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მალე ჩიჩე, პოლონეთი

მეფობის სიცოცხლის 

სახელი:

ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია

იოსების 

საიდუმლო



ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 

გეგმები და წასაკითხი მასალები 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

მადლიერება 

ავტორები გამოხატავენ პატივისცემას ვოჩმან ნისა და ვიტნეს ლის მსახურებისადმი, რომელიც 
გამოყენებულია ამ მასალების მომზადებისას. ამ მსახურებმა გახსნეს ღმერთის სიტყვა, ხოლო ჩვენ  
შევდივართ მასში. გარდა ამისა, ავტორები მადლიერები არიან „ცოცხალი ნაკადის“ მსახურებისა, 

რომელმაც ნებართვა მისცა სხვადასხვა ნაწყვეტის ციტირებისა, რომლებიც გამოყენებულია ამ 
გეგმების მომზადებისას ახალგაზრდებისათვის უფლის აღდგენაში. 

 ყველა მუხლი წასაკითხად წერილებიდან მოყვანილია ბიბლიის აღდგენილი თარგმანიდან. ბიბლიის 
აღდგენილი თარგმანი გამოცემულია „ცოცხალი ნაკადის“ მსახურების მიერ ანაჰაიმში, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში. 

ყველა ნაწყვეტი წასაკითხად აღებულია ვოჩმან ნისა და ვიტნეს ლის მსახურებიდან, რომელიც 
გამოცემულია „ცოცხალი ნაკადის“ მსახურების მიერ, ანაჰაიმში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 

გამოყენებულია მიღებული ნებართვის საფუძველზე, ყველა უფლება დაცულია. 



EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE

EYPC 2022 Regulations

The European Young People’s conference is a unique privilege to 
blend with young people from all over the earth and pursue the Lord 
together for His interest. To provide the best atmosphere for achieving 
this goal it is necessary for us all to observe the following regulations.

1. Clothing worn during the conference should be proper and modest:
• No improper pictures, logos or symbols. No revealing tops or tops that expose the

midriff or back. No low-cut jeans or trousers.
• In the meetings it would be very good for sisters to wear a skirt or dress long enough

to cover the knee when sitting and for brothers to wear a shirt with a collar. Shorts
may not be worn to the meetings.

• During the afternoon activities please wear clothes which are modest – for exam-
ple, it would be good for brothers and sisters to wear loose fitting trousers/track-
suit bottoms and a T-shirt which covers the shoulders. No short shorts should be
worn at any time.

• Brothers are not permitted to wear earrings or studs, including while travelling to
and from the conference.

2. The use of phones and other electronic items is not permitted – they must
be stored away out of sight and not used. If they are seen, the serving one must take
them away. You should bring a physical Bible and hymnal for use in the meetings, and
a camera for taking photos. Serving ones & helpers are requested to keep their phones
on them through the course of the conference for emergency use only.

3. A proper Brother/Sister relationship should be maintained during the
entire conference. Brothers should not be in the areas of the sisters’ houses and
sisters should not be in the areas of the brothers’ houses.

4. Room assignments should not be changed without prior approval from your serving
one and the conference administrators.

5. Do not leave the conference area without permission.

6. No criticism complaining or bad language.

7. Everyone must follow the Conference schedule:
• Be in your seat 5 minutes before the meeting starts – begin to open and exercise

your spirit (sing, pray, pray-read, etc.)
• Once the meeting begins, no one is allowed to leave until dismissed – i.e. no visits

to the toilet during the meeting (remember to go beforehand!)
• Bring Bible, hymnal, notebook, pen, and outline to every session – take notes!
• Food and drink (except water) are not permitted in the meeting or during room

times.

8. Attendance at all sessions (including morning revival and room times) is mandatory.
Everyone will be encouraged to participate during room times.

9. You must return promptly to your rooms after the evening meeting.
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10. Lights out at the scheduled time! That means everyone should be quiet, with no one
leaving his or her room except for emergencies.

11. Take care of your house and respect the house staff — if you have a problem,
tell your serving one. Do not drop litter — pick up any you see on the ground. No
shouting or excessive noise outdoors early in the morning or after the evening meeting
in order not to disturb the neighbours.

12. To take care of our hosts’ feelings, we should eat all of our meals in our host
house (and not in other houses). All other eating places in the village are off-limits for
the duration of the conference.

13. Use of shops is permitted after the first meeting and before lunch, and after activities
until dinner. Urgent needs for items in the shops may be discussed with your serving
ones. The serving one may enter the shop on your behalf if required.

14. Please be aware that we are not able to accommodate pets at the conference. Any
accommodation for pets must be made outside Małe Ciche.

The serving ones are responsible for the young people both 
during the journey and at the conference. You must obey them and 
maintain a respectful attitude to them at all times. Disobedience, 
rebelliousness or rudeness to serving ones will NOT be tolerated. 

We reserve the right to discipline anyone who does not obey the rules. 
In serious cases this may include sending that young person home. We 
expect any extra costs incurred by this action to be met by that person.
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Criteria for Room Inspection

General Tidiness:

• No litter anywhere in the room

• Rubbish bin must be empty

• The room must be aired

• No dust on furniture or bed

• Wardrobes nicely arranged

Personal items:

• No clothes or shoes lying around

• Luggage neatly stored under the bed or on top of wardrobe

• Towels must be neatly hung or folded

• No food laying around except fruit

• Toiletries must be properly arranged in the bathroom/room

Beds:

• All beds in rooms must be uniformly made

• The duvet must be neatly folded once

• The pillow must be visible on the top of the bed

• Nothing must be left on the bed

• The linen should be stretched without wrinkles

Remember: Turn out lights when you leave, close the windows and 
DO NOT lock the room doors.
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Seven Minutes with the Lord
C - P - P - C - C - T - P

1. Calling—½ Minute

• Calling on the name of the Lord to set our mind on the spirit.
1 Cor. 12:3; Rom. 8:6; 10:12-13

2. Praying—1 Minute

• Opening our heart, softening our heart and emptying ourselves.

• Telling Him that we love Him
2 Cor. 3:16; Psa. 62:8

3. Pray-reading—2½ Minutes

• Using our exercised spirit to pray over a verse or two.

• Turning the verses into a personal prayer.
Eph. 6:17-18; 2 Tim. 3:16

4. Confession—1 Minute

• Confessing the sins and offenses on our conscience and removing all block-
ages to fellowship.

• Asking for forgiveness and cleansing
1 John 1:7, 9; Psa. 66:18; Isa. 59:1-2

5. Consecration—½ Minute

• Presenting ourselves to the Lord afresh, giving Him the full ground in us.
Rom. 12:1-2; 6:13, 19; Mark 12:30

6. Thanksgiving—½ Minute

• Giving thanks for all things; for all the persons, situations and things in
your life and praising Him.
Eph. 5:20; 1 Thes. 5:18

7. Petition—1 Minute

• Asking the Lord for needs, growth and persons that need salvation
1 Tim. 2:1; Eph. 6:18; Matt. 7:7; Psa. 143:8
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Schedule

Lord’s Day

17:45 Dinner
18:30 Leave for Meeting
18:45 Meeting
21:20 Room Time
21:45 Prepare for Bed
22:30 Lights out

Monday and Tuesday

6:30 Coordination for Serving Ones
7:30 Rise
8:00 Morning Revival
8:20 Personal Morning Revival
8:30 Breakfast
9:00 Study
9:30 Leave for Meeting
9:45 Meeting

12:30 Lunch
13:15 Leave for Activity (see instructions)
13:30 Activities
17:00 Quiet Time: Rest / Study / Shower
17:45 Dinner
18:30 Leave for Meeting
18:45 Meeting
21:20 Snack in Houses
21:30 Room Time
22:00 Prepare for Bed
22:30 Lights Out

Wednesday

6:30 Coordination for Serving Ones
7:00 Rise
7:30 Morning Revival
8:00 Breakfast

8:30-17:00 Hike (see instructions)
17:45 Dinner
18:30 Leave for Meeting
18:45 Meeting
21:20 Snacks in Houses
21:30 Room Time
22:00 Prepare for Bed
22:30 Lights Out

Thursday

6:30 Coordination for Serving Ones
7:30 Rise
8:00 Morning Revival
8:20 Personal Morning Revival
8:30 Breakfast
9:00 Study
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9:30 Leave for Meeting
9:45 Meeting

12:15 Group Photo
12:45 Lunch
13:30 Leave for Activity (see instructions)
13:45 Activities
17:00 Quiet Time: Rest / Study / Shower
17:45 Dinner
18:30 Leave for Meeting
18:45 Meeting
21:20 Snack in Houses
21:30 Room Time
22:00 Prepare for Bed
22:30 Lights Out

Friday

6:30 Coordination for Serving Ones
7:30 Rise
8:00 Morning Revival
8:20 Personal Morning Revival
8:30 Breakfast
9:00 Study (Note: small meeting regarding baptism)
9:30 Leave for Meeting
9:45 Meeting

12:30 Baptisms
13:00 Lunch
13:45 Singing Practice and Recording in the Senior Tent
17:00 Quiet Time: Rest / Study / Shower
17:45 Dinner
18:30 Leave for Meeting
18:45 Meeting
21:20 Snack in Houses
21:30 Room Time
22:00 Prepare for Bed
22:30 Lights Out

Saturday

6:30 Coordination for Serving Ones
7:00 Rise
7:30 Morning Revival
7:50 Personal Morning Revival
8:00 Pack and Clean
8:30 Breakfast
9:00 Leave for Meeting
9:15 Meeting &  Awards

12:30 Lunch
13:00 Conference Ends / Departures

Name ______________________  House___________________

Country_____________________ Team___________________ 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

ევროპელი ახალგაზრდების  
2022 წლის კონფერენციის ლოზუნგები 

 
 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 
 

იოსები იყო ის, ვინც ცხოვრობდა სიცოცხლით, რომელიც შეესაბამებოდა მის 
ხედვას – იოსები იყო ის, ვინც არა მარტო ხედავდა სიზმარს, არა მარტო ის, ვინც 

ოცნებობდა – ის იყო ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად ახორციელებდა, 
ავლენდა თავისი ცხოვრებით იმას, რაც ესიზმებოდა: ეს ძნა წამოიმართებოდა 

სიკვდილის გარემოცვიდან და შეეძლო ეცხოვრა მასში. 

 

ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ის საიდუმლო, თუ როგორ დავტკბეთ ჩვენი ციხეში 
ყოფნით და როგორ გავატაროთ დრო, სანამ ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენს ციხეში; 

იოსები განთავისუფლდა ციხიდან იმის წყალობით, რომ ის თამამად 
ლაპარაკობდა რწმენით, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიზმრები  

ჯერ კიდევ არ იყო შესრულებული. 

 

სულის მმართველობა – მეფობის სიცოცხლე სიცოცხლეში, რომელიც არის 
ღვთაებრივი სიცოცხლის მიერ თავშეკავებისა და შეზღუდვის ქვეშ ღმერთის 

სამეფოს სინამდვილეში – უფრო მაღლაა, ვიდრე სულის  
სხვა ნებისმიერი ასპექტი. 

 

ყველაზე ძლიერი ადამიანი არის არა ის, ვისაც შეუძლია რაღაცის გაკეთება, 
არამედ ის, ვისაც შეუძლია არ გააკეთოს ის, რისი გაკეთებაც შეუძლია;  

ასეთი უარყოფა საკუთარი თავის – არის ერთადერთი გზა, რომლის 
მეშვეობითაც შეგვიძლია მოვიყვანოთ ღმერთის სამეფო და  

განვახორციელოთ სამეფოს ცხოვრება. 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

ჩანაწერებისათვის 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შესავალი — დრო ჯგუფებში 

რა არის მოწიფული მორწმუნის მეფობის ასპექტი? 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

ეფეს. 1:17-18  რათა ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს, ღმერთმა, დიდების მამამ, მოგცეთ თქვენ სიბრძნის 
სული და გამოცხადება მის სრულ ცოდნაში და გაბრწყინდეს თქვენი გულის თვალები, 
რათა თქვენ გაიგოთ, რა არის მისი მოწოდების იმედი, და რა არის მისი მემკვიდრეობის 
დიდების სიმდიდრე მორწმუნეებში... 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

დაბადების წიგნი, რომელშიც დათესილია 
ბიბლიის თითქმის ყველა ჭეშმარიტების თეს-ლი, 
შეიძლება ჩაითვალოს რვა დიადი ადამია-ნის: 
ადამის, აბელის, ენოქის, ნოეს, აბრაამის, ისააკის, 
იაკობისა და იოსების ბიოგრაფიად. ეს რვა 
ადამიანი დაყოფილია ორ ჯგუფად და 
თითოეულში არის ოთხი ადამიანი. პირველ 
ჯგუფს შეადგენენ ადამი, აბელი, ენოქი და ნოე, 
ხოლო მეორე ჯგუფს – აბრაამი, ისააკი, იაკობი და 
იოსები. პირველი ჯგუფი წარმოადგენს შექმნილ, 
ადამის, მოდგმას, ხოლო მეორე ჯგუფი 
წარმოადგენს მოწოდებულ, აბრაამის, მოდგმას. 
ვინაიდან შექმნილმა მოდგმამ განი-ცადა მარცხი, 
ღმერთმა დაიწყო ყველაფერი თავიდან 
მოწოდებულ მოდგმასთან. შექმნილი მოდგმა 
დაიწყო ადამიდან და დასრულდა ნოეთი. 
დასაწყისშიც და დასასრულშიც შექმნი-ლმა 
მოდგმამ განიცადა მარცხი. ადამი, თავი ღმერთის 
მიერ შექმნილი მოდგმისა და მისი 
წარმომადგენელი, დაეცა. აბელის სახით ჩვენ 
ვხედავთ ღმერთთან დაბრუნებას. ადამში ადა-
მიანი ჩამოშორდა ღმერთს, მაგრამ ღმერთის-
მიერი გამოსყიდვის წყალობით აბელი დაუ-
ბრუნდა ღმერთს. ენოქი, რომელიც ცხოვრობდა 
აბელის შემდეგ, არა მარტო დაუბრუნდა ღმერთს, 
ის ასევე დადიოდა ღმერთთან. მისი ცხოვრების 
შედეგი იყო ატაცების წინასახე. ენოქი იყო 
ატაცებული სიკვდილიდან ღმერთთან. ენოქის 
ცხოვრების შედეგი იყო ნოე, რომელიც ასევე 
დადიოდა ღმერთთან და რომელიც განიცდიდა 
მეფობას, თუმცა მისი მეფობა არ იყო 
სრულყოფილი და სათანადო. ნოეს მეფობა 
დასრულდა დაცემით. ნოეს შთამომავლები 
აჯანყდნენ ღმერთის წინააღმ-დეგ ბაბილონში, და 
ამ ამბოხმა აიძულა ღმერთი, უარი ეთქვა შექმნილ 
მოდგმაზე. რადგან იძულებეული იყო, რომ 

დაეწყო ყველაფერი თავიდან, ღმერთმა 
მოინახულა აბრაამი და მოუხმო მას ამბოხებული 
შექმნილი მოდგმიდან. ეს აღნიშნავდა ახალი 
მოდგმის, მოწოდებული, აბრაამის, მოდგმის 
დასაწყისს. 

ეჭვგარეშეა, რომ ღმერთმა ამ მოწოდებულ 
მოდგმასთან მიაღწია დიდ წარმატებებს. გზა, 
რომლითაც თავიდან მიდიოდა აბრაამი, ხოლო 
შემდეგ – ისააკი და იაკობი, ადიოდა უფრო და 
უფრო მაღლა. ბოლოს და ბოლოს იაკობში ჩვენ 
ვხედავთ სრულ მეფობას. როგორც უკვე 
აღვნიშნეთ, ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ აბრაამი, 
ისააკი, იაკობი და იოსები როგორც ცალკეული 
პიროვნებები. ეს არის ოთხი ასპექტი სრული, 
მოწიფული წმიდანისა. მათში ჩვენ ვხედავთ 
ღმერთის მიერ ამორჩევას, ღმერთის მოწოდებას 
და რწმენით გამართლებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ 
მოწოდებულ და გამართლებულ წმიდანს 
შეუძლია იცხოვროს ღმერთის თანდასწრებაში 
რწმენით და დატკბეს მემკვიდრეობის მთელი 
სიმდიდრით. ამასთან ერთად ის ისევ იბრძვის 
პირმშოობის უფლების მოპოვებისათვის. მაგრამ 
მთელ მის ბრძოლას მხოლოდ ტანჯვა მოაქვს 
მისთვის. თავის ტანჯვებში ის იმყო-ფება 
ღმერთის ხელის ქვეშ, რომელიც მუშაობს მასზე, 
და ეს მუშაობა გაგრძელდება ვიდრე ის არ 
მიაღწევს სიმწიფეს. ალილუია, მოწოდებულ 
მოდგმაში ჩვენ ვხედვათ სიცოცხლის სიმწიფეს! 
ამ მომწიფებულ სიცოცხლეს აქვს მეფობის 
ასპექტი, და ამ ასპექტის გამოხატულება არის 
იოსების სიცოცხლე. სწორედ ამიტომ დაბადების 
წიგნში იოსები ნაჩვენებია ასეთი აღმატებული და 
საოცარი. 

ბავშვობაში დედა გვიყვებოდა ბიბლიის 
ისტორიებს. ისტორია იოსებზე იყო ძალიან 
გრძელი. მე მესმოდა იმის შესახებ, თუ როგორ 
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ჩააგდეს ეს ახალგაზრდა ორმოში და გაყიდეს 
მონად, და მე ძალიან თანავუგრძნობდი მას. მე 
მიყვარდა იოსები და მესმოდა, რომ ის იყო 
განსაკუთრებული ადამიანი, მაგრამ მე არ 
ვიცოდი, თუ რატომ იყო ის ასეთი აღმატებული. 
მე მხოლოდ ის ვიცოდი, რომ იოსები იყო ძალიან 
კარგი და მე მინდოდა, რომ ვყოფი-ლიყავი მისი 
მსგავსი. მაშინაც კი, როდესაც მე ვიყავი სიტყვის 
მსახური წლების განმავლო-ბაში, მე მაინც ვერ 
ვხვდებოდი, თუ რატომ იყო იოსები 
აღმატებული. მაგრამ ახლა მე შემიძლია თამამად 
ვთქვა, თუ რატომ იყო იოსები აღმატებული; ის 
იყო აღმატებული, რადგან ის წარმოადგენდა 
მოწიფული სიცოცხლის მეფო-ბის ასპექტს. და ის 
წარმოადგენდა არა იაკობის, არამედ მოწიფული 
ისრაელის მეფობის ასპეტს. ამგვარად, იოსები 
წარმოადგენდა მოწიფული სიცოცხლის „ნაღებს“. 

ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ იოსებში, რა თქმა 
უნდა, უბრალოდ ჩრდილია. სინამდვილეში და 
პრაქტიკულად მეფობის ასპექტი, რომლის 
წინასახეც არის იოსები, არის ქრისტე, ჩანერ-გილი 

ჩვენს არსებაში. ჩვენ ყველანი ვართ იაკობები, 
მაგრამ ჩვენ შიგნით არის ქრისტეს შემადგენლობა. 
იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ხელახლა ვიშვით, ქრისტე 
ჩაინერგა ჩვენს შემადგენლობაში. ბოლოს და 
ბოლოს ჩვენ ვიქნებით შედგენილი ამ ქრისტეთი. 
ჩვენი არსების ნაწილი, რომელიც შედგენილია 
ქრის-ტეთი, არის არა ხორცი და არა ჩვენი გონება, 
არამედ ჩვენი სული. მე-2 ტიმოთეს 4:22-ში 
ნათქვამია, რომ ქრისტე არის ჩვენს სულთან. ეს 
ნიშნავს, რომ ქრისტე არის შემადგენლობა ჩვენი 
არსების სიღრმეებისა. ეს ასპექტი ქრისტესი, 
რომელიც შეადგენს ჩვენს ხელახლა შობილ 
არსებას, სრულად არის წარმოდგენილი, ნაჩვენები 
წინასახეში და გამოხატულია იოსების სახით. 
ვინაიდან იოსები წარმოადგენს გამარჯვებული და 
მოწიფული სიცოცხლის მეფობის ასპექტს, ჩვენ  

ვხედავთ ასეთ აღმატებულ ჩანაწერს მისი 
ცხოვრების შესახებ ბიბლიაში („დაბადების 
წიგნის სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 29-31, 
რუს., ვ. ლი)

ლოცვები კონფერენციისათვის: 

1. დღეს საღამოს ჩვენ გთხოვთ, ილოცოთ კონფერენციასა და ახალგაზრდების შეზავებაზე უფლის 
ჩანაფიქრისათვის. 

2. ილოცეთ ასევე თქვენს პირად გახსნაზე უფლისათვის, მისი ლაპარაკისათვის თითოეულისათვის 
პირადად ამ განსაკუთრებულ დროს. 

3. ილოცეთ ძმებისათვის, რომლებიც ილაპარაკებენ კრებებზე, და ყველა ღონისძიებისათვის, რომ 
უფალმა აკურთხოს მთელი ეს დრო. 

