოდ მიჰყავდათ სხვებიც – ორი ყაჩაღი.  როდესაც 
იმ ადგილას მივიდნენ, რომელსაც თხემის ადგილი ჰქვია, ჯვარს აცვეს იქ ის 
და ბოროტმოქმედნიც – ერთი მის მარჯვნივ და ერთი მის მარცხნივ.  ერთი 
ჩამოკიდებული ბოროტმოქმედი შეურაცხყოფდა მას: „განა შენ ქრისტე არა 
ხარ? იხსენი შენი თავი და ჩვენც გვიხსენი.“  მეორე კი, უწყრებოდა მას და 
ამბობდა: „ნუთუ ღმერთისა არ გეშინია, როცა შენც იმავე სასჯელში ხარ?  ჩვენ 
სამართლიანად ვისჯებით, რადგან ჩვენ რაც გავაკეთეთ, იმისი საკადრისი 
მივიღეთ, მაგას კი არაფერი უჯერო არ ჩაუდენია.“  და თქვა: „იესო, გამიხსენე, 
როდესაც შენს სამეფოში მიხვალ.“  და უთხრა მას: „ჭეშმარიტად გეუბნები შენ: 
დღესვე ჩემთან ერთად იქნები სამოთხეში.“      ლუკას სახარება 23:32-33&39-43   
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   Now it was about the sixth hour, and there was darkness over all the earth until the ninth 
hour.  Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two.  And when 
Jesus had cried out with a loud voice, He said, “Father, into your hands I commit My  
spirit.”  Having said this, He breathed His last.  So when the centurion saw what had  
happened, he glorified God, saying, “Certainly this was a righteous Man!” Luke 23:44-47 

   დღის ექვსი საათი იქნებოდა, როდესაც მთელი დედამიწა ბნელმა 
მოიცვა ცხრა საათამდე.  დაბნელდა მზე და ტაძრის ფარდა შუაზე გაიპო.   
შესძახა იესომ დიდი ხმით და თქვა: „მამაო, შენს ხელთ ვაბარებ ჩემს 
სულს.“ ეს თქვა და სული ამოუშვა.  ასისთავმა რომ დაინახა, რაც მოხდა, 
ადიდა ღმერთი და თქვა: „ეს კაცი ნამდვილად მართალი იყო.“       

             ლუკას სახარება 23:44-47



     Now when evening had come, there came a rich man from Arimathea, named Joseph, 
who himself had also become a disciple of Jesus.  This man went to Pilate and asked for 
the body of Jesus.  Then Pilate commanded the body to be given to him.  When Joseph 
had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth, and laid it in his new tomb 
which he had hewn out of the rock; and he rolled a large stone against the door of the 
tomb, and departed.  And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting  
opposite the tomb.                              Matthew 27:57-61

   და როდესაც მოსაღამოვდა, მოვიდა მდიდარი კაცი არიმათიიდან, 
სახელად იოსები, რომელიც აგრეთვე დაემოწაფა იესოს.  მივიდა იგი 
პილატესთან და გამოითხოვა იესოს სხეული. მაშინ პილატემ ბრძანა, 
მიეცათ.  და აიღო იოსებმა სხეული და შეახვია იგი სუფთა ტილოში.  
და დაასვენა იგი თავის ახალ სამარხში, რომელიც კლდეში იყო 
გამოკვეთილი. სამარხის კარზე ლოდი მიაგორა და წავიდა.  იქვე იყვნენ 
მარიამ მაგდალელი და სხვა მარიამი, რომლებიც სამარხის პირდაპირ 
ისხდნენ.     მათეს სახარება 27:57-61



     Now on the first day of the week, very early in the morning, they, and certain other women 
with them, came to the tomb bringing the spices which they had prepared.  But they found the 
stone rolled away from the tomb.  Then they went in and did not find the body of the Lord Je-
sus.  And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by 
them in shining garments.  Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they 
said to them, “Why do you seek the living among the dead?  He is not here, but is risen!   
Remember how He spoke to you when He was still in Galilee, saying, ‘The Son of Man must  
be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.’”  
And they remembered His words.                   Luke 24:1-8