13



ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე პირველი 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის 

დაბ. 1:26 და თქვა ღმერთმა: შევქმნათ ადამიანი ჩვენს სახებად, ჩვენს მსგავსად; და იბატონონ მათ 
ზღვის თევზებზე, და ზეციურ ფრინველებზე, და ნახირზე, და მთელ დედამიწაზე, და 
ყველა ქვეწარმავალზე, რომლებიც დაცოცავენ დედამიწაზე. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

იოსების ბიოგრაფია გვიჩვენებს, რომ მას არ 
ჰქონდა არავითარი ნაკლი. თუ ვიმსჯელებთ იმის 
თანახმად, რაც მასზეა დაწერილი, ის იყო 
მთლიანად სრულყოფილი. ბიბლიაში იოსები 
არის სრულყოფილი ადამიანი ძველ აღთქმაში, 
ხოლო უფალი იესო არის სრულყოფილი 
ადამიანი ახალ აღთქმაში... როგორც ქრისტეს 
წინასახე, იოსები აღნიშნავს მოწიფული 
წმიდანის, მოწიფული ისრაელის მეფობის 
ასპექტს. ასეთი ადამიანის მეფობის ასპექტი, 
ეჭვგარეშეა, უნდა იყოს სრულყოფილი. არც ერთი 
ჩვენგანი, რა თქმა უნდა, არ არის სრულყოფილი. 
მაგრამ ჩვენს მეფობის ასპექტში ჩვენ ვართ 
სრულყოფილნი. ყოველთვის, როდესაც ჩვენ 
ვმეფობთ სულში, ჩვენ ვართ სრულყოფილნი. 
მიუხედავად ამისა, თქვენ, შეიძლება, თქვათ: „მე 
არ ვარ სრულყოფილი. უფრო მეტიც, მე ვგავარ 
იუდას“. მაგრამ ის ასპექტი, რომელიც ჰგავს 
იუდას, არის არა თქვენი მეფობის ასპექტი, 
არამედ თქვენი დაცემული ასპექტი... შესაძლოა, 
გუშინ თქვენ მეფობდით ღმერთისათვის, მაგრამ 
დღეს თქვენ ჩაიდინეთ ცოდვა, მძიმე ცოდვაც კი. 
ეს გვიჩვენებს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა 
ასპექტი. ამ შეტყობინებაში ჩვენ განვიხილავთ 
მხოლოდ მეფობის ასპექტს. 

დაბადების 1:26-ში, როდესაც ღმერთმა შექ-
მნა ადამიანი, ღმერთმა თქვა: „შევქმნათ ადამი-
ანი ჩვენს სახებად, ჩვენს მსგავსად; დაე მათ 
იბატონონ...“ დაბადების ბოლო რამდენიმე თავში 
ჩვენ ვხედავთ, რომ ისრაელი გამოხატავს 
ღმერთის სახებას და ახორციელებს ღმერთის 
ბატონობას. ღმერთის ბატონობის განხორციე-
ლება ყველაფერზე გამოვლენილია იოსების 
ცხოვრებაში, ხოლო ღმერთის სახება გამოხატუ-

ლია ისრაელში... ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ 
გამოვხატოთ ღმერთი მისი სახებით და 
წარმოვადგინოთ ის მისი ბატონობით. ამიტომ 
ჩვენ ვართ ამორჩეულები და დაცემულები, 
როგორც იაკობი; ჩვენ ვართ მოწოდებულები, ჩვენ 
ვართ გამართლებულნი, და ჩვენ ვცხოვრობთ 
რწმენით, როგორც აბრაამი; ჩვენ ვიმკვიდრებთ 
ქრისტეს სიმდიდრეს და ვტკბე-ბით მისით, 
როგორც ისააკი; დაბოლოს, ჩვენ ვიბრძვით, 
ვიტანჯებით, ვექვემდებარებით სამუშაოს და 
ვაღწევთ სიმწიფეს, როგორც იაკობი. თითოეულ 
ჩვენგანში არის „იაკობის“ მებრძოლი ბუნება. 
მაშინაც კი, ჩვენ რომ აგვიკრძალონ ბრძოლა, ჩვენ 
მაინც ვიბრძო-ლებთ. მაგრამ ბრძოლა არ არის 
ყოველთვის არასწორი. თუ ადამიანი ქრისტიანია 
უკვე მრავალი წლის განმავლობაში, მაგრამ მას 
არასოდეს არ უბრძოლია, ეს ნიშნავს, რომ ის არ 
ეძებდა უფალს. გარდა ამისა, მას არ აინტერე-სებს 
ის, რომ მოიპოვოს პირმშოობა. მაგრამ თუ 
ერთხელაც ჩვენ გავაცნობიერებთ რაღაცას პირ-
მშოობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ვიბრძო-ლებთ, 
ვესწრაფვით, რომ ვიყოთ წმიდები და 
სულიერები, და ჩვენი „იაკობის“  მებრძოლი 
ბუნება გამოვა გარეთ. როდესაც თქვენ იბრძვით, 
მზად უნდა იყოთ, რომ იტანჯოთ. ტანჯვის დროს 
თქვენ ასევე იქნებით ღმერთის ხელის ქვეშ, 
რომელიც მუშაობს თქვენზე... მოემზადეთ 
იმისათვის, რომ თქვენ დაიტანჯებით და 
ღმერთის ხელი იმუშავებს თქვენზე. ბოლოს და 
ბოლოს თქვენ მიაღწევთ სიმწიფეს და თქვენს 
ცხოვრებაში გამოჩნდება მოწიფული ისრაელის 
მეფობის ასპექტი. ეს არის მეფობის ასპექტი, 
წარმოდგენილი იოსების მეშვეობით („დაბადების 
სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 12-14, რუს.).
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

მარტივი ლოცვები: 

„უფალო, ჩვენ გეხსნებით შენ მთელი ამ კვირის განმავლობაში; გველაპარაკე თითოეულ ჩვენგანს; 
გაგვიხსენი შენი გული“. 
„უფალო, ჩვენ ვლოცულობთ ყველა ახალგაზრდისათვის, ვინც ჩამოვიდა ამ კონფერენციაზე; დაე ჩვენ 
მუდმივად გვქონდეს შენი უხვი ლაპარაკი და შენი ძვირფასი თანდასწრება“. 
„უფალო, ჩვენ მთლიანად გიხსნით ჩვენს თავს შენ; დაგველაპარაკე ჩვენ, გაბრწყინდი ჩვენზე, 
მოგვინახულე ჩვენ ამ კვირის განმავლობაში; გვაჩვენე, რას ნიშნავს, ვიმეფოთ სიცოცხლეში“. 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

ჩანაწერებისათვის 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება პირველი 

იოსებმა მიიღო ხედვა და ცხოვრობდა 
იმ ხედვის თანახმად, რომელიც მან იხილა  

(1) 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 37:5-11; გამოცხ. 12:1; იოანე 10:10; ეფეს. 5:8; რიცხ. 23:21; 24:4-6;  
დაბ. 37:18-28; იგავ. 29:18; საქმე. 26:19 

 I. იოსებმა „მესიზმრემ“ (დაბ. 37:19), ნახა სიზმარში, რომ ღმერთის თვალსაზრისით, მისი ხალხი 
არის ხორბლის ძნები, სიცოცხლით სავსე, და ზეციური სხეულები, სინათლით სავსე  
(გვ. 5-11). 

 II. იოსების ორმა სიზმარმა (მუხ. 7-9), რომლებიც იყო ღმერთისაგან, გაუხსნეს მას ღმერთის 
ღვთაებრივი შეხედულება ღმერთის ხალხის ბუნებაზე, ფუნქციასა და მიზანზე დედამიწაზე: 

 ა. იოსების სიზმრები გამოხატავენ ღმერთის ხალხის ფაქტობრივ მდგომარეობას ღმერთის 
თვალში – გამოცხ. 12:1: 

 1. თავის პირველ სიზმარში იოსებმა იხილა ძნები მინდორში; ეს ნიშნავს, რომ ღმერთის 
თვალში მისი ყველა ადამიანი არის ძნა, რომლებიც შეიცავენ სასიცოცხლო შეწევნის 
მომცემ სიცოცხლის მარცვლებს – იოანე 10:10. 

 2. თავის მეორე სიზმარში იოსებმა იხილა, რომ მზე, მთვარე და თერთმეტი ვარსკვლავი 
სცემდა მას თაყვანს; ეს ნიშნავს, რომ ღმერთის თვალში მისი ხალხი სავსეა სინათლით 
– დაბ. 37:9-10; მათე 5:14; ეფეს. 5:8. 

 ბ. ჩვენ უნდა ვუყუროთ ღმერთის ხალხს ზეციური, მარადიული თვალსაზრისით, და არა  
მიწიერი თვალსაზრისით – რიცხ. 23:21; 24:4-6. 

 გ. რაც უფრო მეტად ვხედავთ ჩვენ ამ ხედვას და რაც უფრო მეტად მოწიფულები ვხდებით 
სიცოცხლეში, უფრო ნაკლებად ვლაპარაკობთ უარყოფითად წმიდანებზე ან ეკლესიაზე – 
მათე 2:2; 5:14-16; 13:43; ფილიპ. 2:15-16. 

 III. „აი, შუაგულ მინდორში ძნებს ვკონავთ; წამოდგა ჩემი ძნა და აღიმართა, გარს შემოეხვივნენ 
თქვენი ძნები და თაყვანი სცეს მას“ – დაბ. 37:7: 

 ა. თავის პირველ სიზმარში იოსებმა იხილა, რომ ძნები მინდორში თაყვანს სცემდნენ მის 
ძნას; ეს სიზმარი გვიჩვენებს, რომ იოსები, რამდენად კარგიც არ უნდა ყოფილიყო ის, იყო 
უბრალოდ ძნა და რომ მისი ძმები, რამდენად ცუდებიც არ უნდა ყოფილიყვნენ, ასევე 
იყვნენ ძნები. 

 ბ. დაბადების 37-ე და 38-ე თავებში საუბარია ორ მძიმე ცოდვაზე; 37-ე თავში ჩვენ ვხედავთ 
ისეთ ცოდვას, როგორიც არის რისხვა – 37:18-28: 

 1. როდესაც იოსები იყო ჩვიდმეტი წლის და ის მწყემსავდა ფარას თავის ძმებთან ერთად, 
მას მიჰქონდა ცუდი ამბები მათზე მამასთან – მუხ. 2. 

 2. როდესაც მისმა ძმებმა დაინახეს, რომ მათ მამას ის უყვარდა ყველა ძმაზე მეტად, მათ 
შეიძულეს ის და არ შეეძლოთ მასთან მშვიდობიანად საუბარი – მუხ. 4. 

 3. შემდეგ იოსებმა ნახა პირველი სიზმარი და მოუყვა თავის ძმებს; შედეგად მათ კიდევ 
უფრო მეტად შეიძულეს ის – მუხ. 5. 

 4. როდესაც იაკობმა გაგზავნა იოსები, რომ მოენახულებინა ძმები, მათ მოილაპარაკეს, 
მოეკლათ ის, ჩააგდეს ორმოში წყლის გარეშე, მიჰყიდეს ისმაელიანებს და მოატყუეს 
მამა მისი „სიკვდილის“ შესახებ, აჩვენეს მას მისი სხვადასხვა ფერის ტანსაცმელი – 
მუხ. 18-31. 

 გ. იოსები იქცეოდა ასე აღმატებულად და საოცრად მის მიერ მიღებული ხედვის წყალობით, 
რომელიც მართავდა მის ცხოვრებას და წარმართავდა მის ქცევას: 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

 1. სანამ მისი ძმები თავისუფლებას აძლევდნენ თავიანთ რისხვას, იოსები იქცეოდა 
როგორც ცოცხალი ძნა და როგორც სიბნელეში მანათობელი ვარსკვლავი – მუხ. 18-28. 

 2. სანამ მისი ძმები იძირებოდნენ რისხვის წყლებში, იოსები, მოწიფული სიცოცხლის 
მეფობის ასპექტი, ცხოვრობდა როგორც ცოცხალი ძნა, სიკვდილის წყლებზე, 
ადამიანური რისხვის წყლებზე ამაღლებული. 

 3. ერთადერთი განსხვავება იოსებსა და მის ძმებს შორის იყო ის, რომ ღმერთმა ამოირჩია 
ის, რათა მას ემეფა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის იყო მათზე უკეთესი. 

 4. ღმერთის ყველა ადამიანი (მათ შორის ჩვენი მშობლები, ძმები და დები, წმიდანები 
ეკლესიურ ცხოვრებაში და ჩვენი მსახურები) არიან ცოცხალი ძნები ქრისტეში. 

 IV. იოსები ცხოვრობდა სიცოცხლით, რომელიც შეესაბამებოდა მის ხედვას; ის იყო არა უბრალოდ 
მესიზმრე, მეოცნებე, არამედ ისიც, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებდა და ავლენდა თავისი 
ცხოვრებით მის მიერ დანახულს სიზმარში – როდესაც სხვა ყველა იძირებოდა სიკვდილის 
წყლებში, ადამიანური რისხვის წყლებში, ეს ძნა ამოდიოდა ამ სიკვდილის ვითარებიდან და მას 
შეეძლო გაეძლო ამ სიტუაციაში – იგავ. 29:18; საქმე. 26:19. 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება პირველი – მუხლები 

იოსებმა მიიღო ხედვა და ცხოვრობდა 
იმ ხედვის თანახმად, რომელიც მან იხილა  

(1) 

ადგილები წერილიდან: 

დაბადება 37:5-11 
5 და დაესიზმრა იოსებს სიზმარი. უამბო თავის ძმებს და უფრო მეტად შეიძულეს იგი.  
6 უთხრა მათ:  „მოისმინეთ სიზმარი, რომელიც მესიზმრა: 
7 აი, შუაგულ მინდორში ძნებს ვკონავთ; წამოდგა ჩემი ძნა და აღიმართა, გარს შემოეხვივნენ თქვენი 

ძნები და თაყვანი სცეს მას“. 
8 უთხრეს ძმებმა: „ნუთუ ჩვენზე გამეფდები? ნუთუ ბატონად გაგვიხდები?“ და შეიძულეს იგი კიდევ 

უფრო მეტად მისი სიზმრებისა და სიტყვების გამო.  
9 კიდევ დაესიზმრა სიზმარი და უამბო ძმებს; თქვა: „კიდევ დამესიზმრა სიზმარი, მზე, მთვარე და 

თერთმეტი ვარსკვლავი მცემდა თაყვანს“. 
10 უამბეს ეს მამას და ძმებს; გაკიცხა იგი მამამისმა და უთხრა: „რა არის ეს სიზმარი, რომელიც 

დაგესიზმრა? ნუთუ მოვალთ მე, დედაშენი და შენი ძმები და თაყვანს გცემთ მიწამდე?“ 
11 შეშურდათ ძმებს მისი, მამამისმა კი გულში დაიმარხა ეს ამბავი.  

გამოცხადება 12:1 
და გამოჩნდა ცაში დიდი ნიშანი – დედაკაცი, რომელსაც ემოსა მზე; ფერხთით მთვარე ჰქონდა, 
ხოლო თავზე გვირგვინი ედგა თორმეტი ვარსკვლავით. 

იოანე 10:10 
ქურდი მხოლოდ იმისთვის მოდის, რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს. მე კი იმისთვის მოვედი, 
რომ სიცოცხლე ჰქონდეთ და უხვად ჰქონდეთ. 

ეფესელთა 5:8 
ვინაიდან ოდესღაც სიბნელე იყავით, ახლა კი სინათლე ხართ უფალში. მაშ, იარეთ, როგორც 
სინათლის შვილებს შეშვენით. 

რიცხვნი 23:21 
ბოროტება არ შეუმჩნევია იაკობში და უმართლობა არ დაუნახავს ისრაელში; უფალი, მისი 
ღმერთი, მასთანაა და სამეფო ყიჟინაა მასში.  

რიცხვნი 24:4-6 
4 ნათქვამი ღმერთის სიტყვების გამგონისა, რომელიც ხედავს ყოვლადძლიერის ნებას, დამხობილია, 

მაგრამ ღია აქვს თვალები: 
5 რა მშვენიერია შენი კარვები, იაკობ, შენი სადგომები, ისრაელ!  
6 როგორც გაშლილი ველ-მინდვრები, როგორც ბაღები მდინარის პირას, როგორც უფლის დარგული 

ალვები, როგორც წყლისპირა კედრები. 

დაბადება 37:18-28 
18 ვიდრე მიუახლოვდებოდა, შორიდანვე დაინახეს იგი ძმებმა და განიზრახეს მისი მოკვლა.  
19 უთხრეს ერთმანეთს: „აჰა, მესიზმრეც მოდის!  
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20 მოდი, მოვკლათ და რომელიმე ორმოში ჩავაგდოთ; ვიტყვით, ვითომ მტაცებელმა ნადირმა შეჭამა. 
ვნახოთ, როგორ აუხდება სიზმრები“. 

21 გაიგონა ეს რეუბენმა და იხსნა მათი ხელიდან; უთხრა: „ნუ მოვკლავთ!“ 
22 თქვა რეუბენმა: „სისხლს ნუ დაღვრით! უდაბნოში რომ ორმოა, იქ ჩააგდეთ, ხელს ნუ აღმართავთ 

მასზე“. ეს იმიტომ თქვა, რომ დაეხსნა მათი ხელიდან და მამასთან დაებრუნებინა.  
23 და როცა მივიდა იოსები თავის ძმებთან, გააძვრეს კვართი, ჭრელი კვართი, ზედ რომ ეცვა.  
24 აიყვანეს და ჩააგდეს ორმოში; ცარიელი იყო ორმო, წყალი არ იდგა შიგ.  
25 როცა დასხდნენ პურის საჭმელად, გაიხადეს და დაინახეს, ისმაელიანთა ქარავანი მოდიოდა 

აქლემებით გილყადიდან, რომელსაც გუნდრუკი, ნელსაცხებელი და მური მოჰქონდა გასაყიდად 
ეგვიპტის ქვეყანაში. 

26 უთხრა იუდამ ძმებს: „რას გვარგებს ჩვენი ძმის მოკვლა და მისი სისხლის დაფარვა? 
27 მოდით, ისმაელიანებს მივყიდოთ; ხელს ნუ აღვმართავთ მასზე, რადგან ჩვენი ძმაა იგი, ჩვენი 

სისხლი და ხორცი“. და გაუგონეს ძმებმა. 
28 ჩამოიარეს მიდიანელმა ვაჭრებმა და ამოსწიეს და ამოიყვანეს ორმოდან იოსები და ოც ვერცხლად 

მიჰყიდეს იოსები ისმაელიანებს. მათ კი ეგვიპტეში წაიყვანეს იგი  

იგავები 29:18ა 
ხედვის გარეშე თავს იშვებს ხალხი; რჯულის დამცველი კი ნეტარია. 

საქმეები 26:19 
ამიტომ, არ ვეურჩე ზეციურ ჩვენებას, მეფე აგრიპავ.  
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეორე 

იოსებმა მიიღო ხედვა და ცხოვრობდა 
იმ ხედვის თანახმად, რომელიც მან იხილა  

(1) 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 37:9-11; გამოცხ. 12:1; ლუკა 1:78; მათე 5:14-16; ეფეს. 5:8;  
ფილიპ. 2:15-16; დაბ. 39:1-21; 2 ტიმ. 2:22; რომ 5:17, 21; მათე 5:31-32, 48 

 I. თავის მეორე სიზმარში დაბ. 37:9-ში იოსებმა იხილა მზე, მთვარე და თერთმეტი ვარკვლავი, 
რომლებიც აღნიშნავენ მის მამას, დედას და თერთმეტ ძმას – მუხ. 9: 

 ა. თავისი დაცემული ბუნების თვალსაზრისით, ღმერთის ხალხი არის ბიწიერი და 
უწმიდური, მაგრამ, ღმერთის თვალსაზრისით, მისი ხალხი არის ზეციური სხეულები, 
სავსე სინათლით. 

 ბ. იოსების სიზმარში ნაჩვენები პრინციპის საფუძველზე, მზე, მთვარე და თორმეტი 
ვარსკვლავი გამოცხადების მე-12 თავში უნდა აღნიშნავდეს ღმერთის მთელ ხალხს 
დედამიწაზე, რომლის სიმბოლოც არის დედაკაცი – გამოცხ. 12:1-3. 

 გ. სამივე საუკუნეში (მზის საუკუნეში, მთვარის საუკუნეში და ვარსკვლავების საუკუნეში) 
ღმერთის ხალხი, ისინი, ვინც შედგენდნენ ამ დედაკაცს, წარმოდგენილია მნათობებით; 
ამგვარად, ეს არის სამყაროსეული ნათელი დედაკაცი, რომელიც ანათებს ყველა თაობაში 
– შდრ. მათე 5:14; ეფეს. 5:8; ფილიპ. 2:15. 

 II. იოსების ძმები თავიანთ გულისთქმებს ეძლეოდნენ, მაგრამ ამ სიბნელეში ჩვენ ვხედავთ 
იოსებს, როგორც ნათელ ვარსკვლავს, რომელიც ანათებდა ზეცაში – დაბ. 39:7-12: 

 ა. დაბადების 38-ე თავში ჩვენ ვხედავთ მეორე მძიმე ცოდვას, რომელიც ჩაიდინეს იოსების 
ძმებმა, – გულისთქმების დაკმაყოფილებას; ამან მისცა იოსებს კიდევ ერთი 
შესაძლებლობა: 

 1. იუდამ ჩაიდინა მრუშობა თავის რძალთან; მას არ ჰქონდა არც სინდისის გრძნობა, არც 
ხედვა; მისი თვალები ჩაუბნელდა და დაუბრმავდა, ხოლო სიმრმავე აღნიშნავს 
სიბნელეს – 38:15; შდრ. ეფეს. 2:1-3. 

 2. რეუბენმა ასევე ჩაიდინა მრუშობა თავისი მამის ხარჭასთან – დაბ. 35:22: 
 ა) რეუბენი, დაბადებული ლეასგან, იყო პირმშო და მას უნდა დაემკვიდრებინა 

პირმშოობის უფლება. 
 ბ) მაგრამ, რადგან ის იყო შებილწული თვისი ხორცით, მან დაკარგა პირმშოობის 

უფლება, და ის გადაეცა იოსებს, რახელის ძეს – 1 ნეშ. 5:1; დაბ. 49:3-4; 48:22. 
 ბ. იოსებმა მიიღო პირმშოობის უფლება თავისი სისუფთავის წყალობით: 
 1. როდესაც იოსები მიჰყიდეს ფოტიფარს, ფარაონის კარზე თანამდებობის პირს, 

კარისკაცთა და მცველთა უფროსს, იეჰოვა იყო იოსებთან და ფოტიფარმა გახადა 
იოსები ზედამხედველად თავის სახლზე და ყველაფერი, რაც მას ჰქონდა, ჩააბარა 
იოსებს – 39:1-4. 

 2. ფოტიფარის ცოლმა ყურადღება მიაქცია იოსების მშვენიერებას და ყოველდღე 
უბრძანებდა მას, რომ დაწოლილიყო მასთან, მაგრამ იოსები უარს ეუბნებოდა – მუხ. 6-8. 

 3. ერთ დღესაც, როდესაც ისინი მარტო იყვნენ მის სახლში, მან ხელი მოჰკიდა მას 
ტანსაცმელზე, და იოსებმა შეატოვა თავისი ტანსაცმელი მას ხელში და გაიქცა; და მან 
მოიტყუა, რომ იოსები ჩაესვათ ციხეში – მუხ. 13-20. 

 გ. იოსები იქცეოდა როგორც მანათობელი ვარკვლავი, და თითქოს ამბობდა: „თქვენ ყველანი 
შეპყრობილი ხართ სიბნელით, მე ვანათებ თქვენზე... მე ვერ ვივიწყებ ჩემს სიზმარს. ჩემი 
სიზმარი მმართავს მე და წარმართავს ჩემს მოქმედებებს. მე ვარ ზეციური ვარსკვლავი, და 
მე არასოდეს არ გავყიდი ჩემს მდგომარეობას“. 
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 დ. ამგვარად, იოსები ცხოვრობდა ცხოვრებით, რომელიც შეესაბამებოდა მის ხედვას; იოსები 
იყო არა უბრალოდ მესიზმრე, მეოცნებე, ის ასევე იყო ის, ვინც პრაქტიკულად 
ახორციელებდა, ავლენდა თავისი სიცოცხლით, თავის სიზმარში ნანახს: 

 1. ყველა ადამიანს აქვს გულისთქმები, და იმისათვის, რომ ჩვენ ვმართოთ ჩვენი 
გულისთქმები, აუცილებელია, რომ ხედვამ დაგვიმორჩილოს ჩვენ, გვმართოს ჩვენ და 
მიმართულება მოგვცეს – იგავ. 29:18; 2 ტიმ. 2:22. 

 2. ხედვის ფუნქცია ჰგავს მუხრუჭების ფუნქციას ავტომობილში – სახიფათო 
სიტუაციაში ჩვენ ვიყენებთ მუხრუჭს; ზეციური ვარსკვლავის ხედვა – არის მძლავრი 
მუხრუჭი ჩვენი სულიერი ავტომობილისათვის. 

 III. ჩვენ, სამეფოს ადამიანები სამეფოს სიცოცხლეში, გავდივართ სწავლებას იმ მიზნით, რომ 
ვიყოთ მეფეები, „იოსებები“, მოწიფული სიცოცხლის მეფობის ასპექტის გამოსავლენად – რომ. 
5:17: 

 ა. იოსების ცხოვრება ზეციური ხედვის ქვეშ იყო ცათა სამეფოს ცხოვრება, აღწერილი მათეს 
სახარების 5-7 თავებში: 

 1. მათეს სახარების ამ თავებში ნაჩვენები ზეციური სამეფოს კონსტიტუციის თანახმად, 
ჩვენი რისხვა უნდა იყოს დამორჩილებული და ჩვენი გუსლისთქმა უნდა იყოს 
დამარცხებული – მათე 5:21-32. 

 2. ნაცვლად იმისა, რომ შევურიგდეთ ჩვენს რისხვას და დავემორჩლოთ ჩვენს 
გულისთმებს, ჩვენ უარს ვამბობთ ჩვენს რისხვაზე და მსჯავრს ვდებთ ჩვენს 
გულისთქმას, რადგან ჩვენ ვართ მოწიფული სიცოცხლის მეფობის ასპექტი. 

 ბ. ჩვენში არის ქრისტეს შემადგენლობა, და ჩვენ ვემზადებით იმისათვის, რომ ვიმეფოთ: 
 1. ცათა სამეფო არის უმაღლესი მოთხოვნა, ხოლო მამის ღვთაებრივი სიცოცხლე არის 

უმაღლესი შეწევნა, რომელიც ნებას გვაძლევს, ვუპასუხოთ ამ მოთხოვნას და 
გვქონდეს უმაღლესი ცხოვრება – მათე 5:48, შენ. 1 

 2. სიცოცხლე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, არა მარტო გადაგვარჩენს ჩვენ ზოგიერთი 
რამისაგან, არამედ გვხდის მეფეებად, რათა ჩვენ ვიმეფოთ ყველაფერზე – რომ. 5:17. 

 3. ჩვენ უკვე მივიღეთ სამართლიანობა ობიექტურად, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ გვჭირდება, 
მუდმივად მივიღოთ მადლის სიუხვე, რათა ჩვენ შევძლოთ მეფობა სიცოცხლეში 
სუბიექტურად. 

 4. ამ მადლის ძალა მოქმედებს ჩვენში, გვხდის ჩვენ მართლებს ღმერთთან მიმართებით, 
სხვებთან მიმართებით და ჩვენს თავთან მიმართებითაც; ის არა მარტო იმარჯვებს 
რისხვის ცოდვაზე და გულისთქმებზე, ის ასევე იმარჯვებს სატანაზე და სიკვდილზე 
ჩვენს არსებაში – ასე მადლი მეფობს სამართლიანობის მეშვეობით, რასაც მივყავართ 
მარადიულ სიცოცხლესთან – მუხ. 21. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეორე – მუხლები 

იოსებმა მიიღო ხედვა და  
ცხოვრობდა იმ ხედვის თანახმად, რომელიც მან იხილა 

(2)  

ადგილები წერილიდან: 

დაბადების 37:9-11 
9 კიდევ დაესიზმრა სიზმარი და უამბო ძმებს, თქვა: „კიდევ დამესიზმრა სიზმარი, მზე, მთვარე და 

თერთმეტი ვარსკვლავი მცემდა თაყვანს“. 
10 უამბო ეს მამას და ძმებს: გაკიცხა იგი მამამისმა და უთხრა: „რა არის ეს სიზმარი, რომელიც 

დაგესიზმრა? ნუთუ მოვალთ მე, დედაშენი და შენი ძმები და თაყვანს გცემთ მიწამდე?“  
11 შეშურდათ ძმებს მისი, მამამისმა კი გულში დაიმარხა ეს ამბავი.  

გამოცხადები 12:1 
და გამოჩნდა ცაში დიდი ნიშანი – დედაკაცი, რომელსაც ემოსა მზე; ფერხთით მთვარე ჰქონდა, 
ხოლო თავზე გვირგვინი ედგა თორმეტი ვარსკვლავით. 

ლუკა 1:78 
ჩვენი ღმერთის გულმოწყალებით, რომლითაც გადმოგვხედა მზის აღმოსავლის სიმაღლიდან. 

მათე 5:14-16 
14 თქვენ ხართ ქვეყნიერების სინათლე. მთის წვერზე მდებარე ქალაქი ვერ დაიმალება. 
15 არც ლამპარს ანათებენ იმისთვის, რომ ჭურჭელქვეშ დადგან, არამედ სალამპრეზე დგამენ და 

უნათებს ყველას სახლში. 
16 ასევე ანათებდეს თქვენი სინათლე ადამიანთა წინაშე, რათა ხედავდნენ ისინი კეთილ საქმეებს და 

ადიდებდნენ თქვენს მამას, რომელიც ზეცაშია.  

ეფესელთა 5:8 
ვინაიდან ოდესღაც სიბნელე იყავით, ახლა კი სინათლე ხართ უფალში. მაშ, იარეთ, როგორც 
სინათლის შვილებს შეშვენით.  

ფილიპელთა 2:15-16 
15 რათა შეიქმნათ უბიწონი და სუფთანი, ღმერთის შეუბღალავი შვილები ჭირვეულ და უკუღმართ 

თაობაში, რომელშიც ისე ანათებთ, როგორც მნათობები სამყაროში;  
16 სიცოცხლის სიტყვის მპყრობელნი, რათა დავიკვეხნო ქრისტეს დღეს, რომ ამაოდ არ დავრბოდი და 

ამაოდ არ ვიღწვოდი. 

დაბადების 39:1-21 
1 ეგვიპტეში ჩაიყვანეს იოსები და იყიდა იგი ისმაელიანთაგან ეგვიპტელმა ფოტიფარმა, ფარაონის 

კარისკაცმა და მცველთა უფროსმა. 
2 და არ მიუტოვებია უფალს იოსები და ხელი ემართებოდა ყველაფერში. თავისი ეგვიპტელი 

ბატონის სახლში ცხოვრობდა იგი. 
3 და იხილა მისმა ბატონმა, რომ უფალი იყო მასთან და ხელს უმართავდა ყველაფერში, რასაც 

აკეთებდა. 
4 მადლი პოვა იოსებმა მის თვალში და ემსახურებოდა მას. დანიშნა იგი თავისი ხალხის 

ზედამხედველად და მას ჩააბარა მთელი თავისი საბადებელი. 
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5 მას შემდეგ, რაც თავისი სახლის ზედამხედველად დანიშნა, აკურთხა უფალმა იმ ეგვიპტელის 
სახლი იოსების გამო და კურთხეული იყო უფლისგან მთელი მისი ქონება სახლში თუ მინდვრად. 

6 იოსებს მიანდო მთელი თავისი ქონება, თვითონ კი აღარაფერზე ფიქრობდა, ჭამა-სმის გარდა. 
მშვენიერი იყო იოსები თვალად და ტანად. 

7 ამ ამბების შემდეგ იყო, რომ თვალი დაადგა ბატონის ცოლმა იოსებს და უთხრა: „დაწექი ჩემთან“. 
8 მაგრამ იუარა იოსებმა და უთხრა ბატონის ცოლს: „ჩემმა ბატონმა არც კი იცის, რა გააჩნია, რადგან 

მთელი თავისი ქონება მე ჩამაბარა. 
9 ამ სახლში ჩემზე დიდი არავინაა; არაფერი ამიკრძალა შენ გარდა, რადგან ცოლი ხარ მისი. როგორ 

ჩავიდინო ეს დიდი ბოროტება და როგორ შევცოდო ღმერთს?“ 
10 და ყოველდღე სთავაზობდა ქალი იოსებს, რომ მის გვერდით დაწოლილიყო და მასთან ყოფილიყო, 

მაგრამ ვერ დაიყოლია იოსები. 
11 ერთ დღეს იოსები თავის საქმეზე შევიდა სახლში; შინ არავინ იყო სახლეულიდან; 
12 ჩაეჭიდა ქალი იოსებს სამოსელში და უთხრა: „წამოდი, დაწექი ჩემთან!“ და ხელში შეატოვა იოსებმა 

სამოსელი, გაიქცა და გარეთ გავარდა. 
13 დაინახა რა ქალმა, რომ ხელში შეატოვა სამოსელი იოსებმა და გარეთ გაიქცა, 
14 დაუძახა თავის სახლის კაცებს და უთხრა: „შეხედეთ, ჩვენს დასაცინად მოგვიყვანა ებრაელი კაცი! 

ჩემთნ დასაწოლად შემოვიდა, მაგრამ მე დიდი ხმით ვიყვირე; 
15 ჩემი კივილი რომ გაიგონა, მიატოვა სამოსელი და გაიქცა“. 
16 გვერდით დაიდო ქალმა ბატონის შინ დაბრუნებამდე იოსების ტანსაცმელი. 
17 და ასე უამბო ქმარს ეს ამბავი: „შენი მოყვანილი ებრაელი მონა ჩემთვის პატივის ასახდელად 

შემოვიდა! 
18 ხმა რომ ავიმაღლე და ვიკივლე, სამოსელი ჩემთან მიატოვა და გარეთ გაიქცა!“ 
19 როცა მოისმინა იოსების ბატონმა ცოლის ნათქვამი: შენი მონა ასე მომექცაო! ძალიან განრისხდა. 
20 წაიყვანა ბატონმა იოსები და ჩააგდო საპყრობილეში, სადაც მეფის პატიმრები იყვნენ 

დამწყვდეულნი. და იყო იგი იქ, საპყრობილეში. 
21 მაგრამ იეჰოვა იყო იოსებთან, წყალობა მოჰფინა მას და მადლი აპოვნინა საპყრობილის უფროსის 

თვალში. 

2 ტიმოთეს 2:22 
ყმაწვილკაცურ გულისთქმებს გაექეცი. მისდიე სიმართლეს, რწმენას, სიყვარულს, მშვიდობას 
ყველასთან, ვინც სუფთა გულით მოუხმობს უფალს. 

რომაელთა 5:17, 21 
17 ვინაიდან თუ ერთის დანაშაულით ყველა ადამიანს დაედო მსჯავრი, ასევე ერთის სიმართლით 

ყველა ადამიანი გამართლდება სასიცოცხლოდ. 
21 რათა, როგორც ცოდვა მეფობდა სიკვდილში, ისე მადლს ემეფა სიმართლეში, მარადიული 

სიცოცხლისათვის, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს მეშვეობით. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეორე – დრო ჯგუფებში 

იოსებმა მიიღო ხედვა და 
ცხოვრობდა თანახმად ხედვისა, რომელიც მან იხილა 

(2) 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

ფილიპ: 2:15-16რათა შეიქმნათ უბიწონი და სუფთანი, ღმერთის შეუბღალავი შვილები ჭირვეულ და 
უკუღმართ თაობაში, რომელშიც ისე ანათებთ, როგორც მნათობები სამყაროში; 
სიცოცხლის სიტყვის მპყრობელნი, რათა დაკიკვეხნო ქრისტეს დღეს, რომ ამაოდ არ 
დავრბოდი და ამაოდ არ ვიღწვოდი. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

ცხოვრობს როგორც ნათელი ვარსკვლავი 

მეორე მძიმე ცოდვამ, გულისთქმების 
მორჩილებამ, მისცა იოსებს კიდევ ერთი 
შესაძლებლობა. გულისთქმების მორჩილება, 
რომელსაც ჩვენ ვხედავთ 38-ე თავში, არის 
სიბნელის სიმბოლო. ამ თავში იუდა იმყოფებოდა 
მთლიანად სიბნელეში. იუდა მოიქცა ბრმად, 
ხოლო სიბრმავე აღნიშნვას სიბნელეს. ის რომ არ 
ყოფილიყო დაბრმავებული, სიბნელეში, როგორ 
ჩაიდენდა მრუშობას თავის რძალთან? სად იყო 
მისი სინდისი? სად იყო მისი მხედველობა? მისი 
თვალები ჩაბნელდა და დაბრმავდა, და ის იყო 
სიბნელეში. ბიწიერი დედაკაცი, ფოტიფარის 
ცოლი 39-ე თავში, ასევე იმყოფებოდა სიბნელეში. 
ის რომ სიბნელეში არ ყოფილიყო, ნუთუ ასე 
ბიწიერად მოიქცეოდა? ამგვარად, 38-ე და 39-ე 
თავებში წარმოდგენილია სიბნელე. 

იოსები იმარჯვებს გულისთქმებზე  
და ანათებს სიბნელეში 

მაგრამ ამ სიბნელეში ჩვენ ვხედავთ იოსებს, 
როგორც მანათობელ ვარსკვლავს, რომელიც 
ანათებს ზეცაში (39:7-12). როდესაც ის იქცეოდა 
როგორც მანათობელი ვარსკვლავი, იოსები 
თითქოს ამბობდა: „თქვენ ყველანი შეპყრობლი 
ხართ სიბნელით, ხოლო მე ვანათებ თქვენზე. 
ნუთუ შემიძლია მე, ნათელმა ვარსკვლავმა, 
ჩავიდინო ასეთი ბნელი საქმე? მე არ შემიძლია 
დავივიწყო ჩემი სიზმარი. ჩემი სიზმარი 
მმართავს მე და წარმართავს ჩემს ცხოვრებას. მე 
ვარ ზეციური ვარსკვლავი, და მე არასოდეს არ 
გავყიდი ჩემს მდგომარეობას“. თუ თქვენ 
გექნებათ ეს სინათლე ამ თავების წაკითხვისას, 

თქვენ დაინახავთ, რომ იოსები ცხოვრობდა იმ 
ცხოვრებით, რომელიც შეესაბამებოდა მის 
ხედვას. იოსები იყო არა უბრალოდ მესიზმრე, 
მეოცნებე; ის იყო ადამიანი, რომელიც 
პრაქტიკულად ახორციელებდა, ავლენდა თავისი 
სიცოცხლით, თავის სიზმარში ნანახს. 

ჩვენც, ვინც ვართ დღევანდელი იოსები, უნდა 
დაგვესიზმროს სიზმრები. სხვა ადამიანებმა უნდა 
თქვან, რომ ჩვენ ვართ მესიზმრეები, მეოცნებეები. 
მრავალი ჩემი  ქრისტიანი მეგობარი ფიქრობდა, რომ 
მე ვიყავი მეოცნებე. როდესაც იგებდნენ 
გამარჯვებული სიცოცხლის შესახებ და ეკლესიური 
ცხოვრების პრაქტიკის შესახებ, ისინი მეუბნებოდნენ: 
„ძმაო ლი, ეს არის შესანიშნავი იდეები, მაგრამ ეს 
უბრალოდ ოცნებებია. არავის დედამიწაზე არ 
შეუძლია იცხოვროს ასეთი გამარჯვებული 
სიცოცხლით, და ასეთი ეკლესიური ცხოვრების 
პრაქტიკულად განხორციელება შეუძლებელია. ჩვენ 
უნდა დაველოდოთ იმ დღეს. მოდით დავასრულოთ 
ოცნება და სიზმრები. დროა გავიღვიძოთ“. მაგრამ მე 
მხოლოდ სიზმრებს კი არ ვხედავ – მე პრაქტიკულად 
ვახორციელებ იმას, რაც მე ვნახე ჩემს სიზმრებში. 
თქვენ ფიქრობთ, რომ მე უბრალოდ მეოცნებე ვარ, 
რომელიც ხედავს სიზმრებს, მაგრამ მე ასევე 
პრაქტიკულად ვახორციელებ ჩემს სიზმრებს. მე 
შემიძლია დავამოწმო, რომ გამარჯვებული 
სიცოცხლით ცხოვრება და ეკლესიური ცხოვრების 
პრაქტიკულად განხორციელება სრულიად 
შესაძლებელია. ეს არ არის უბრალოდ ჩემი სიზმარი, 
ჩემი ოცნება; ეს არის ის, რასაც მე ვახორციელებ 
პრაქტიკულად და განვიცდი. ისევე როგორც იოსებს, 
მე მესიზმრა სიზმრები – სიზმარი ძნებზე და სიზმარი 
ნათელ ვარსკვლავებზე. უფლის წყალობით მე 
ვცხოვრობდი ჩემი სიზმრების თანახმად. ჩემი 
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მოქცევა და ჩემი საქციელი შეესაბამებოდა ხედვას, 
რომელიც მე ვიხილე. მიუხედავად იმისა, რომ 
ზოგიერთი ამბობს: „ეს უბრალოდ სიზმრებია. მათი 
ასრულება შეუძლებელია“, მე უნდა განვაცხადო, რომ 
ეს არის ზეციური გამოცხადება ფაქტებისა. ნუთუ 
თქვენ არ გწამთ, რომ გამარჯვებული სიცოცხლე 
სრულიად განხორციელებადია? და ნუთუ თქვენ არ 
გწამთ, რომ დღეს შეიძლება ვიცხოვროთ 
პრაქტიკული ეკლესიური ცხოვრებით? ჩვენ ამაოდ 
არ ვოცნებობთ. ჩვენ ვიხილეთ ხილვა, რომელიც 
გვმართავს ჩვენ. 

ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის გაღიზიანება. მე 
არ ვარ გამონაკლისი. გაღიზიანების შეკავება არ 
არის სასარგებლო. პირიქით, გარკვეული 
თვალსაზრისით, ჩვენ უკეთესად ვგრძნობთ თავს, 
როდესაც ჩვენ მას ვაძლევთ გარეთ გამოსვლის 
საშუალებას. მაგრამ როდესაც მე მზად ვარ 
თავისუფლება მივცე ჩემს გაღიზიანებას, მოდის 
ხედვა ძნისა და უფალი მეკითხება მე: „ნუთუ შენ 
არ ხარ ის ძნა, რომელიც წამოიმართება? მაშინ 
საიდან გაქვს შენ გაღიზიანება“? როგორც კი 
უფალი მელაპარაკება მე ასე და მე ვპასუხობ მას, 
ჩემი გაღიზიანება ქრება. მაშინაც კი, მე რომ 
მოვინდომო, დავკარგო მოთმინება, მე ვერ 
შევძლებ ამის გაკეთებას. ჩვენ ყველას შეგვიძლია 
ვიცხოვროთ ისე, რომ არ გავღიზიანდეთ. თუ 
თქვენ ღიზიანდებით, უფალს შეუძლია, 
გითხრათ: „ნუთუ შენ ძნა არ ხარ? ნუთუ შენ 
ეკლესიაში არ ხარ, ნუთუ შენ არ ხარ უფლის 
აღდგენაში?“ როგორც კი თქვენ იტყვით, რომ 
თქვენ ხართ ძნა, თქვენი რისხვა გაქრება. 

ხედვის ფუნქცია ჰგავს ავტომობილში 
მუხრუჭის ფუნქციას. სახიფათო სიტუაციაში ჩვენ 
ფეხს ვაჭერთ მუხრუჭს. ზეციური ვარსკვლავის 
ხედვა – არის მძლავრი მუხრუჭი ჩვენი სულიერი 
ავტომობილისათვის. ჩვენ არ ვატარებთ ისეთ 
ავტომობილს, რომელსაც არა აქვს კონტროლის 
ფუნქცია. როდესაც ჩვენ სათანადოდ მივდივართ 
სწორ ხაზში, ჩვენ არ გვჭირდება მუხრუჭის 
გამოყენება. მაგრამ როდესაც მანქანა კარგავს 
კონტროლს, ჩვენ მაშინვე ვიყენებთ მუხრუჭს. 
ალილუია ასეთი მაკონტროლებელი ხედვისათვის! 
მრავალ ჩვენგანს შეუძლია დაამოწმოს, რომ სანამ 
ჩვენ მოვიდოდით ეკლესიურ ცხოვრებაში, ჩვენ 
ვიყავით მსგავსი ავტომობილისა, მუხრუჭების 

გარეშე. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვედით 
ეკლესიურ ცხოვრებაში, ჩვენ დავინახეთ 
მმართველი ხედვა და ჩვენს ავტომობილში 
დააყენეს მძლავრი მუხრუჭები. აქ, ეკლესიურ 
ცხოვრებაში ჩვენ გვაქვს ხედვა ძნისა და ხედვა 
ვარსკვლავისა. 

ცხოვრობს მეფობის ცხოვრებით 

იოსების ცხოვრება ზეციური ხედვის ქვეშ 
იყო ცათა სამეფოს ცხოვრება, აღწერილი მათეს 
სახარების მე-5, მე-6 და მე-7 თავებში. მათეს 
სახარების ამ თავებში ნაჩვენები ზეციური 
სამეფოს კონსტიტუციის თანახმად, ჩვენი რისხვა 
უნდა იყოს დათრგუნული და ჩვენ უნდა 
გავიმარჯვოთ ჩვენს გულისთქმებზე (მათე 5:21-
32). თუ ჩვენ ვუწოდებთ ჩვენს თავს სამეფოს 
ადამიანებს, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვერ 
ვიმორჩილებთ ჩვენს რისხვას და ვერ 
ვიმარჯვებთ ჩვენს გულისთქმებზე, ეს ჩვენთვის 
დასასრულია. ნაცვლად იმისა, რომ ვიყოთ 
სამეფოში, ჩვენ აღმოვჩნდებით ზღვის ნაპირზე. 
ჩვენ ვაძლევთ თავისუფლებას ჩვენს რისხვას და 
ვემორჩილებით გულისთქმებს. მაგრამ სამეფოს 
ყველა ადამიანი იმორჩილებს თავის რისხვას და 
იმარჯვებს თავის გულისთქმაზე. ეს არის 
სამეფოს ცხოვრება. 

სამეფოს ცხოვრებაში დღეს, მეფეები 
ექვემდებარებიან წვრთნას. ჩვენ, სამეფოს 
ადამიანები, ისინი, ვინც ვცხოვრობთ სამეფოს 
ცხოვრებით, ვსწავლობთ, რომ ვიყოთ მეფეები, 
ვიყოთ იოსები, ვიყოთ მოწიფული სიცოცხლის 
მეფობის ასპექტი. ამისათვის ჩვენ უნდა 
დავთრგუნოთ ჩვენი რისხვა და გავიმარჯვოთ 
ჩვენს გულისთქმაზე. იოსების ცხოვრება 
შესანიშნავად გამოხატავს ჩვენს დღევანდელ 
განცდას. დღითი დღე ჩვენ ვთრგუნავთ ჩვენს 
რისხვას და ვიმარჯვებთ ჩვენს გულისთქმაზე. 
ნაცვლად იმისა, რომ შევურიგდეთ ჩვენს რისხვას 
და დავემორჩილოთ ჩვენს გულისთქმას, ჩვენ 
უარვყოფთ ჩვენს რისხვას და მსჯავრს ვდებთ 
ჩვენს გულისთქმას, რადგან ჩვენ ვართ მეფობის 
ასპექტი მოწიფული სიცოცხლისა. ჩვენში არის 
ქრისტეს შემადგენლობა, და ჩვენ ვემზადებით 
მეფობისათვის („დაბადების სიცოცხლის 
შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 35-39).
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შეკითხვები ურთიერთობისათვის: 

1. დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან ბნელ საუკუნეში. როგორ შეგვიძლია გავიმარჯვოთ სიბნელეზე და 
ვანათოთ ამ ქვეყნიერებაში? 

2. ისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია ხედვას, დაგეხმაროთ დღევანდელ ვითარებაში? 
3. იმსჯელეთ თუ რას ნიშნავს ცხოვრება სამეფოს ცხოვრებით და ვისწავლოთ, რომ ვიყოთ მეფეები. 
4. როგორ შეგვიძლია განვიცადოთ მადლი, რათა გავიმარჯვოთ ჩვენს რისხვასა და გულისთქმებზე და 

ვიმეფოთ სიცოცხლეში? 
 
 
  

27



ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე მეორე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

იგავ. 29:18ა სადაც არ არის ხედვა, ხალხი ხდება გაუხედნავი... 

საქმე. 26:19 ამიტომ, მეფე აგრიპავ, მე არ ვეურჩე ზეციურ ხედვას. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

37-ე თავის დასაწყისში საუბარია, რომ იაკობს 
ძალიან უყვარდა თვისი ძე, იოსები, და რომ იოსებს 
მიჰქონდა ცუდი ხმები ძმებზე მამამისთან. შემდეგ 
იქ საუბარია იოსების სიზმრებზე (37:5-10). ამ 
დღეების განმავლობაში უფალმა გვაჩვენა, რომ 
იოსების სიზმრები გამოხატავენ ღმერთის ხალხის 
ფაქტობრივ მდგომარეობას ღმერთის თვალში. 
ღმერთის ყველა ადამიანი არის სიცოცხლის ძნა. ძნა 
არის ხორბლის თავთავების შეკვრა, სიცოცხლითა 
და სასიცოცხლო შეწევნით სავსე. ძნებში არის 
სიცოცხლის მარცვლები, სასიცოცხლო შეწევნი-
სათვის. ნუ იტყვით: „მე არ მომწონს ისრაელია-
ნები, რადგან ისინი ძალიან ბიწიერები არიან“. 
გაიხსენეთ წარმართი წინასწარმეტყველი ბილყამი, 
რომელიც მოისყიდეს, რათა დაეწყე-ვლა ისრაელი. 
იმ დროს ისრაელი ნამდვილად იყო ბიწიერი. 
მიუხედავად ამისა, ბილყამმა, როდესაც ის იყო 
ღმერთის მმართველობის ქვეშ, თქვა, რომ ღმერთს 
არ შეუმჩნევია უკანონობა იაკობში და არ 
დაუნახავს უმართლობა ისრა-ელში (რიცხ. 23:21). 
პირიქით, ღმერთის თვალში მისი ყველა რჩეული 
არის ცოცხალი ძნა, სასიცოცხლო შეწევნით სავსე. 
გარდა ამისა, ღმერთის ხალხი ჰგავს მანათობელ 
ვარსკვლავებს ზეცაში. 

ჩვენ, დღევანდელ იოსებებს, ასევე უნდა 
დაგვესიზმროს სიზმრები. სხვა ადამიანებმა 
უნდა გვიწოდონ ჩვენ მესიზმრეები, მეოცნებეები. 
მრავალი ჩემი მეგობარი-ქრისტიანი მთვლის მე 
მეოცნებედ. როდესაც ისინი იგებდნენ 
გამარჯვებული სიცოცხლისა და ეკლესიის 
პრაქტიკის შესახებ, ისინი მეუბნებოდნენ: „ძმაო 
ლი, ეს შესანიშნავი იდეებია, მაგრამ ეს უბრალოდ 
ოცნებებია. არავის ამ დედამიწაზე არ შეუძლია, 

იცხოვროს ასეთი გამარჯვებული სიცოცხლით და 
ასეთი ეკლესიური ცხოვრების პრაქტიკულად 
განხორ-ციელება შეუძლებელია. ჩვენ უნდა 
დაველო-დოთ ამ დღეს. მოდით თავი დავანებოთ 
ოცნებას და სიზმრებს. დროა, გავიღვიძოთ“. 
მაგრამ მე უბრალოდ კი არ ვხედავ სიზმრებს – მე 
პრაქტიკულად ვახორციელებ იმას, რაც მე 
ვიხილე ჩემს სიზმრებში. თქვენ შეიძლება 
ფიქრობთ, რომ მე უბრალოდ მეოცნებე ვარ, 
რომელიც ხედავს სიზმრებს, მაგრამ მე ასევე 
ვახორციელებ ჩემს სიზმრებს პრაქტიკაში. მე 
შემიძლია დავამოწმო, რომ გამარჯვებული 
ცხოვრებით ცხოვრება და ეკლესიური ცხოვრების 
პრაქტიკულად განხორციელება სრულიად 
შესაძლებელია. ეს არ არის უბრალოდ ჩემი 
სიზმარი, ჩემი ოცნება; ეს არის ის, რასაც მე 
პრაქტიკულად ვახორციელებ და განვიცდი. 
ისევე როგორც იოსებს, მეც დამესიზმრა სიზმარი 
– სიზმარი ძნებზე და კაშკაშა ვარსკვლავებზე. 
უფლის წყალობით მე ვცხოვრობდი ჩემი 
სიზმრების თანახმად. ჩემი მოქცევა და ჩემი 
მოქმედებები შეესაბამებოდა ხედვას, რომელიც 
მე ვიხილე. თუმცა ზოგიერთი ამბობს: „ეს 
უბრალოდ სიზმრებია. მათი ასრულება 
შეუძლებელია“, მე უნდა განვაცხადო, რომ ეს 
არის ზეციური გამოცხადება ფაქტებისა. ნუთუ 
თქვენ არ გწამთ, რომ გამარჯვებული სიცოცხლე 
სრულიად განხორციელებადია? და ნუთუ თქვენ 
არ გწამთ, რომ დღეს შესაძლებელია ცხოვრება 
პრაქტიკული ეკლესიური ცხოვრებით? ჩვენ არ 
ვოცნებობთ ამაოდ. ჩვენ ვიხილეთ ხილვა, 
რომელიც გვმართავს ჩვენ („დაბადების 
სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 32, 36-37).
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მარტივი ლოცვები: 

„უფალო გვანახე სიზმარი, რომელიც იქნება ჩვენი მაკონტროლებელი ხედვა; დაგვანახე ჩვენ ის, თუ 
როგორ გვხედავ შენ“. 
„უფალო, გაგვხადე დღევანდელი იოსებები, ისინი, ვინც მეფობენ შენს სიცოცხლეში, ყველაფერზე, რაც 
ჩვენ გარშემოა“. 
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ჩანაწერებისათვის 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მესამე 

იოსებს უღალატეს და ჩასვეს ციხეში 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 39:20; გოდ. 3:27-28; ეფეს. 3:1; 4:1;  
დაბ. 40:1-23; 1 კორ. 1:2; 2 კორ. 4:13  

 I. მას შემდეგ, რაც იოსებს უღალატეს და გაყიდეს თავისმა ძმებმა, ის დააპატიმრეს და გარკვეული 
დროის განმავლობაში ჩასვეს ციხეში – დაბ. 39:20ა: 

 ა. იოსებმა ციხეში გაატარა სულ მცირე ათი წელი: 
 1. როდესაც იოსები გაყიდეს მონობაში ეგვიპტეში, ის იყო დაახლოებით ჩვიდმეტი 

წლის, ხოლო როდესაც გაათავისუფლეს ციხიდან, ის იყო ოცდაათი წლის – 37:2ა; 
41:46ა. 

 2. ბიბლიის თანახმად, ციხეში ყოფნის ეს გაკვეთილი უნდა განიცადონ არა 
ხანდაზმულმა ადამიანებმა, არამედ ახალგაზრდებმა – გოდ. 3:27-28: 

 ა) ახალგაზრდებს სჭირდებათ ტყვეობაში ყოფნის ასეთი პერიოდი, ვინაიდან ისინი 
ძალიან თავისუფლები არიან. 

 ბ) თუ ახალგაზრდებს უყვართ უფალი და არიან დღევანდელი იოსებები, მაშინ ისინი 
იქნებიან მოთავსებულნი უფლის ტყვეობაში. 

 ბ. სანამ იოსები იქნებოდა დასმული ტახტზე და მიიღებდა ძალაუფლებას, ის იმყოფებოდა 
ციხეში; ეს გვიჩვენებს, რომ ტახტზე ასვლის წინ უნდა იყოს ტყვეობა: 

 1. ზოგიერთი ახალგაზრდა ფიქრობს, რომ თუ ისინი გაჰყვებიან იესო ქრისტეს და არიან 
უფლის აღდგენაში, ყველაფერი კარგად იქნება; მაგრამ ახალგაზრდებს სჭირდებათ 
ციხეში ყოფნის პერიოდი; ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. 

 2. ნუ იფიქრებთ, რომ, მას შემდეგ, რაც თქვენ იხილავთ ქრისტეს, ეკლესიის, ჯვრის, 
შინაგანი სიცოცხლის ან სულის ხედვას, დადგება დიდებული დრო; არა, თქვენ 
გაივლით ტანჯვებს და აღმოჩნდებით ციხეში. 

 II. ჩვენ უნდა გავიგოთ იმის საიდუმლო, თუ როგორ დავტკბეთ ჩვენი ტყვეობით ციხეში და 
როგორ გავატაროთ დრო, სანამ ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენს ციხეში: 

 ა. იოსებმა გაიარა გამოცდა იმით, რომ მისი სიზმრები მაშინვე არ ასრულდა; უფრო მეტიც, 
მის სიზმრებში არ იყო არავითარი მითითება ან მინიშნება იმაზე, რომ ის გაივლიდა 
ტანჯვებს. 

 ბ. ციხეში ყოფნის დროს იოსებს ჰქონდა რწმენა და სითამამე, რომ განემარტა სიზმრები 
თავისი ორი მეგობრისა ციხეში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიზმრები ჯერ კიდევ არ 
იყო ასრულებული – 40:1-23: 

 1. იოსებისათვის რთული იყო განემარტა სხვა ადამიანების სიზმრები იმ დროს, 
როდესაც მისი საკუთარი სიზმრების განმარტება ჯერ არ იყო ასრულებული; 
მიუხედავად ამისა, მან გააკეთა ეს. 

 2. ჩვენ უნდა გვქონდეს სითამამე, რათა ვილაპარაკოთ, რომ ეკლესიური ცხოვრება არის 
საოცარი, მაშინაც კი, თუ ჩვენი სიზმარი ეკლესიურ ცხოვრებაზე ჯერ კიდევ არ 
ასრულებულა და ეკლესიური ცხოვრება არ ჩანს ჩვენთვის საოცარი – 1 კორ. 1:2; რიცხ. 
23:21; 24:5. 

 გ. როდესაც იოსების მეგობრების სიზმრები ასრულდა, იოსებმა მიიღო დადასტურება და 
განმტკიცდა, ის ელოდებოდა, რომ მისი სიზმრებიც ასრულდებოდა. 

 დ. იოსების მეგობრების სიზმრები ასრულდა რამდენიმე დღის შემდეგ, მაგრამ იოსების 
სიზმრები არ ასრულდა კიდევ ორი წელი – დაბ. 40:14-15, 23: 

 1. რათა გამხდარიყო გამოსადეგი იმისათვის, რომ ემართა, იოსები უნდა დარჩენილიყო 
საპყრობილეში კიდევ ორი წელი. 
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 2. ციხეში ათი წლის განმავლობაში ყოფნის შემდეგ, ის ისევ თვლიდა, რომ ის მოიტაცეს 
ებრაელების მიწიდან; აქედან ჩანს, რომ ის არ იყო მზად ემართა; ვინაიდან ის ჯერ 
კიდევ ფიქრობდა, რომ ეგვიპტეში აღმოჩნდა, რადგან ის მოიტაცეს, ის არ იყო მზად, 
რომ ემართა – მუხ. 14-15. 

 3. იოსები არ იყო აყვანილი ტახტზე მაშინვე, რაც მან იხილა ხედვა; მას მოუწია 
შემოწმებისა და გამოცდის ხანგრძლივი პერიოდის გავლა; ხედვა, რომელიც იხილა 
იოსებმა, არა მარტო მართავდა მის ცხოვრებას, ის ასევე ეხმარებოდა მას რწმენის 
შენარჩუნებაში. 

 4. ჩვენ, შეიძლება, გვაქვს გული, რომელიც აბსოლუტურად გადაცემულია უფლისათვის, 
და ჩვენ ვიხილეთ ზოგიერთი ხილვა, მაგრამ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ჩვენ მაშინვე 
ავალთ ტახტზე; ნაცვლად ამისა, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ ჩვენ 
დავგამცირებენ და მოგვათავსებენ ციხეში. 

 5. ერთი შეხედვით, იოსები იტანჯებოდა ციხეში; სინამდვილეში ის სწავლობდა ფასეულ 
გაკვეთილებს და განიცდიდა იმას, რაც აუცილებელი იყო იმისათვის, რომ ის 
ასულიყო ტახტზე: 

 ა) თუ იოსები, ახალგაზრდა ადამიანი, არ ისწავლიდა ამ გაკვეთილებს ციხეში 
ყოფნის პერიოდში, ის ვერ ავიდოდა ტახტზე ეგვიპტეში და ვერ მართავდა მთელ 
ქვეყანას. 

 ბ) ციხეში ყოფნის მეშვეობით იოსები განისწავლა; მისი ციხეში ყოფნა ნამდვილად 
ვარჯიში იყო მისთვის. 

 გ) ნებისმიერი პატმრობა, რომელსაც ჩვენ გავივლით, არის ჩვენი წვრთნა, ვარჯიში 
და დრო იმისათვის, რომ რაღაც ვისწავლოთ, რათა მოვემზადოთ ტახტზე 
ასვლისათვის. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მესამე – მუხლები 

იოსებს უღალატეს და ჩასვეს ციხეში 

ადგილები წერილიდან: 

დაბადება 39:20 
წაიყვანა ბატონმა იოსები და ჩააგდო საპყრობილეში, სადაც მეფის პატიმრები იყვნენ 
დამწყვდეულნი. და იყო იგი იქ, საპყრობილეში. 

გოდება 3:27-28 
27 სიკეთე კაცს, რომელმაც თავისი უღელი ზიდა სიჭაბუკეში,  
28 რომელიც განმარტოებით ზის და დუმს, რადგან უფალმა დაადგა მას იგი. 

ეფესელთა 3:1 
ამიტომ მე, პავლე, ქრისტეს პატიმარი გავხდი თქვენთვის, წარმართებითვის. 

ეფესელთა 4:1 
ამიტომ გემუდარებით, მე, პატიმარი უფალში, მოიქეცით იმ მოწოდების ღირსად, რომელშიც 
მოგიწოდეს. 