   ერთშაბათს, დილით ადრე მივიდნენ სამარხთან და მიიტანეს 
ნელსურნელებანი, რომლებიც მომზადებული ჰქონდათ.  და ნახეს ლოდი, 
სამარხიდან გადაგორებული.  და რომ შევიდნენ, ვერ ნახეს უფალი იესოს 
სხეული.  და როდესაც ამის გამო შეფიქრიანებულნი იყვნენ, აჰა, მათ 
წარუდგა ორი მამაკაცი, ბრწყინვალე სამოსით მოსილი.  შეძრწუნებულებს 
სახე ძირს ჰქონდათ დახრილი. ხოლო მათ უთხრეს მათ: „რად ეძებთ 
ცოცხალს მკვდრებს შორის?  არ არის აქ, არამედ აღდგა. გაიხსენეთ, რას 
გეუბნებოდათ, როდესაც ჯერ კიდევ გალილეაში იყო, რომ კაცის ძე 
ცოდვილ ადამიანთა ხელთ უნდა გადაეცეს, ჯვარს ეცვას და მესამე დღეს 
აღდგეს.“  და მათ გაიხსენეს მისი სიტყვები.                     ლუკას სახარება 24:1-8



 

     So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the eleven and those 
who were with them gathered together, saying, “The Lord is risen indeed, and has appeared to 
Simon!”  And they told about the things that had happened on the road, and how He was known 
to them in the breaking of bread.  Now as they said these things, Jesus Himself stood in the 
midst of them, and said to them, “Peace to you.”  But they were terrified and frightened, and 
supposed they had seen a spirit.  And he said to them, “Why are you troubled?  And why do 
doubts arise in your hearts?  Behold My hands and My feet, that it is I Myself.  Handle Me and 
see, for a spirit does not have flesh and bones as you see I have.”  When He had said this, He 
showed them His hands and His feet.         Luke 24:33-40

   ადგნენ იმავე ჟამს და დაბრუნდნენ იერუსალიმში, მოძებნეს 
შეკრებილნი – თერთმეტნი – და მათთან მყოფნი,  რომელთაც 
უთხრეს: „უფალი ჭეშმარიტად აღდგა და ეჩვენა სიმონს.“  მათაც 
უამბეს გზაში მომხდარი და ისიც, როგორ იცნეს იგი პურის 
გატეხისას.  ამ ლაპარაკში იყვნენ, როდესაც თვითონ იესო ჩადგა 
მათ შორის და თქვა: „მშვიდობა თქვენდა!“  შეძრწუნებულებსა 
და შეშინებულებს ეგონათ, რომ სულს ხედავდნენ.  მაგრამ 
უთხრა მან: „რატომ ხართ შეშფოთებული და რატომ 
გებადებათ გულში ასეთი ფიქრები?  შეხედეთ ჩემს ხელებსა და 
ჩემს ფეხებს. ეს მე ვარ თვითონ. შემეხეთ მე და ნახეთ, რადგან 
სულს არა აქვს ხორცი და ძვლები, მე კი მაქვს, როგორც 
ხედავთ.“  ეს რომ უთხრა, უჩვენა მათ ხელები და ფეხები.                  

       ლუკას სახარება 24:33-40



     And He said to them, “Thus it is written, and thus it was necessary for the Christ to 
suffer and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins 
should be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.  And you are 
witnesses of these things.” And he led them out as far as Bethany, and He lifted up His 
hands and blessed them.  Now it came to pass while He blessed them, that He was  
parted from them and carried up into heaven.                 Luke 24:46-48 & 50-51

   და უთხრა: „ასე წერია, რომ ქრისტე უნდა დაიტანჯოს და მკვდრეთით 
აღდგეს მესამე დღეს; მისი სახელით ნაქადაგები უნდა იყოს სინანული 
ცოდვათა მისატევებლად ყველა ერში, იერუსალიმიდან დაწყებული.  
და თქვენ ხართ ამის მოწამენი.  და გაიყვანა ისინი ბეთანიამდე, აღაპყრო 
ხელები და აკურთხა ისინი.  და როდესაც აკურთხებდა, განშორდა მათ 
და ამაღლდა ცაში.               ლუკას სახარება 24:46-48 & 50-51



 

For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him 
should not perish but have everlasting life.  For God did not send His Son into the world to  
condemn the world, but that the world through Him might be saved.  He who believes in Him is 
not condemned; but he who does not believe is condemned already, because he has not believed 
in the name of the only begotten Son of God.                  John 3:16-18 