დაბადება 40:1-23 
1 ამ ამბების შემდეგ იყო, რომ შესცოდეს თავიანთ ბატონს ეგვიპტის ფარაონის მწდემ და მეპურემ.  
2 და განურისხდა ფარაონი თავის ორ კარისკაცს: მწდეთუხუცესსა და მეპურეთუხუცესს.  
3 შეაგდო ისინი საპყრობილეში, მცველთა უფროსის სახლში, სადაც იოსები იყო დაპატიმრებული.  
4 იოსები მიუჩინა მათ მცველთა უფროსმა და ისიც ემსახურებოდა. ასე იყვნენ ერთხანს 

საპყრობილეში.  
5 ერთ ღამეს სიზმარი ესიზმრა ორივეს – თითოეულს საკუთრივ განსამარტავი: მწდეთუხუცესსაც და 

მეპურეთუხეცესსაც. 
6 მივიდა დილით იოსები მათთან და ხედავს, აჰა, დაღვრემილნი არიან.  
7 ჰკითხა ფარაონის კარისკაცებს, რომლებიც მასთან ერთად იყვნენ პატიმრად: „რატომ ხართ 

დაღვრემილნი“? 
8 უთხრეს: „სიზმარი გვესიზმრა, მაგრამ ამხსნელი არავინაა“. უთხრა იოსებმა: „განა უფლისაგან არ 

არის ახსნა? მე მიამბეთ“. 
9 უამბო მწდეთუხუცესმა თავისი სიზმარი იოსებს და უთხრა: „სიზმარში ვხედავ, აჰა, ვაზია ჩემ 

წინაშე. 
10 სამი ლერწი ჰქონდა; როგორც კი გაიფურჩქნა, კვირტები გამოიღო და მტევნები დამწიფდა.  
11 ხელთ ფარაონის ფიალა მეჭირა; ავიღე ყურძენი, ფიალაში ჩავწურე და ფარაონს მივართვი“.  
12 უთხრა იოსებმა: „ეს არის მისი ახსნა: სამი ლერწი სამი დღეა. 
13 სამი დღის შემდეგ აგამაღლებს ფარაონი და დაგაბრუნებს ძველ თანამდებობაზე; და კვლავ 

მიართმევ ფიალას ფარაონს უწინდელივით, როცა მისი მწდე იყავი.  
14 ოღონდ გამიხსენე, როცა კარგად წაგივა საქმე; ქენი სიკეთე, გაახსენე ჩემი თავი ფარაონს და 

გამომიყვანე ამ სახლიდან.  
 
15 რადგან ებრაელთა ქვეყნიდან მომიპარეს და აქაც ისეთი არაფერი ჩამიდენია, რომ დილეგში 

ვიჯდე“. 
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16 დაინახა მეპურეთუხუცესმა, რომ კეთილად ახსნა სიზმარი იოსებმა და უთხრა: „მეც ვნახე სიზმარი: 
აჰა, პურის სამი მოწნული კალათა მადგას თავზე. 

17 ზემო კალათაში ფარაონის ყოველგვარი სანოვაგეა, ხაბაზის ნახელავი; და ფრინველი კენკავს ჩემს 
თავს ზემოთ ამ კალათიდან“. 

18 მიუგო იოსებმა: „ესაა მისი ახსნა: სამი კალათი სამი დღეა; 
19 სამი დღის შემდეგ თავს მოგკვეთს ფარაონი და ხეზე ჩამოგკიდებს; შენს ხორცს კი ფრინველი 

დაძიძგნის“. 
20 მესამე დღეს ფარაონის დაბადების დღე იყო. ნადიმი გამართა ფარაონმა თავისი მსახურებისთვის 

და მწდეთუხუცესი და მეპურეთუხუცესიც გაიხსენა. 
21 დააბრუნა მწდეთუხუცესი ძველ თნამდებობაზე; და კვლავ მიართმევდა ფარაონს ფიალას;  
22 ხოლო მეპურეთუხუცესი ხეზე ჩამოკიდა, როგორც განუმარტა მას იოსებმა.  
23 და არ გახსენებია მწდეთუხუცესს იოსები, რადგან დაავიწყდა. 

1 კორ. 1:2 
ღმერთის ეკლესიას, რომელიც კორინთოშია, ქრისტე იესოში გაწმიდანებულებს და მოწოდებულ 
წმიდანებს, ყველასთნ ერთად, ვინც მოუხმობს ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს, სახელს, ყველგან – 
მათთან თუ ჩვენთან: 

2 კორ. 4:13 
და რაკი იგივე რწმენის სული გვაქვს, როგორც წერია: „მწამდა და ამიტომ ვლაპარაკობდი“, ჩვენც 
გვწამს და ამიტომ ვლაპარაკობთ. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეოთხე 

იოსების განთავისუფლებისა და ამაღლების საიდუმლო 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 41:25-36; 2 კორ. 4:13; დაბ. 41:25-44; 2 ტიმ. 4:2;  
დაბ. 41:55-56; საქმე. 4:18-20, 31; 5:20 

 I. იოსები გაათავისუფლეს ციხიდან იმის წყალობით, რომ ის ლაპარაკობდა რწმენით; 
მიუხედავად იმისა, რომ იოსების სიზმრები არ ასრულდა, ის გაბედულად ლაპარაკობდა 
რწმენით – დაბ. 41:25-36; 2 კორ. 4:13: 

 ა. ჩვენ ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ როგორც მათ, ვინც ხედავს სიზმრებს; იმისათვის, რომ 
დავიწყოთ ლაპარაკი, არ არის საჭირო ლოდინი, სანამ გაგვიჩნდება განცდა. 

 ბ. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, როგორც კი ვიხილავთ ხილვას, და მაშინ ჩვენ გვექნება განცდა. 
 გ. განხორციელებადია თუ არა ეს ხილვა, დამოკიდებულია ჩვენს ლაპარაკზე ამ ხილვასთან 

დაკავშირებით. 

 II. თავისი ლაპარაკის წყალობით იოსები არა მარტო იყო განთავისუფლებული ციხიდან, ის ასევე 
ავიდა ტახტზე; თავისი ლაპარაკით მან გაიკვლია გზა ტახტისკენ – დაბ. 41:25-44; 2 ტიმ. 4:2: 

 ა. იმისათვის, რომ გავთავისუფლდეთ და მივიღოთ ძალაუფლება, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ. 
 ბ. რაც უფრო მეტს ვილაპარაკებთ, უფრო მეტად გავთავისუფლდებით; განთავისუფლება 

მოვა ჩვენი ლაპარაკის წყალობით. 
 გ. განთავისუფლებაც და ძალაუფლებაც მოდის ლაპარაკის წყალობით; სადაც არ უნდა 

ვიყოთ: სახლში, სასწავლო დაწესებულებაში თუ სამსახურში, ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ. 

 III. თავისი ლაპარაკის წყალობით იოსები ასევე გახდა სხვებისათვის საკვებით შეწევნა; მას 
მიჰქონდა ადამიანებისათვის საკვები თავისი სიზმრების განმარტების წყალობით – დაბ. 41:55-
56.  

 IV. იოსები იყო ნამდვილი მესიზმრე, და მისი ცხოვრება იყო ძნების ცხოვრება; გამარჯვების 
მატარებელი და გამარჯვებული ქრისტიანი აუცილებლად არის მესიზმრე: 

 ა. სიზმრები მოითხოვს განმარტებას, ხოლო განმარტება დაკავშირებულია ლაპარაკთან; 
ამიტომ იოსები მუდმივად ლაპარაკობდა; მისი ლაპარაკის წყალობით ყველა ეს სიზმარი 
ასრულდა: 

 1. თავიდან თავისი ლაპარაკით იოსებმა მოუტანა თავის თავს უსიამოვნებები; მას რომ 
არ ელაპარაკა თავის სიზმრებზე, მას არ დაატყდებოდა თავს უსიამოვნებები; მისი 
ტანჯვები გამოწვეული იყო მისი ლაპარაკით – საქმე. 4:18-20. 

 2. მაგრამ მოგვიანებით მისმა ლაპარაკმა თავი დააღწევინა მას უსიამოვნებებისაგან და 
მიიყვანა ის მისი სიზმრების აღსრულებასთნ; ეს ყველაფერი, უსიამოვნებებიც და 
ასრულებაც, მოვიდა ლაპარაკის წყალობით. 

 ბ. ვინაიდან ჩვენ ვიხილეთ ეს ხილვა, ჩვენ არ შეგვიძლია ჩუმად ვიყოთ, როდესაც ჩვენ 
ვლაპარაკობთ, ჩვენ გვაქვს მოსვენება, ჩვენ ვხარობთ და ჩვენ კმაყოფილი ვართ, და რაც 
უფრო მეტს ვლაპარაკობთ, უფრო მეტად ვთავისუფლდებით – საქმე 4:31; 5:20. 
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ჩანაწერებისათვის 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინინება მეოთხე – მუხლები 

იოსების განთავისუფლების და ამაღლების საიდუმლო 

ადგილები წერილიდან: 

დაბადების 41:1-13, 25-44, 55-56 
1 ორი წლის თავზე სიზმარი ნახა ფარაონმა; თითქოს ნილოსის პირას იდგა; 
2 და აჰა, ამოვიდა ნილოსიდან შვიდი მშვენიერი და ხორცსავსე ძროხა და ბალახობს ლერწმიანში. 
3 მერე შვიდი უშნო და გამხდარი ძროხა ამოვიდა ნილოსიდან და გვერდში ამოუდგა იმ ძროხებს 

ნილოსის პირას. 
4 და შეჭამეს  უშნო და გამხდარმა ძროხებმა შვიდი მშვენიერი და ხორცსავსე ძროხა. და გაეღვიძა 

ფარაონს. 
5 კვლავ დაეძინა და კვლავ ნახა სიზმარი: აჰა, შვიდი თავთავი ამოვიდა ერთ ღეროზე, საღი და სავსე. 
6 მერე აღმოცენდა შვიდი გამოფიტული და ხორშაკისგან გარუჯული თავთავი. 
7 და შთანთქეს გამოფიტულმა თავთავებმა შვიდი საღი და სავსე თავთავი; და გამოეღვიძა ფარაონს 

და აჰა, ეს სიზმარი იყო. 
8 შეშფოთდა დილით მისი სული, მოახმობინა ეგვიპტის ყველა გრძნეული და ბრძენი და უამბო მათ 

თავისი სიზმრები, მაგრამ ვერავინ განუმარტა ისინი ფარაონს. 
9 და უთხრა მწდეთუხუცესმა ფარაონს: „ჩემს ცოდვებს ვიხსენებ დღეს: 
10 განურისხდა ფარაონი თავის მსახურებს და მცველთა უფროსის სახლში მეპურეთუხუცესთან 

ერთად დამატუსაღა. 
11 ერთ ღამეს სიზმარი გვესიზმრა მე და მას, თითოეულს საკუთრივ ასახსნელი.  
12 იყო ჩვენთან ებრაელი ყმაწვილი, მცველთა უფროსის მსახური. ვუამბეთ მას სიზმრები და მანაც 

ზუსტად აგვიხსნა ისინი. 
13 როგორც აგვიხსნა, ისე აგვიხდა: მე ჩემს ადგილზე დამაბრუნა ფარაონმა, ის კი – ჩამოკიდა. 
 
25 უთხრა იოსებმა ფარაონს: „ერთი და იგივეა ფარაონის სიზმრები: ღმერთი უცხადებს ფარაონს, რის 

გაკეთებასაც აპირებს. 
26 შვიდი კარგი ძროხა შვიდი წელია, შვიდი კარგი თავთავიც შვიდი წელია: ეს ერთი საზმარია.  
27 მათ შემდეგ ამოსული შვიდი გამხდარი და უშნო ძროხა შვიდი წელია; შვიდი გამოფიტული და 

ხორშაკისგან გარუჯული თავთავიც შიმშილობის შვიდი წელია. 
28 ეს ისაა, რაც უკვე ვუთხარი ფარაონს – რის გაკეთებასაც აპირებს ღმერთი, სიზმრად აჩვენა მან 

ფარაონს. 
29 აჰა, მოდის შვიდი უხვმოსავლიანი წელი ეგვიპტის ქვეყანაში. 
30 მას შემდეგ შიმშილობის შვიდი წელიწადი დადგება და დავიწყებული იქნება სიუხვე ეგვიპტეში და 

დააუძლურებს ქვეყანას.  
31 ვეღარავინ გაიხსენებს სიუხვეს იმ შიმშილის გამო, რომელიც დადგება, რადგან მეტისმეტად მძიმე 

იქნება იგი.  
32 და რაკი ორჯერ განმეორდა ფარაონის სიზმარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთისაგანაა ეს საქმე და 

აღარ დააყოვნებს ღმერთი მის აღსრულებას. 
33 ახლა გამოძებნოს ფარაონმა და დააყენოს ეგვიპტის ქვეყნის გამგებლად გონიერი და ბრძენი კაცი.  
34 ბრძანოს ფარაონმა და ზედამხედველნი განაწესოს ქვეყანაზე, რომ მეხუთედი ახდევინოს ეგვიპტის 

ქვეყანას სიუხვის წლებში. 
35 დააგროვონ მომავალი კარგი წლების მთელი საზრდო, ფარაონის განმგებლობაში მყოფ ქალაქებში 

დაახვავონ საზრდოდ ხორბალი და შეინახონ. 
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36 ხოლო შვიდწლიანი შიმშილობის დროს, რომელიც დადგება ეგვიპტის ქვეყანაში, ეს მარაგი 
საზრდო იქნება ქვეყნისათვის და არ დაიღუპება შიმშილისაგან“. 

37 მოეწონა ფარაონს და მის ყველა მსახურს ეს სიტყვა. 
38 უთხრა ფარაონმა თავის მსახურებს: „ნუთუ ვიპოვით ასეთ კაცს, რომელშიც ღმერთის სულია?“  
39 და უთხრა ფარაონმა იოსებს: „რაკი ღმერთმა შენ გაუწყა ეს ყველაფერი, არავინაა შენზე გონიერი და 

ბრძენი! 
40 შენ იქნები ჩემი სახლის განმგებელი, შენი სიტყვით წარიმართება მთელი ჩემი ხალხი, მხოლოდ 

ტახტით ვიქნები შენზე ამაღლებული“. 
41 უთხრა ფარაონმა იოსებს: „აჰა დაგადგინე მთელი ეგვიპტის ქვეყნის განმგებლად“.  
42 და წაიძრო ფარაონმა ხელიდან ბეჭედი და გაუკეთა იოსებს; ბისონის სამოსით შემოსა და კისერზე 

ოქროს ძეწკვი ჩამოჰკიდა,  
43 დასვა თავის მეორე ეტლზე და აცხადებდნენ მის წინაშე: დაიჩოქეთ! და დაადგინა იგი განმგებლად 

ეგვიპტის ქვეყანაზე. 
44 უთხრა ფარაონმა იოსებს: „მე ფარაონი ვარ, მაგრამ უშენოდ ხელ-ფეხს ვერავინ გაანძრევს ეგვიპტის 

მთელ ქვეყანაში“. 
 
55 და როცა მთელი ეგვიპტის ქვეყანაც დაიმშა, შეღაღადა ხალხმა ფარაონს პურისთვის; და 

გამოუცხადა ფარაონმა მთელ ეგვიპტეს: „იოსებთან მიდით და როგორც გეტყვით, ისე მოიქეცით“. 
56 შიმშლი იყო დედამიწის ზურგზე; და გახსნა იოსებმა ყველა ბეღელი და მიჰყიდა პური 

ეგვიპტელებს. მაგრამ ძლიერდებოდა შიმშლი ეგვიპტის ქვეყანაში. 

2 კორ. 4:13 
და რაკი იგივე რწმენის სული გვაქვს, როგორც წერია: „მწამდა და ამიტომ ვლაპარაკობდი“, ჩვენც 
გვწამს და ამიტომ ვლაპარაკობთ.  

2 ტიმ. 4:2 
რომ დაჟინებით იქადაგო სიტყვა მოსახერხებელ და მოუხერხებელ დროს, ამხილო, შერისხო, 
შეაგონო მთელი სულგრძელობითა და სწავლებით. 

საქმე. 4:18-20, 31 
18 დაუძახეს მათ და უბრძანეს, ამიერიდან აღარ ელაპარაკათ და აღარ ესწავლებინათ იესოს სახელით. 
19 მაგრამ მიუგეს პეტრემ და იოანემ და უთხრეს მათ: „თვითონ განსაჯეთ, განა მართებული იქნება 

ღმერთის წინაშე, თქვენ მოგისმინოთ, ვიდრე ღმერთს? 
20 ვინაიდან არ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ის, რაც გვიხილავს და მოგვისმენია“. 
 
31 და შეიძრა ის ადგილი მათი ლოცვისას, სადაც შეკრებილიყვნენ, ყველანი სულიწმიდთ აღივსნენ და 

გაბედულად ლაპარაკობდნენ ღმერთის სიტყვას. 

საქმე. 5:20 
წადით, დადექით ტაძარში და უქადაგეთ ხალხს ყველაფერი ამ სიცოცხლის შესახებ.  
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეოთხე – დრო ჯგუფებში 

იოსების განთავისუფლების და ამაღლების საიდუმლო 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

2 კორ. 4:13 და რაკი იგივე რწმენის სული გვაქვს, როგორც წერია: „მწამდა და ამიტომ 
ვლაპარაკობდი“, ჩვენც გვწამს და ამიტომ ვლაპარაკობთ. 

2 ტიმ. 4:2 რომ დაჟინებით იქადაგო სიტყვა მოსახერხებელ და მოუხერხებელ დროს, ამხილო, 
შერისხო, შეაგონო მთელი სულგრძელობითა და სწავლებით. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

ჩემი საზრუნავია, დაგანახოთ, რომ იოსები 
გაათავისუფლეს ციხიდან იმის წყალობით, რომ 
ის ლაპარაკობდა რწმენით. იოსებს დაესიზმრა, 
რომ ის იყო ძნა, რომელიც წამოიმართებოდა და 
რომ მისი ძმები მუხლს იდრეკდნენ მის წინაშე. 
გავიდა ათი წელი, მაგრამ მისი სიზმარი ჯერ 
კიდევ არ იყო ასრულებული. ეს რომ ჩვენთან 
დაკავშირებით მომხდარიყო, ჩვენ უმაღლეს 
დონეზე გაგვიცრუვდებოდა იმედი და 
ვიტყოდით: „ეს სიზმარი დროა დავივიწყოთ. მე 
აღარ მინდა სიზმრების ნახვა ან რაიმეს გაგება 
სიზმრების შესახებ“. ყველაფერი ასე რომ 
მომხდარიყო, იოსები ვერასოდეს ვერ 
გათავისუფლდებოდა ციხიდან. ის განთავისუ-
ფლდა საპყრობილიდან თავისი ლაპარაკის 
წყალობით. მაგრამ იოსები მაშინ არ 
განთავისუფლებულა, როდესაც განმარტა თავისი 
ორი მეგობრის სიზმარი. მან განმარტა მათი 
სიზმრები, როდესაც ლაპარაკობდა რწმენით. მე 
რომ მომიწიოს სხვების სიზმრების განმარტება, მე 
შემეშინდება, რომ შემეკითხებიან ჩემი 
სიზმრების შესახებ, ვინაიდან მე ვიხილე ხილვა, 
მაგრამ მე არ მქონდა არც მისი განცდა, და არც 
ასრულება. ამიტომ მე ვერ გავბედავდი რაიმეს 
თქმას შიშის გამო, რომ მე მეტყოდნენ: „რაზე 
საუბრობ? ნუ ილაპარაკებ სიზმრებზე, სანამ შენი 
საკუთარი სიზმრები არ ასრულდება, მე არ მჯერა 
შენი“. მიუხედავად იმისა, რომ იოსების 
სიზმრები არ იყო ასრულებული, ის მტკიცედ 
ლაპარაკობდა რწმენით. ვინმეს რომ ეკითხა 
მისთვის, ის ალბათ უპასუხებდა: „დიახ, მე 
დამესიზმრა ორი სიზმარი. მიუხედავად იმისა, 
რომ ისინი ჯერ არ ასრულებულა, მე მწამს ამ 
სიზმრების. შესაძლოა ისინი ხვალ ასრულდეს“. 
საბოლოოდ, თავისი ლაპარაკის წყალობით, 
იოსები განთავისუფლდა ციხიდან. მას რომ 

არაფერი არ ეთქვა მწდეთუხუცესისთვის, არავინ 
მოუყვებოდა ფარაონს იოსების შესახებ. სწორედ 
მწდეთუხუცესმა აცნობა ფარაონს იმის შესახებ, 
რომ ციხეში არის ადამაინი, რომელსაც შეუძლია 
სიზმრების განმარტება (41:9-13). ამგვარად 
იოსები განთავისუფლდა ციხიდან ირიბად იმის 
გამო, რომ მან განმარტა მწდეთუხეცესის 
სიზმარი. 