AW
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End, the First and the Last.  Revelation 22:13

And truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in 
this book; but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God,  
and that believing you may have life in His name.               John 20:30-31

“Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take My yoke upon 
you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.  For 
My yoke is easy and My burden is light.”                        Matthew 11:28-30 

Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life.  No one comes to the Father except through 
Me.”                    John 14:6

„მოდით ჩემთან, ყველა მაშვრალნო და ტვირთმძიმენო, და მე მოგასვენებთ 
თქვენ.  დაიდეთ ჩემი უღელი და ისწავლეთ ჩემგან, რადგან მშვიდი და 
გულით მდაბალი ვარ, და ჰპოვებთ სულის სიმშვიდეს.  რადგან ჩემი უღელი 
ადვილია და ჩემი ტვირთი – მსუბუქი.“             მათეს სახარება 11:28-30

რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა ქვეყანა, რომ მისცა თავისი მხოლოდშობილი 
ძე, რათა ყოველი, ვინც მას ირწმუნებს, არ დაიღუპოს, არამედ საუკუნო 
სიცოცხლე ჰქონდეს.  რადგან იმისთვის კი არ მოავლინა ღმერთმა თავისი ძე 
ქვეყანაზე, რომ დასაჯოს ეს ქვეყანა, არამედ, რათა იხსნას ქვეყანა მისი 
მეშვეობით.  ვისაც ის სწამს, არ დაისჯება, ხოლო ვისაც არ სწამს, უკვე 
დასჯილია, რადგან არ ირწმუნა ღმერთის მხოლოდშობილი ძის სახელი.   

         იოანეს სახარება 3:16-18

If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.  If we confess  
our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 
                            I John 1:8-9   

ბევრი სხვა სასწაულიც მოიმოქმედა იესომ მოწაფეების წინაშე, რაც ამ წიგნში 
არ დაწერილა.  ეს კი დაიწერა, რათა ირწმუნოთ, რომ იესო არის ქრისტე, ძე 
ღმერთისა, და რომელთაც ირწმუნეთ, გქონდეთ სიცოცხლე მისი სახელით.   

        იოანეს სახარება 20:30-31

ეუბნება მას იესო: „მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ვერავინ მივა 
მამასთან, თუ არა ჩემი მეშვეობით.        იოანეს სახარება  14:6

თუ ვამბობთ, რომ არა გვაქვს ცოდვა, თავს ვიტყუებთ და ჭეშმარიტება არ 
არის ჩვენში.  თუ ვაღიარებთ ჩვენს ცოდვებს, იგი, სარწმუნო და მართალი, 
მოგვიტევებს ცოდვებს და განგვწმედს ყოველგვარი უკეთურებისაგან.    

        1 იოანე 1:8-9

„მე ვარ ალფა და ომეგა, პირველი და უკანასკნელი, დასაბამი და დასასრული.“
         გამოცხადება 22:13



 

Does this prayer express the desire of your heart?  If it does, pray this prayer and Christ 
will come into your life as He promised: 

“Lord Jesus, I realize that I am a sinner and need you in my life.  I thank you for dying 
on the cross to take away my sins.  Thank you for forgiving my sins and giving me  
eternal life.  I invite you into my life as Savior and Lord.  Please take control of my life.” 

Name _______________________________________ Date _____________________ 

გაქვთ სურვილი რომ ილოცოთ ასეთი ლოცვით? თუ ასეა, 
შეგიძლიათ ილოცოთ და ქრისტე შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, მისი 
დაპირების თანახმად: 

 „უფალო იესო, ვაღიარებ რომ ცოდვილი ვარ და მჭირდები 
ცხოვრებაში. მადლობას გიძღვნი იმისთვის რომ ჯვარზე მოკვდი ჩემი 
ცოდვების მისატევებლად. მადლობა რომ მაპატიე ყველა ცოდვა და 
მომანიჭე საუკუნო სიცოცხლე. შემოდი ჩემს ცხოვრებაში როგორც 
მხსნელი და უფალი და გააკონტროლე ჩემი ცხოვრება.“  

სახელი _____________________________________ თარიღი _____________________
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