ჩვენ ყველამ უნდა ვილაპარაკოთ ისე, 
როგორც ლაპარაკობს ის, ვინც ხედავ სიზმრებს. 
იმისათვის, რომ დავიწყოთ ლაპარაკი, არ არის 
საჭირო ლოდინი, სანამ გაგვიჩნდება განცდები. 
თავიდან ილაპარაკეთ. ილაპარაკეთ, როგორც კი 
იხილავთ ხილვებს, და მაშინ თქვენ გექნებათ 
განცდა. ენდრიუ მიურეიმ ერთხელ თქვა, რომ 
კარგი მსახური ყოველთვის უფრო მეტს 
ლაპარაკობს, ვიდრე მან განიცადა. გარკვეული 
თვალსაზრისით, კარგი მსახური უნდა იყოს ის, 
ვინც „ტრაბახობს“. ჩემი ამერიკაში ცხოვრების 
წლების განმავლობაში, მე თამამად ვლაპარაკობ 
ეკლესიურ ცხოვრებაზე, ამიტომ ზოგიერთს 
შეუძლია იფიქროს, რომ მე ვტრაბახობ. 
ეკლესიურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით მე 
მკითხეს: „ძმაო ლი, ნუთუ ეს განხორციელე-
ბადია?“ რაზეც მე ვუპასუხე: „რატომაც არა?“ 
მათთვის, ვინც ამბობს, რომ გვქონდეს ეკლესი-
ური ცხოვრება შეუძლებელია, ეს ნამდვილად 
შეუძლებელია. 1962 წელს ჩვენ ჩავატარეთ 
პირველი კონფერენცია  შეერთებულ შტატებში. 
კონფერენციის დასრულების შემდეგ მე 
დამპატიჟეს ერთ ძმასთან ქალაქ უაიტიერში. ერთ 
დღეს მასპინძელმა მკითხა მე: „ძმაო ლი, თქვენ 
ნამდვილად გინდათ, თქვათ, რომ ის, რაზეც 
თქვენ ლაპარაკობთ თქვენს მსახურე-ბაში, 
განხორციელებადია?“ მე ვუპასუხე: გარ-
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წმუნებთ, რომ ეს ნამდვილად ასეა. მე წერილო-
ბითი გარანტიაც კი შემიძლია მოგცეთ“. 
განხორციელებადია თუ არა ეს ხედვა, დამოკი-
დებულია ჩვენს ბაგეზე. თუ თქვენ ამბობთ: „არა“, 
თქვენთვის ის არ არის განხორციე-ლებადი. 
მაგრამ თუ თქვენ ამბობთ: „დიახ“, ის 
განხორციელებადია თქვენთვის, მაშინაც კი, თუ 
ის არ არის განხორციელებადი სხვები-სთვის. 
ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რას 
ამბობთ თქვენ: „დიახ“ თუ „არა“. თუ თქვენ 
ამბობთ „არა“, მაშინ იქნება „არა“, მაგრამ თუ 
თქვენ ამბობთ: „დიახ“, იქნება „დიახ“. რაც შეეხება 
სიზმარს, ხედვას, ძალიან მნიშვნელო-ვანია, რომ 
ჩვენ ვამბობთ: „დიახ“ ან „არა“, ვინაიდან 
ასრულდება ან ჩვენი „დიახ“ ან ჩვენი „არა“. 

თავისი ლაპარაკის წყალობით იოსები არა 
მარტო განთავისუფლდა ციხიდან, ის ტახტზეც 
ავიდა. თავისი ლაპარაკით მან გაიკვლია გზა 
ტახტისკენ. მან მიიღო ძალაუფლება უშუალოდ 
იმის წყალობით, რომ განმარტა ფარაონის 
სიზმრები (41:25-44). მე რომ განმემარტა 
ფარაონის სიზმრები, მე ძალიან ფრთხილად 
ვიქნებოდი, მე შემეშინდებოდა, რომ ფარაონი 
შემეკითხებოდა ჩემი სიზმრების შესახებ. მე 
შემეშინდებოდა, რომ ფარაონი მეტყოდა: „შენ არა 
გაქვს არავითარი განცდა. რატომ უნდა 
მოვუსმინო შენს ახსნას? შენი საკუთარი 
სიზმრები არ ასრულებულა. როგორ ასრულ-დება 
ჩემი სიზმრები? მომშორდი“. მაგრამ იოსე-ბი, 

როდესაც ის განმარტავდა ფარაონის სიზმ-რებს, 
გაბედულად ლაპარაკობდა, და თავისი 
ლაპარაკის წყალობით მან მიიღო ძალაუფლება. 
თქვენ გინდათ განთავისუფლდეთ? თქვენ გინ-
დათ, მიიღოთ ძალაუფლება? მაშინ თქვენ უნდა 
ილაპარაკოთ. რაც უფრო მეტს ილაპარაკებთ, 
უფრო მეტად იქნებით განთავისუფლებული. ნუ 
იტყვით, რომ თქვენ არ ხართ მზად, ილაპა-
რაკოთ, რადგან, რაც უფრო მეტს ლაპარაკობთ, 
რომ თქვენ არ ხართ მზად და რომ თქვენ ხართ 
საპყრობილეში, უფრო დიდხანს გაჩერდებით ამ 
საპყრობილეში. რაც უფრო მეტს ილაპა-რაკებთ, 
უფრო მეტად იქნებით განთავისუ-ფლებული. 
განთავისუფლება მოვა თქვენი ლა-პარაკის 
წყალობით. ჩვენს განცდაში ჩვენ აღმოვაჩინეთ, 
რომ რაც უფრო მეტს ვლაპარა-კობთ, უფრო 
მეტად ვიქნებით თავისუფალი. მე არ შემიძლია 
გამოვთქვა, თუ რამდენად მათავი-სუფლებს ჩემი 
ლაპარაკი. როდესაც მე ვბრუნ-დები სახლში 
კრებაზე ლაპარაკის შემდეგ, მე ვარ ბედნიერი და 
გაახლებული. ჩემი ლაპარაკი მათავისუფლებს მე 
ნებისმიერი პატიმრობი-საგან. მრავალი რამ არ 
მაწუხებს მე, რადგან ჩემი ლაპარაკით ვიკვლევ მე 
გზას საპყრობილედან. ისწავლეთ, რომ თქვენი 
ლაპარაკით, გამოიყვა-ნოთ თქვენი თავი 
საპყრობილიდან. საუკეთესო საშუალება 
განთავისუფლებისათვის, არის ლაპარაკი 
(„დაბადების წიგნის სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, 
გვ. 74-77, რუს.).

შეკითხვები ურთიერთობისათვის: 

1. განიხილეთ იოსების ციხეში ყოფნის პერიოდი. რატომ იყო ის აუცილებელი? 
2. თქვენ თუ გეყოფოდათ გაბედულება, განგემარტათ სხვა ადამიანების სიზმრები, თქვენი საკუთარი 

სიზმრები ჯერ კიდევ რომ არ იყოს ასრულებული? 
3. როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ცხოვრებისადმი ის, რომ თქვენ უნდა ილაპარაკოთ არა 

თანახმად თქვენი განცდებისა, არამედ თანახმად თქვენი ხედვისა? 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე მესამე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

საქმე. 4:31 და შეიძრა ის ადგილი მათი ლოცვისას, სადაც შეკრებილიყვნენ, ყველანი წმიდა სულით 
აღივსნენ და გაბედულად ლაპარაკობდნენ ღმერთის სიტყვას. 

საქმე. 5:20 წადით, დადექით ტაძარში და უქადაგეთ ხალხს ყველაფერი ამ სიცოცხლის შესახებ. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

თავისი ლაპარაკის წყალობით იოსებს ასევე 
მიჰქონდა შეწევნა სხვებისთვის. მას მიჰქონდა 
ადამიანებისათვის საკვები იმის წყალობით, რომ 
ის განმარტავდა სიზმრებს. თქვენ შეგიძლიათ 
თქვათ, რომ თქვენ არაფერი არ გაქვთ. თქვენ 
არაფერი არ გაქვთ, რადგან თქვენ ჩუმად ხართ. 
რატომ ხართ ჩუმად იქ, სადაც თქვენ სწავლობთ, 
სადაც თქვენ ცხოვრობთ და სადაც თქვენ 
დადიხართ კრებებზე? რატომ არ ლაპარაკობთ? 
თქვენ შეიძლება თქვათ: „მე არა მაქვს საკმარისი 
განცდა, რომ შემეძლოს რაღაცის თქმა. მე ვარ 
ეკლესიურ ცხოვრებაში უკვე მრავალი წლის 
განმავლობაში. თვიდან მე მეუბნებოდნენ, რომ 
ეკლესიური ცხოვრება იქნება დიდებული. მაგრამ 
ახლა არ მგონია, რომ ის დიდებული იყოს. 
ამიტომ მე არ შემიძლია ვილაპარაკო 
დარწმუნებით დიდებული ეკლესიური 
ცხოვრების შესახებ“. მაგრამ, რაც უფრო ნაკლებს 
ილაპარაკებთ დიდებული ეკლესიური 
ცხოვრების შესახებ, უფრო ნაკლებად იქნებით 
ასეთ ეკლესიურ ცხოვრებაში. თქვენ უნდა 
ილაპარაკოთ  მიუხედავად იმისა, თუ რას 
გრძნობთ. თქვით რაღაც არა თანახმად თქვენი 
გრძნობებისა, არამედ თანახმად თქვენი ხედვისა. 
როდესაც თქვენ განაცხადებთ, რომ ეკლესიური 
ცხოვრება დიდებულია, თქვენ აღმოჩნდებით 
დიდებულ ეკლესიურ ცხოვრებაში, რომელიც 
წარმოი-ქმნება თქვენი ლაპარაკის წყალობით. თუ 
თქვენ განაცხადებთ: „მე არ მაქვს ეს“, – მაშინ 
თქვენ ეს არ გექნებათ. მაგრამ თუ თქვენ 
ილაპარაკებთ, თქვენ მოამარაგებთ სხვებს 
საკვებით. თქვენი ლაპარაკის წყალობით თქვენ 
მიიღებთ განთავისუფლებას, ძალაუფლებასა და 
საკვებს. ალილუია, ეს ყველაფერი ხდება 
ლაპარაკის წყალობით!... მე შემიძლია დავამოწმო 
ყველას წინაშე, რომ, ვინაიდან მე მიწევს ყველაზე 

მეტი ლაპარაკი, მე მეტად ვარ 
განთავისუფლებული, მე მაქვს უფრო მეტი 
ძალაუფლება და მე მაქვს მეტი საკვები. ო, ჩვენ 
ყველამ უნდა ვისწავლოთ ლაპარაკი! 
ილაპარაკეთ არა თანახმად თქვენი განცდისა, 
არამედ თანახმად თქვენი ხედვისა. 

იოსები იყო ნამდვილი მესიზმრე, და მისი 
ცხოვრება იყო სიზმრების ცხოვრება. 
გამარჯვების მატარებელი და გამარჯვებული 
ქრისტიანი აუცილებლად არის მესიზმრე. თქვენ 
უნდა დაგესიზმროთ სიზმრები, და თქვენ უნდა 
განმარტოთ სხვისი სიზმრები. დღითი დღე, 
მოდით ყველამ ვილაპარაკოთ ჩვენი ხედვის, 
ჩვენი სიზმრების თანახმად. გარდა ამისა, ჩვენ 
უნდა განმარტოთ სხვების ხილვები, და ასევე 
ვიცხოვროთ ჩვენი ხედვის თანახმად. ჩვენ უნდა 
ვილაპარაკოთ არა ჩვენი გრძნობების თანახმად, 
არამედ ჩვენი ხედვის თანახმად. ჩვენ ყველანი 
ვართ მესიზმრეები. ვინაიდან ჩვენ ვართ 
მესიზმრეები, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ხილვის 
თანახმად. მიუხედავად იმისა, რომ ესა თუ ის 
მოვლენა ჯერ კიდევ არ მომხდარა, ჩვენ 
ვლაპარაკობთ მის შესახებ დანახულის თანახმად, 
და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენი ხილვა 
სრულდება. 

იაკობის ლაპარაკის წყალობით, ყველა 
სიზმარი ასრულდა. თავიდან, იოსებმა თავისი 
ლაპარაკით თავის თავს მოუტანა უსიამოვ-
ნებები. მას რომ არ ელაპარაკა თავის სიზმრებზე, 
მას არ დაატყდებოდა თავზე უსიამოვნებები. 
მისმა ძმებმა შეიძულეს ის და გაყიდეს ის 
მონობაში მხოლოდ იმიტომ, რომ ის 
ლაპარაკობდა თავისი სიზმრების შესახებ. 
იოსები რომ გაჩუმებულიყო იმასთნ 
დაკავშირებით, რაც მას დაესიზმრა, მას არ 
ექნებოდა არავითარი პრობლემა. მისი ტანჯვები 

41



ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

გამოწვეული იყო მისი ლაპარაკით... ვინაიდან მე 
ვიხილე ეს ხილვა, მე არ შემიძლია ჩუმად ყოფნა. 
როდესაც მე ვლაპარაკობ, მე მშვიდად ვარ, მე 
ვხარობ და მე ბედნიერი ვარ. რაც უფრო მეტს 

ვლაპარაკობ, უფრო მეტად თავისუფალი ვარ 
(„დაბადების სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 78-
90, 85, რუს.)

მარტივი ლოცვები: 

„უფალო, მე მინდა ჩავწვდე იმის საიდუმლოს, თუ როგორ ვილაპარაკო ხილვის თანახმად, 
განსაკუთრებით ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში“. 
„უფალო, მე ფართოდ გიხსნი ჩემს ბაგეს, რათა შენ აავსო ის!“ 
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ჩანაწერებისათვის 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

განსაკუთრებული ურთიერთობა 

მორწმუნეების გავლენა ქვეყნიერებაზე 

ადგილები წერილიდან: მათე. 5:13-16; ფილიპ. 2:15; მათე 13:37-38; იოანე 17:15; 12:24; 15:5, 16;  
მათე 6:6; 1 ტიმ. 4:12; 2 ტიმ. 2:22; ტიტე: 2:10-13; ებრ. 10:24-25; საქმე. 2:46-47 

 I. ჩვენ ვართ მიწის მარილი – მათე 5:13: 

 ა. მარილი, ბუნებით, არის ელემენტი, რომელიც კლავს და ანადგურებს ხრწნილების 
მიკრობებს; გახრწნილი დედამიწისათვის ცათა სამეფოს ადამიანები არიან ისეთი 
ელემენტი, რომელიც იცავს  დედამიწას სრული გახრწნისაგან – კოლ. 4:6. 

 ბ. ის, რომ სამეფოს ხალხმა დაკარგა გემო, ნიშნავს რომ მათ დაკარგეს დამარილების 
ფუნქცია: 

 1. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვხდებით ისეთივე, როგორიც მიწიერი ხალხი და არ 
განვსხვავდებით ურწმუნოებისაგან – შდრ. ნეემ. 13:24; ლუკა 17:32. 

 2. თუ ჩვენ დავკარგავთ გემოს, ჩვენ ვერ მოვახდენთ გავლენას სხვებზე – შდრ. 26:69-75. 
 გ. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და მოწმობა უნდა იყოს მიწის მარილის მსგავსი; 

სკოლაში ჩვენი ყოფნა მოკლავს ხრწნილების ზოგიერთ ელემენტს – 5:13; კოლ. 4:6. 

 II. ჩვენ ვართ სამყაროს ნათელი – მათე 5:14-16; ფილიპ. 2:15: 

 ა. სინათლე არის ლამპრის ნათება, რათა გაანათოს ისინი, ვინც არიან სიბნელეში; 
ჩაბნელებული სამყაროსათვის ცათა სამეფოს ადამიანები არიან ნათელი, რომელიც 
გავლენას ახდენს ქვეყნიერების სიბნელეზე – მათე 4:16; საქმე. 26:18. 

 ბ. ბუნებით ისინი არიან განმკურნებელი მარილი, ხოლო თავიანთი ქცევით ისინი არიან 
მანათობელი ნათელი. 

 გ. მორწმუნეები ჰგვანან მნათობებს, რომლებიც ირეკლავენ მზის სინათლეს; როგორც 
მნათობები, მორწმუნეები ანათებენ ქვეყნიერებაში – ფილიპ. 2:15; მათე 5:16. 

 დ. მორწმუნეებს არ გააჩნიათ რაიმე სინათლე საკუთარ თავში, მაგრამ მათ აქვთ ზეციური 
უნარი, რომ აირეკლონ ქრისტეს სინათლე – შდრ. ქებ. ქ. 6:10. 

 ე. ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება და მოწმობა უნდა ჰგავდეს ქვეყნიერების ნათელს; ჩვენ 
ვართ მანათობელი ადამიანები ბნელ საუკუნეში – იგავ. 4:18; მათე 5:14, 16; ფილიპ. 2:15; 
ეფეს. 5:8: 

 1. ჩვენი ცხოვრება და ქცევა უნდა ჰგავდეს სინათლეს, რომელიც ანათებს სიბნელეში – 
ფილიპ. 2:15; ტიტე 2:10-13. 

 2. უბიწო და უდანაშაულო აღწერს ჩვენს გარეგნულ ქცევას (უბიწო) და ასევე ჩვენს 
შინაგან ხასიათს (უდანაშაულო) – ფილიპ. 2:15; მათე 5:14-16. 

 3. ჩვენ ოდესღაც ვიყავით არა მარტო ბნელი, არამედ თავად სიბნელე; ახლა ჩვენ არა 
მარტო სინათლის შვილები ვართ, არამედ თვით სინათლეც – ეფეს. 5:8 

 III. ჩვენ ვართ სახარების თესლები – მათე 13:37-38; იოანე 17:15; 12:24: 

 ა. მთესველი არის ძე კაცისა – მათე 13:3, 37. 
 ბ. მინდორი არის ქვეყნიერება – მუხ. 38. 
 გ. კარგი თესლი არის სამეფოს ძეები – მუხ. 38: 
 1. თესლი არის სიცოცხლის მცირე ზომის კონტეინერი და მას შეუძლია თავისი თავის 

კვლავწარმოქმნა – იოანე 12:24. 
 2. თესლი იფანტება მთესველის სიბრძნისა და სურვილის მიხედვით – 15:16. 
 3. თესლს შეუძლია წარმოქმნას „მრავალი ნაყოფი“ – მათე 13:8; 2 კორ. 9:10; იოანე 12:24. 
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 დ. ვიყოთ სახარების თესლი ჩვენს სკოლებში, არ გულისხმობს გარკვეული სახის 
აქტიურობას; პირიქით ის გულისხმობს გარკვეულ პიროვნებას, გარკვეული სახის 
ცხოვრებას – 1 თეს. 1:5. 

 IV. ჩვენ ვართ ლერწები ვაზზე – იოანე 15:5, 16: 

 ა. ჩვენ ვიყავით ველური ლერწები, და რწმენის მეშვეობით დავემყანით ქრისტეს; მან 
დაგვადგინა ჩვენ, რათა ჩვენ წავიდეთ და მოვიტანოთ ნაყოფი – მუხ. 16; რომ. 11:17. 

 ბ. ვითხოვოთ უფლის სახელში, მოითხოვს ჩვენგან, რომ დავრჩეთ უფალში და ნება მივცეთ 
მას და მის სიტყვას, რომ დარჩეს ჩვენში; ასეთი თხოვნა დაკავშირებულია ნაყოფის 
მოტანასთან და მამა აუციელებლად უპასუხებს ამ ლოცვებს – იოანე 15:7, 16. 

 V. იმისათვის, რომ გვქონდეს ასეთი ცხოვრება ადამიანების – ჩვენი მასწავლებლების, 
თანაკურსელების, მშობლების და დებისა და ძმების – წინაშე – ჩვენ უნდა გვქონდეს ფარული 
ცხოვრება ქრისტეს ჭამისა და ქრისტეთი ტკბობის პირადად და ვესწარფოთ ქრისტეს ჩვენს 
მეგობრებთან ერთად – კოლ. 3:2; გამოცხ. 2:17; მათე 6:6; 1 ტიმ. 4:12; იოანე 6:57; 2 ტიმ. 2:22: 

 ა. ახალგაზრდა ტიმოთესაც კი მოუწოდა პავლემ, რომ ყოფილიყო ნიმუში 
მორწმუნეებისათვის სიტყვაში, მოქცევასა და სიწმინდეში – 1 ტიმ. 4:12. 

 ბ. იმისათვის, რომ გვქონდეს ასეთი გავლენა საჭიროა არა ჩვენს  ადამიანურ ძალისხმევაში 
საკუთარი თავის გაუმჯობესება, არამედ ჩვენი მიბრუნება უფლისკენ და მისით ტკბობა – 
მათე 6:6; იოანე 6:57. 

 გ. ჩვენ შეგვიძლია გავექცეთ ახალგაზრდულ გულისთქმებს იმის მეშვეობით, რომ გავყვეთ 
უფალს ჩვენს მეგობრებთან ერთად ეკლესიურ ცხოვრებაში და მოვუხმოთ უფლის 
სახელის სუფთა გულით – 2 ტიმ. 2:22. 

 VI. ღმერთის დადგენილება ჩვენთვის, რაც ხდება ჩვენი კანონი არსებობისა და კურთხევისა არის 
კრებები; როგორც არის წყალი თევზებისთვის და ჰაერი ჩიტებისთვის, ასევე კრებები არის 
ქრისტიანებისათვის – ებრ. 10:25; 1 კორ. 14:26: 

 ა. სიცოცხლის ყველა სახეობას აქვს თავისი დამახასიათებელი; ჩვენი სულიერი ცხოვრების 
მრავალთა შორის ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის ერთად თავშეყრა, ერთად შეკრება – 
იოანე 10:16; მათე 18:20; ლუკა 24:33-36; საქმე. 2:1-4; ებრ. 10:24-25. 

 ბ. ეკლესიური ცხოვრება პრაქიკულად ხორციელდება ჯგუფურ კრებებზე; დღეს ყველაზე 
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გვქონდეს ჩვენი ჯგუფური შეკრება, რაც შეიძლება 
განვიხილოთ როგორც ჩვენი საკუთარი კრება – ებრ. 10:24-25. 

 გ. დიდი კრებები ვერ ინარჩუნებენ ახლებს, მაგრამ კრებებს სახლიდან სახლში მოჰყავს 
ადამიანები ეკლესიის საძირკველზე; როგორც კი ადამიანი უერთდება საოჯახო კრებებს, 
ის არის შენახული – საქმე. 2:46-47. 

 

ფოკუსი: 

ამ შეტყობინების საზრუნავი არის ის, რომ  დაეხმაროს ახალგაზრდებს იმის დანახვაში, რომ 
როგორც მორწმუნეებს ქრისტეში ჩვენ გვექნება გავლენა ქვეყნიერებაზე ჩვენ გარშემო. როგორც 
მიწის მარილს, ქვეყნიერების სინათლეს, როგორც სახარების თესლებს და ვაზის ლერწებს, ჩვენ 
გვექნება გავლენა მათზე, ვინც არის ჩვენ გარშემო. იმისათვის, რომ გვქონდეს ასეთი ცხოვრება, ჩვენ 
გვჭირდება დაფარული სიცოცხლე უფლით ტკბობისა და ქრისტეს გაყოლის ჩვენს მეგობრებთან 
ერთდ. ჩვენ ასევე გვჭირდება, რომ ჩვენზე ზემოქმედება მოახდინოს იმან, რომ ჩვენ უნდა გვქონდეს 
რეგულარული და პრაქტიკული ეკლესიური ცხოვრება. 

45



ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

განსაკუთრებული ურთიერთობა – მუხლები 

მორწმუნეების გავლენა ქვეყნიერებაზე 

ადგილები წერილიდან: 

მათე 5:13-16 
13 თქვენ ხართ მარილი მიწისა. თუ მარილი გაუგემურდა, რითღა დამარილდეს? ის უკვე არაფრად 

გამოდგება, მხოლოდ გარეთ უნდა გადაყარო კაცთა მიერ გასათელად. 
14 თქვენ ხართ ქვეყნიერების სინათლე. მთის წვერზე მდებარე ქალაქი ვერ დაიმალება. 
15 არც ლამპარს ანათებენ იმისთვის, რომ ჭურჭელქვეშ დადგან, არამედ სალამპრეზე დგამენ და 

უნათებს ყველას სახლში. 
16 ასევე ანათებს თქვენი სინათლე ადამიანთა წინაშე, რათა ხედავდნენ ისინი კეთილ საქმეებს და 

ადიდებდნენ თქვენს მამას, რომელიც ზეცაშია. 

ფილიპელთა 2:15 
რათა შეიქმნათ უბიწონი და სუფთანი, ღმერთის შეუბილწავი შვილები ჭირვეულ და უკუღმართ 
თაობაში, რომელშიც ისე ანათებთ, როგორც მნათობები სამყაროში. 

მათე 13:37-38 
37 მან პასუხად მიუგო: „კეთილი თესლის მთესველი არის ძე კაცისა. 
38 ყანა არის წუთისოფელი; კეთილი თესლი სამეფოს ძენი არიან, ხოლო ღვარძლი – ბოროტის ძენი. 

იოანე 17:15 
არ გთხოვ, რომ ქვეყნიერებიდან წაიყვანო ისინი, არამედ, რომ დაიცვა ბოროტისგან. 

იოანე 12:24 
ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თუ მიწაში ჩავარდნილი ხორბლის მარცვალი არ 
მოკვდა, მარტო დარჩება. და თუ მოკვდა, ბევრ ნაყოფს გამოიღებს. 

იოანე 15:5, 16 
5 მე ვაზი ვარ, თქვენ კი ლერწები. ვინც ჩემში რჩება და მე მასში, იგი გამოიღებს ბევრ ნაყოფს, რადგან 

უჩემოდ არაფრის გაკეთება არ შეგიძლიათ. 
16 თვენ არ აგირჩევივართ, არამედ მე აგირჩიეთ და დაგადგინეთ, რათა წახვიდეთ და ნაყოფი 

გამოიღოთ და თქვენი ნაყოფი დარჩეს, რათა, რასაც კი სთხოვთ მამას ჩემი სახელით, მან მოგცეთ 
თქვენ. 

მათე 6:6 
შენ კი, როცა ლოცულობ, შედი შენს ოთახში, ჩაიკეტე კარი და ილოცე დაფარულში მყოფი 
მამისადმი; და შენი მამა, რომელიც დაფარულში ხედავს, მოგიზღვავს შენ. 

1 ტიმ. 4:12 
აბუჩად არავინ აგიგდოს შენი სიჭაბუკის გამო, არამედ ნიმუში იყავი მორწმუნეთათვის – სიტყვაში, 
საქმეში, სიყვარულში, სულში, რწმენაში, სიწმინდეში. 

2 ტიმ. 2:22 
ყმაწვილკაცურ გულისთქმებს გაექეცი. მისდიე სიმართლეს, რწმენას, სიყვარულს, მშვიდობას 
ყველასთნ, ვინც სუფთა გულით მოუხმობს უფალს. 
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ტიტე 2:10-13 
10 არაფერი მოიპარონ, არამედ გამოიჩინონ სრული ერთგულება, რათა ყოველნაირად შეამკონ ჩვენი 

მაცხოვარი ღმერთის მოძღვრება. 
11 ვინაიდან გამოჩნდა ღმერთის მადლი, რომელიც ყველა ადამიანის მხსნელია. 
12 რომელიც გვასწავლის, რომ უარვყოთ უღმერთობა და ამქვეყნიური გულისთქმანი, და 

გონივრულად, სიმართლითა და ღვთისმოსაობით ვიცხოვროთ ამ საუკუნეში. 
13 ნეტარების იმედით მოველოდეთ, ჩვენი დიადი ღმერთისა და ჩვენი მაცხოვრის, ქრისტე იესოს 

დიდების გამოჩენას. 

ებრ. 10:24-25 
24 ყურადღებით მოვეკიდეთ ერთმანეთს, წავახალისოთ სიყვარულისა და კეთილი საქმეებისათვის; 
25 ნუ მივატოვებთ ჩვენს შესაკრებელს, ზოგიერთებს რომ სჩვევიათ, არამედ ვამხნევებდეთ 

ერთმანეთს, მით უმეტეს, რაც უფრო მეტად ატყობთ იმ დღის მოახლოებას. 

საქმე. 2:46-47 
46 ყოველდღე ერთსულოვნად იყვნენ ტაძარში, სახლებში პურს ტეხდნენ და მხიარულებითა და 

გულუბრალოებით ღებულობდნენ საზრდოს. 
47 აქებდნენ ღმერთს და მთელი ხალხის წინაშე იხვეჭდნენ კეთილგანწყობას, ხოლო უფალი 

ყოველდღე მატებდა ეკლესიას გადარჩენილებს. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

განსაკუთრებული ურთიერთობა – დრო ჯგუფებში 

მორწმუნეების გავლენა ქვეყნიერებაზე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

მათე 5:13-16 13 თქვენ ხართ მარილი მიწისა. თუ მარილი გაუგემურდა, რითღა დამარილდეს? ის 
უკვე არაფრად გამოდგება, მხოლოდ გარეთ უნდა გადაყარო კაცთა მიერ გასათელად. 
14 თქვენ ხართ ქვეყნიერების სინათლე. მთის წვერზე მდებარე ქალაქი ვერ დაიმალება. 
15 არც ლამპარს ანთებენ იმისთვის, რომ ჭურჭელქვეშ დადგან, არამედ სალამპრეზე 
დგამენ და უნათებს ყველას სახლში. 16 ასევე ანათებს თქვენი სინათლე ადამიანთა 
წინაშე, რათა ხედავდნენ ისინი კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ თქვენს მამას, 
რომელიც ზეცაშია. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

ქვეყნიერებაზე სამეფოს ადამიანების  
გავლენის შესახებ 

მარილიც და სინათლეც მიუთითებს სამეფოს 
ერთობლივ ხალხზე. დღეს ეკლესიის ადამიანები 
არიან სამეფოს ადამიანები. სასჯელისა და წვრთნის 
თვალსაზრისით  ჩვენ ვართ სამეფოს ადამიანები. 
ხოლო სიცოცხლისა და მადლის თვალსაზრისით, 
ჩვენ ვართ ეკლესიის ადამიანები. ეს მუხლები 
დაკავშირებულია წვრთნასთან და სასჯელთან; 
ამიტომ ისინი მიეკუთვნებიან სამეფოს ადამიანებს. 
მარილი და სინათლე არიან სამეფოს ადამიანები 
მთლიანობაში, ერთობლიობაში. 

მე-13 მუხლში უფალი საუბრობს მიწაზე, ხოლო 
მე-14 მუხლში ის საუბრობს ქვეყნიერებაზე. 
დედამიწა და ქვეყნიერება არის სხვადასხვა რამ, ეს არ 
არის სინონიმები. დედამიწა შექმნა ღმერთმა, ხოლო 
ქვეყნიერება წარმოიქმნა სატანის მიერ წარმოქმნილი 
ხრწნილების შედეგად. ღმერთის მიერ შექმნილი 
დედამიწისათვის სამეფოს ადამიანები არიან 
მარილი. მაგრამ სატანის მიერ გახრწნილი 
ქვეყნიერებისათვის ისინი არიან სინათლე. ჩვენ ვართ 
დედამიწის მარილი და ქვეყნიერების სინათლე. 

არიან დედამიწის მარილი 

როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვართ მარილი, 
ჩვენ მხედველობაში გვაქვს, რომ ჩვენ გავლენას 
ვახდენთ ღმერთის მიერ შექმნილ დედამიწაზე და 
ამის მეშვეობით ვინახავთ მას თავდაპირველ 
მდგომარეობაში. ღმერთის მიერ შექმნილი დედამიწა 
გახდა დაცემული. გარკვეული თვალსაზრისით ის 
დალპა და გაიხრწნა. მარილი კლავს მიკრობებს და 
აჩერებს ლპობას. ნებისმიერი ექიმი გეტყვით, რომ 

მარილი კლავს მიკრობებს, აჩერებს ლპობას და 
ინახავს ყველაფერს თავდაპირველ მდგომარეობაში. 
მარილი თავისი ბუნებით არის ნივთიერება, 
რომელიც კლავს  და აშორებს ლპობის მიკრობებს. 
ასეთი მომაკვდინებელი და შემნახველი ფუნქციის 
წყალობით მარილი აბრუნებს დედამიწას მის 
თავდაპირველ მდგომარეობასთნ და ინახავს მას 
თავდაპირველ მდგომარეობაში. ამგვარად მარილის 
ფუნქცია არის ის, რომ შეინახოს, რაც ღმერთმა შექმნა. 
მთელი დედამიწა ხდება უფრო და უფრო დამპალი. 
ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ გავლენა ამ ხრწნით 
შეპყრობილ დედამიწაზე. ხრწნით შეპყრობილი 
დედამიწისათვის ადამიანები, რომლებიც 
ცხოვრობენ ცათა სამეფოში, არიან ნივთიერება, 
რომელიც იცავს მას სრული ხრწნისაგან. 

მარილმა შეიძლება დაკარგოს გემო 

მე-13 მუხლში უფალმა თქვა: „თუ მარილი 
გაუგემურდა, რითღა დამარილდეს? ის უკვე 
არაფრად გამოდგება, მხოლოდ გარეთ უნდა 
გადაყარო კაცთა მიერ გასათელად“ თუ სამეფოს 
ადამიანები კარგავენ გემოს, ეს ნიშნავს, რომ მათ 
აღარ შეუძლიათ შეასრულონ „დამარილების“ 
ფუნქცია, ისინი ხდებიან ისეთივე, როგორიც 
მიწიერი ადამიანები, მათი გარჩევა 
შეუძლებელია ურწმუნოებისაგან. გავხდეთ 
უგემური, ნიშნავს დაიკარგოს განსხვავება ჩვენსა 
და ქვეყნიურ ადამიანებს შორის. ეს ნიშნავს, რომ 
გავხდეთ ისეთივე როგორიც ქვეყნიური 
ადამიანები... ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ, 
დავდივართ და ვიქცევით ქვეყნიური 
ადამიანების მსგავსად. თუ ჩვენი მდგომარეობა 
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ასეთია, ჩვენ ვხდებით უგემური და მარილმა 
დაკარგა თავისი ფუნქცია. 

ყველაგან, სადაც არიან სამეფოს ადამიანები, 
მათ უნდა მოახდინონ დამარილების 
ზემოქმედება მათზე, ვინც არიან მათ გარშემო. 
ჩვენ უნდა შევასრულოთ ჩვენი ფუნქცია იქ, სადაც 
ჩვენ ვცხოვრობთ: ჩვენ უნდა მოვკლათ 
მიკრობები. მაგრამ თუ ჩვენ ვხდებით ისეთივე, 
როგორიც ქვეყნიური ადამიანები, ჩვენ ვკარგავთ 
ჩვენს ფუნქციას და ვკარგავთ ჩვენს გემოს. 
ვინაიდან ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი გემო, ჩვენ აღარ 
გვაქვს დამარილების უნარი და ჩვენ ვერ 
შევასრულებთ დამარილების ფუნქციას. თუ ჩვენ 
გვექნება სამეფოს ადამიანების ბუნება, გახსნილი 
ცხრა ნეტარებაში, ჩვენ ვიქნებით ნამდვილად 
„მარილიანები“. ჩვენ ვიქნებით მარილი ჩვენი 
ნათესავებისათვის... აღარ იქნება იმის საჭიროება, 
რომ შენიშვნა მივცეთ სხვებს ან მივუთითოთ მათ 
შეცდომებზე. ჩვენი თანდასწრება „დაამარილებს“ 
მათ. ზოგჯერ ბოროტი ადამიანები ცდილობენ 
ჩვენგან შორს დაიჭiრონ თავი, რადგან ჩვენ 
ძალიან „მარილიანები“ ვართ. აი, რას ნიშნავს, 
მოვაკვდინოთ მიკრობები ამ „დამპალ“ 
დედამიწაზე. 

უფალს უნდა, რომ დააბრუნოს დედამიწა 
თავდაპირველ მდგომარეობაში. დღევანდელ 
საუკუნეში ეს ჯერ კიდევ არ მომხდარა; ეს 
მოხდება მომავალ საუკუნეში. როდესაც დადგება 
ათასწლოვანი მეფობა, მთელი დედამიწა იქნება 
„დამარილებული“. ყველა მიკრობი დედამიწაზე 
იქნება საბოლოოდ განადგურებული, და 
დედამიწა იქნება არა მარტო ისევ მოპოვებული 
ქრისტეს მიერ, ის ასევე იქნება დაბრუნებული იმ 
მდგომარეობამდე, როგორიც ის შექმნა ღმერთმა. 
ეს მოხდება სამეფოს ადამიანების წყალობით. 

არიან ქვეყნიერების ნათელი 

მე-14 მუხლში ნათქვამია: „თქვენ ხართ 
ქვეყნიერების ნათელი“. ნათელი არის ლამპრის 
ნათება, რათა გაანათოს ისინი, ვინც არიან 
სიბნელეში. ჩაბნელებული ქვეყნიერებისათვის 
სამეფოს ადამიანები არიან ნათელი, რომელიც 
დევნის ქვეყნიერების სიბნელეს. თავიანთი 
ბუნებით ისინი არიან განმკურნებელი მარილი, 
ხოლო თავიანთი ქცევებით _ მანათობელი 
ნათელი. 

როგორც მანათობელი ნათელი, სამეფოს 
ადამიანები ჰგვანან ქალაქს, განლაგებულს 
მთაზე. ასეთ ქალაქს არ შეუძლია, იყოს 
დაფარული. ის მოიპოვებს თავის საბოლოო 
დასრულებას წმიდა ქალაქში, ახალ 
იერუსალიმში (გამოცხ. 21:10-11, 23-24). მრავალი 
წლის განმავლობაში მე ვერ ვგებულობდი, თუ 
რატომ ლაპარაკობდა უფალი ქალაქზე, რომელიც 
განლაგებული იყო მთაზე. მხოლოდ მაშინ, 
როდესაც მე მოვედი ეკლესიურ ცხოვრებაში, მე 
მივხვდი, თუ როგორ შეიძლებოდა, რომ 
აშენებული ქალაქი ყოფილიყო სინათლის 
ილუსტრაცია. მას შემდეგ, რაც მე დავიწყე 
მონაწილეობის მიღება ეკლესიის პრაქტიკულ 
აშენებაში, მე დავინახე, რომ მხოლოდ ერთად 
აშენების მეშვეობით იყო შესაძლებელი ის, რომ 
სამეფოს ადამიანები ყოფილიყვნენ ქალაქი, 
განლაგებული მთაზე. ეს ქალაქი ხდება 
მანათობელი ნათელი. ანაჰაიმში წმიდანები 
იკრიბებიან ერთად თავიანთ სამეზობლოში. თუ 
ეს პრაქტიკა იქნება წარმატებული და თუ 
წმიდანები ამ ჯგუფებში იქნებიან აშენებულნი, 
მაშინ თითოეული ჯგუფი იქნება ნაწილი 
მანათობელი ქალაქისა, რომელიც განლაგებულია 
მთაზე („მათეს სახარების სიცოცხლის შესწავლა“, 
გვ. 199-204, რუს.).

შეკითხვები ურთიერთობისათვის: 

1. ისაუბრეთ თქვენს ჯგუფებში თქვენი გავლენის შესახებ ქვეყნიერებაზე თქვე გარშემო; როგორ 
შეგვიძლია, მოვახდინოთ ასეთ ზეგავლენა? 

2. განიხილეთ თუ რას ნიშნავს, რომ გქონდეთ დაფარული სიცოცხლე უფალთან; როგორ შეგვიძლია 
განვავითაროთ ასეთი სიცოცხლე და ცხოვრება? 

3. იფიქრეთ იმის შესახებ, თუ როგორი მოწმობა აქვს უფალს ამჟამად ევროპაში; ხომ არ იტყვის ის, რომ 
ჩვენ ვართ „მარილი, რომელმაც გემო დაკარგა“? 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე მეოთხე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

მათე 6:6 შენ კი, როცა ლოცულობ, შედი შენს ოთახში, ჩაიკეტე კარი და ილოცე დაფარულში 
მყოფი შენი მამისადმი; და შენი მამა, რომელიც დაფარულში ხედავს, მოგიზღავს შენ.  

იერ. 17:7-8 კურთხეულია კაცი, რომელსაც უფლის იმედი აქვს; უფალი იქნება მისი დასაყრდენი. 
წყლის პირას დარგული ხესავით იქნება, წყაროსკენ გაიდგამს ფესვებს და გვალვის 
დადგომა არ შეაშინებს; ფოთლები ამწვანებული ექნება, გვალვიანი წელიწადი 
ვერაფერს დააკლებს და ნაყოფი არ გამოელევა. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

უფალი გვეუბნება, რომ უნაყოფობის მეორე 
მიზეზი არის ფესვების ნაკლებობა. რა არის 
ფესვი? ხის ის ნაწილი, რომელიც ჩანს არის ღერო, 
ხოლო ის ნაწილი, რომელიც არის მიწის ქვეშ, და 
არ ჩანს, არის ფესვი. ტოტებს აქვთ სიცოცხლე და 
ისინი არიან ხილულნი; ფესვები უხილავია. 
ფესვები ჩაფლულია მიწაში. აქედან 
გამომდინარე, ფესვები მიუთითებენ დაფარულ 
სიცოცხლეზე. მათ, ვისაც არა აქვთ არც ერთი 
ფესვი უფლის წინაშე გახმებიან სიცოცხლეში. 
მათ, ვისაც არა აქვთ დაფარული სიცოცხლე, ვინც 
ყველაფერს აკეთებს ადამიანის წინაშე და 
არაფერი არა აქვს განსაკუთრებული უფლის 
წინაშე, ვერ გაუძლებენ ჯვრის გამოცდას. ძმებო 
და დებო, ნება მომეცით გულწრფელად 
გკითხოთ, თქვენი ცხოვრება მხოლოდ ის არის, 
რასაც ადამიანი ხედავს? გაქვთ თქვენ საიდუმლო 
ცხოვრება უფლის წინაშე, შიგნით თქვენს 
საკუთარ ოთახში? თუ თქვენი ლოცვების მოსმენა 
შესაძლებელია მხოლოდ ლოცვის კრებებზე, თუ 
თქვენ თქვენს ბიბლიას კითხულობთ მხოლოდ 
სხვებისთვის, და თუ თქვენი სამუშაო არის 
მხოლოდ ადამიანის წინაშე, თქვენ არა გაქვთ 
ფესვები. იცით რა არის ფესვები? ფესვები არის ის 
ნაწილები, რომლების დანახვაც შეუძლებელია, 
რომლებიც დაფარულია და საიდუმლოს 
წარმოადგენს. ხილული ნაწილები არ არის 
ფესვები. ამიტომ, უფლის წინაშე თქვენ უნდა 
კითხოთ თქვენს თავს, თქვენი ცხოვრების რა 
ნაწილია სინამდვილეში უფლის წინაშე? თქვენი 
ცხოვრების, მოწმობის, ბიბლიის კითხვის და 
ლოცვის იმ ნაწილის გარდა, რომელიც არის 
ადამიანის წინაშე, კიდევ  რამდენი რამ ხდება 

საიდუმლოდ? თუ თქვენ არ გაქვთ საიდუმლო ან 
დაფარული ცხოვრება ღმერთის წინაშე და თუ 
თქვენ არ გაქვთ საიდუმლო ლოცვები, ბიბლიის 
კითხვა ან მორჩილება, მე შემიძლია 
გულწრფელად გითხრათ, რომ თქვენ არა გაქვთ 
ფესვები. როდესაც მოდის ჯვარი, არ არის 
გასაკვირი, რომ თქვენ ვერ ატარებთ მას. 
ერთადერთი მიზეზი არის ის, რომ თქვენ არ 
გაქვთ გადამწყვეტი, ფარული ცხოვრება. 
ვერაფერი დაგიცავთ ისე როგორც ფარული 
სიცოცხლე. თუ თქვენ ხედავთ, რომ ძმა დაეცა ან 
მაცხი განიცადა, ან გასაჭირში ჩავარდა, 
შეგიძლიათ ისე, რომ არავის არაფერი ჰკითხოთ, 
დარწმუნებით თქვათ, რომ სანამ ეს მოხდებოდა, 
მან დაკარგა დაფარული სიცოცხლე. მან დაკარგა 
თავისი დაფარული სიცოცხლე გასული 
კვირების, თვეების ან წლების განმავლობაში. 
თქვენი სულიერი სიცოცხლე დამოკიდებულია 
თქვენს დაფარულ სიცოცხლეზე ღმერთის წინაშე. 
თუ თქვენ არ შეგიძლიათ შეინარჩუნოთ ფარული 
სიცოცხლე, თქვენ იქნებით სუსტი უფლის წინაშე. 
ამიტომ, თქვენ უნდა გააცნობიეროთ დაფარული 
სიცოცხლის მნიშვნელოვნობა. 

კარის დახურვა მათეს სახარებაში არის 
ერთგვარი სიცოცხლის ფესვი. რა თქვა უფალმა 
მათეს 6:6-ში? მან თქვა, რომ როდესაც ჩვენ 
ვლოცულობთ, ჩვენ უნდა შევიდეთ საიდუმლო 
ოთახში, დავკეტოთ კარი, და ვილოცოთ მამის 
წინაშე, რომელიც არის დაფარულში, და მამა, 
რომელიც ხედავს დაფარულში, მოგვიზღავს ჩვენ. 
უფალი არის ძალიან კონკრეტული, მან თქვა, რომ 
მამა ხედავს დაფარულში. ლოცვა არის რაღაც, 
რაც შეიძლება იყოს დანახული. ჩვენ ყოველთვის 
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ვფიქრობთ, რომ ლოცვა არის რაღაც, რაც 
შეიძლება მოვისმინოთ; მაგრამ, უფალს არ 
უთქვამს, რომ მოისმინა ლოცვები, მან თქვა რომ 
დაინახა ლოცვები. ხშირად, როდესაც ჩვენ არ 
გვყოფნის სიტყვები უფლის წინაშე, ჩვენი 
დამოკიდებულება საკმაოდ ძვირფასია, რადგან 
ღმერთი არა მარტო გვისმენს ჩვენ, ის ხედავს 
კიდევაც. ძმებო და დებო, რამდენად შეიძლება 
იყო დანახული ღმერთის წინაშე ის, თუ ვინ ვართ 
ჩვენ? რამდენად შეიძლება იყოს დანახული 
ღმერთის წინაშე ჩვენი ცხოვრება? რამდენჯერ 
დაგვინახა მხოლოდ უფალმა და სხვამ არავინ? 
თუ ჩვენ ყველაფერს მხოლოდ ადამიანების 
წინაშე ვაკეთებთ? ახლა მე მინდა, გითხრათ 
რამდენიმე სიტყვა განსაკუთრებით ძმებს, 
რომლებიც არიან თანამშრომლები. არავინ არ 
არის ისეთი მგრძნობიარე, როგორებიც არიან 
უფლის მუშაკები. ჩვენ უფრო მეტად 
ვიტანჯებით, ვიდრე სხვები, რადგან ჩვენთვის 
უფრო ადვილია, რომ ყველაფერი ადამიანებს წინ 
დავდოთ; ჩვენ ისიც კი შეგვიძლია გამოვფინოთ, 
რაც საიდუმლოდ გვაქვს. ძმებო, ნება მომეცით 
კიდევ ერთხელ გკითხოთ, ჩვენი ცხოვრების რა 
ნაწილს ხედავს მხოლოდ ღმერთი და უცნობია 
ადამიანისათვის? ჩვენი ცხოვრების რა ნაწილია 
სულიერი ღმერთის წინაშე და ამის შესახებ 
არასოდეს არ გვითქვამს ადამიანებისათვის? 
რამდენ ჩვენგანს აქვს განცდა პავლესი, რომელიც 
მალავდა თავის განცდას თოთხმეტი წლის 
განმავლობაში? ჩვენს რამდენ ნივთს ვინახავთ 
მხოლოდ ღმერთის ტკბობისათვის? თუ ჩვენ 
არაფერი არ გვაქვს ამის მსგავსი, მე შემიძლია 
გულწრფელად გითხრათ, რომ ჩვენ არა გვაქვს 
ფესვები. თუ ჩვენ არა გვაქვს დაფარული 
სულიერი სიცოცხლე და ჩვენზე არ მოუხდენია 

ზემოქმედება ღმერთს და არ დავუჭრივართ 
ღმერთს დაფარულად, ყველაფერი იქნება 
ზედაპირული და არაფრის მომცემი. 

ყველაფერი, რაც ადამიანს აქვს, უნდა იყოს 
ჯვარზე სათანადოდ გამოცდილი და უნდა 
შეეძლოს, რომ გაუძლოს გამოცდას, სანამ მას 
ჩავთვლით საიმედოდ. თუ ადამიანს ღრმად აქვს 
ფესვი გადგმული ქრისტეს სიკვდილში, მან 
შეიძლება გაიაროს განსაცდელები, მაგრამ ის 
მაინც მტკიცედ იდგება. ნება მომეცით 
შეგეკითხოთ: თქვენ ისევ იტყვით, რომ თქვენ 
გწამთ, თუ უფლის გულისათვის სიკვდილამდე 
გდევნიან და ვინმე გეტყვით: „მოგკლავ, თუ შენ 
გააგრძელებ იესოს რწმენას“? საიდან იცით, რომ 
თქვენ არ დაიხევთ უკან საკუთარი სიცოცხლის 
დაზოგვის მცდელობაში? ერთადერთი დაცვა, 
რომელიც თქვენ გაქვთ, როდესაც თქვენ 
გადიხართ გამოცდებს, განსაცდელებსა და 
დევნებს, არის ის, რომ თქვენ გქონდეთ ღრმა 
ფესვები. თუ ფესვები არ არის ღრმა, თქვენ 
ნამდვილად განიცდით მარცხს. თუ ფესვები არ 
არის ღრმა, თქვენ ვერ შეძლებთ, რომ იყოთ 
გამარჯვებული. თუ თქვენ გინდათ რომ ფეხზე 
მდგომი შეხვდეთ იმ დღეს, თქვენ უნდა გქონდეთ 
ღრმა ფესვები ჩვეულებრივ დროს. ეს ნიშნავს, 
რომ თქვენ უნდა გქონდეთ დაფარული 
სიცოცხლე უფლის წინაშე და გამუდმებით უნდა 
გქონდეთ დაფარული განცდა. ამიტომ, 
ერთადერთი გზა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ 
შეგვიძლია ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არ განვიცდით 
მარცხს იმ დღეს არის ის, რომ გქონდეს სათანადო 
გამოცდილება დაფარული სიცოცხლისა დღეს 
(ვოჩნამ ნის ნაშრომთა კრებული, ტ. 11, 
„ზედაპირული სიცოცხლე“, გვ. 823-841).

მარტივი ლოცვები: 

„უფალო, გადაგვარჩინე იმისგან, რომ მხოლოდ ადამიანების წინაშე ვიცხოვროთ; უფალო, შეგვიყვანე 
ჩვენ უფრო და უფრო მეტად დაფარულ სიცოცხლეში შენთან ერთად!“ 
„ო, უფალო იესო, გვასწავლე თუ როგორ გვქონდეს ასეთი დაფარული სიცოცხლე, თუ როგორ დავრჩეთ 
მარტო შენთან საიდუმლოდ!“ 
„უფალო, დაე ყველა ახალგაზრდა ევროპაში და მსოფლიოს გარშემო აღარ იყოს ზედაპირული; 
დაგვეხმარე, რომ გავიდგათ ღრმა ფესვები!“  
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეხუთე 

იოსების ცხოვრება – გამოცხადება სულის მმართველობაზე 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 41:42; საქმე. 5:32; ქებ. ქ. 1:10; 4:9; 2 კორ. 10:6; ფილიპ. 2:12;  
იგავ. 21:1; დაბ. 45:13; 42:15, 19-25, 27-28, 36-37; 45:5-9; 50:15-21; რომ. 8:28 

 I. მონათხრობი იოსების ცხოვრებაზე არის გამოცხადება სულის მმართველობაზე: 

 ა. სულის მმართველობა (სიცოცხლეში მეფობის ცხოვრება, რომელიც იმყოფება 
ღვთაებრივი სიცოცხლის მიერ თავის შეკავების და შეზღუდვის ქვეშ ღმერთის სამეფოს 
სინამდვილეში) არის უფრო მაღლა, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ასპექტი სულისა – შდრ. 2 
კორ. 3:17-18; 2 ტიმ. 4:22. 

 ბ. იოსების კისერზე ჩამოკიდეს ოქროს ჯაჭვი, რომელიც აღნიშნავს სულს, მოცემულს 
მორჩილებისათვის – დაბ. 41:42; საქმე. 5:32: 

 1. ჩვენი ნება, რომლის სიმბოლოც არის კისერი, უნდა იყოს დამარცხებული, 
დამორჩილებული, და შეკრული წმიდა სულის მიერ. 

 2. როდესაც ჩვენი მოუდრეკელი კისერი დარბილებული და დამორჩილებულია, სხვები 
დაინახავენ მასზე წმიდა სულის სილამაზეს მორჩილებისათვის, რომელიც 
გამოხატულია ჩვენს მორჩლებაში – ქებ. ქ. 1:10; 4:9; 2 კორ. 10:6; 2:12. 

 გ. იოსებს არ დაუკარგავს თავშეკავება, როდესაც დაინახა, რომ მისი სიზმრები ასრულდა; ის 
იყო მშვიდად და იკავებდა თავის მღელვარებას; მას შეეძლო გამოევლინა ასეთი 
თავშეკავება, რადგან ის იყო ადამიანი სულის მმართველობის ქვეშ – შდრ. იგავ. 21:1. 

 დ. როდესაც იოსებმა დაინახა, რომ მისმა ძმებმა მუხლი მოიდრიკეს მის წინაშე, ის არ 
აჩქარდა, რომ ეჩვენებინა მათთვის თავისი დიდება; ის გაეხსნა ძმებს და აჩვენა მათ 
თავისი დიდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ისინი მივიდნენ მასთან მესამედ – შდრ. დაბ. 
45:13. 

 ე. ის ეპყრობოდა თავის ძმებს ფხიზლად, ბრძნულად და გამჭრიახობით, წვრთნიდა მათ 
თავიანთი საჭიროების თანახმად სრულყოფისა და აშენებისათვის, რათა ისინი 
გამხდარიყვნენ ერთობლივი ხალხი, რომელიც ერთობლივად ცხოვრობს დედამიწაზე, 
როგორც ღმერთის მოწმობა – დაბ, 42:9: 

 1. იოსებმა ჩასვა საპყრობილეში თავისი ყველა ძმა სამი დღე; მან გააკეთა ეს იმისათვის, 
რომ ეიძულებინა მაათთვის საკუთარი დანაშაულის აღიარება იმასთნ დაკავშირებით, 
რომ მათ სძულდათ იოსები და გაყიდეს ის – 42:21 

 2. იოსებმა ასევე გამოავლინა სიბრძნე იმაში, თუ როგორ წვრთნიდა ის  სიმონს 42:19-24. 
 3. გარდა ამისა, იოსებმა გამოავლინა თავისი სიბრძნე იმაში, თუ როგორ ცდიდა ის თავის 

ძმებს ბენიამინთან დაკავშირებით; როდესაც გამოყო ბენიამინი ძმებისაგან, იოსები 
დაეხმარა თვის ძმებს, რომ მათ ეფიქრათ თვითონ იოსებზე – 42:15, 20, 36-37. 

 ვ. იოსებმა შეიყვარა თავისი ძმები საიდუმლოდ, მისი სიყვარული გამოიხატებოდა იმაში, 
რომ მან დაუბრუნა მათ ფული და მისცა მათ საკმარისი მარაგი გზისთვის; იოსები არ 
ფიქრობდა შურისძიებაზე; ის მხოლოდ იმაზე ფიქრობდა, რა იქნებოდა სიკეთე მისი 
ძმებისათვის, რომლებსაც არ ჰქონდათ გავლილი წვრთნა – 42:25: 

 1. იოსების ძმები ვერ იგებდნენ მის ბრძნულ მუშაობას მათზე; და ისინი შეშინებულნი 
იყვნენ მისი საიდუმლო სიყვარულის გამო – მუხ. 27-28. 

 2. იოსები იყო ძალიან ფხიზელი ადამიანი; მას აღარ სჭირდებოდა არავითარი წვრთნა; 
მაგრამ მის ძმებს სჭირდებოდათ წვრთნა; ამიტომ იმას, რასაც აკეთებდა იოსები, 
აკეთებდა არა თავის გამო, არამედ თავისი ძმების გამო. 
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 3. იოსები იყო ადამიანი, რომელიც უარყოფდა თავის თავს; მიუხედავად იმისა, რომ ის 
ავიდა ტახტზე და გახდა დედამიწის მმართველი, ის არაფერს არ აკეთებდა თავისი 
თავისთვის და თავისი ტკბობისათვის. 

 II. იოსები მთლიანად იგებდა, რომ აღმოჩნდა ეგვიპტეში არა თავისი ძმების გამო, არამედ 
ღმერთის უზენაესი ძალაუფლების გამო – 45:5-9; 50:15-21: 

 ა. იოსებს შეეძლო ენუგეშებინა თავისი ძმები, რადგან ის აცნობიერებდა, რომ არა მათ, 
არამედ ღმერთმა გაგზავნა ის ეგვიპტეში – მუხ. 20-21. 

 ბ. იოსების ცხოვრება არის იმის ილუსტრაცია, რომ ყველაფერი ერთად მუშაობს მათ 
სასიკეთოდ, ვისაც უყვარს ღმერთი, ვინც მოწოდებულია მისი ჩანაფიქრის თანახმად – 
რომ. 8:28. 

 III. ჩვენ, სამეფოს ადამიანები, რომლებიც ვცხოვრობთ სამეფოს ცხოვრებით, ვსწავლობთ, რომ 
ვიყოთ მეფეები, ვიყოთ იოსებები – მოწიფული სიცოცხლის მეფობის ასპექტი, რომელიც 
იმყოფება სულის მმართველობის ქვეშ – რომ. 5:17. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეხუთე – მუხლები 

იოსების ცხოვრება – გამოცხადება სულის მმართველობაზე 

ადგილები წერილიდან:  

დაბ. 41:42 
და წაიძრო ფარაონმა ხელიდან ბეჭედი და გაუკეთა იოსებს; ბისონის სამოსლით შემოსა და 
კისერზე ოქროს ძეწკვი ჩამოჰკიდა. 

საქმე. 5:32 
ამ სიტყვების მოწმენი ვართ ჩვენ და წმიდა სული, რომელიც უბოძა ღმერთმა მის მორჩილთ. 

ქებ. ქ. 1:10 
შენი ღაწვები მძივებივით მშვენიერია, ყელი – მარგალიტივით. 

ქებ. ქ. 4:9 
შენ დაატყვევე ჩემი გული, საპატარძლოვ, დაო ჩემო! ერთი შეხედვით, შენი ყელსაბამის ერთი 
მძივით. 

2 კორინთლთა 10:6 
და მზად ვართ შური ვიძიოთ ყოველგვარ დაუმორჩილებლობაზე, როცა თქვენი მორჩილება 
აღსრულდება. 

ფილიპელთა 2:12 
ამიტომ, ჩემო საყვარელნო, როგორც ყოველთვის, იყავით მორჩილნი, არა მარტო მაშინ, როცა მანდ 
ვარ, არამედ უფრო მეტად ახლა, როცა მანდ არა ვარ. შიშითა და ძრწოლით იღვაწეთ თქვენს 
სახსნელად. 

იგავები 21:1 
მეფის გული წყლის ნაკადია უფლის ხელში, საითაც მოისურვებს, იქით მიუშვებს. 

დაბ. 45:13 
უამბეთ მამაჩემს მთელი ჩემი დიდების ამბავი ეგვიპტეში; ყველაფერი უამბეთ, რაც ნახეთ; 
იჩქარეთ და ჩამოიყვანეთ მამაჩემი. 

დაბ. 42:15, 19–25, 27-28 
15 ამით გამოიცდებით: ფარაონს ვფიცავ, მანამდე ვერ გახვალთ აქედან, სანამ თქვენი უმცროსი ძმა არ 

მოვა აქ. 
19 გულწრფელნი თუ ხართ, დარჩეს თქვენი ერთი ძმა საპყრობილეში, დანარჩენი კი წადით და 

ხორბალი წაუღეთ თქვენს მშიერ სახლეულს. 
20 მოიყვანეთ ჩემთან თქვენი უმცროსი ძმა, ამით დასტურდება თქვენი სიტყვები და არ მოკვდებით. 

ასეც მოიქცნენ. 
21 უთხრეს ერთმანეთს: „ნამდვილად დამნაშავენი ვართ ჩვენს ძმასთან, რადგან ვხედავდით მის 

ტანჯვას, როცა გვევედრებოდა, ჩვენ კი არ მოვისმინეთ! ამიტომ დაგვატყდა ეს გასაჭირი“. 
 
22 თქვა რეუბენმა „ხომ გეუბნებოდით, არ შეგეცოდათ ბიჭის წინააღმდეგ და არ დამიჯერეთ. აჰა, 

მოგვეკითხა კიდეც მისი სისხლი“. 
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23 არ ეგონათ, რომ ესმოდა იოსებს, რადგან თარჯიმანი იდგა მათ შორის. 
24 შეტრიალდა იოსები და აქვითინდა. მერე მოუბრუნდა და დაელაპარაკა. სიმონი კი მათ თვალწინ 

დააპატიმრა. 
25 ბრძანა იოსებმა, ხორბლით აევსოთ მათი ტომრები, ფულიც უკან ჩაედოთ მათსავე ტომრებში და 

საგზალიც მიეცათ მათთვის. და შეასრულეს ბრძანება. 
 
27 ღამის გასათევში ერთ-ერთმა მათგანმა პირი მოხსნა ტომარას, რათა საკვები დაეყარა 

სახედრისათვის და თავისი ვერცხლი დაინახა: ტომრის პირზე იდო. 
28 უთხრა თავის ძმებს: „დაუბრუნებიათ ჩემი ფული, აჰა ჩემს ტომარაშია!“ გული შეუკრთათ და 

თრთოლვით უთხრეს ერთმანეთს: „ეს რა გვიყო ღმერთმა?“ 

დაბ. 45:5-9 
5 ახლა ნუღარ წუხხართ და ნუღარ ბრაზობთ საკუთარ თავზე, აქ რომ გამყიდეთ. თქვენი სიცოცხლის 

შესანარჩუნებლად წარმომგზავნა ღმერთმა. 
6 რადგან ეს ორი წელია შიმშილია ქვეყანაზე და კიდევ ხუთი წელი არ იქნება ხვნა და მკა. 
7 თქვენ წინ წარმომგზავნა ღმერთმა, ქვეყნად თქვენი ნატამალის დასატოვებლად, რათა დიადი 

ხსნით შეგინარჩუნოთ სიცოცხლე. 
8 თქვენ კი არ წარმომგზავნეთ აქ, არამედ ღმერთმა: და მან დამადგინა ფარაონის მამად, მთელი მისი 

სახლის პატრონად და მთელი ეგვიპტის ქვეყნის განმგებლად. 
9 საჩქაროდ დაბრუნდით მამაჩემთან და უთხარით: „ასე ამბობს-თქო იოსები, შენი ძე – მთელი 

ეგვიპტის ბატონად დამადგინა ღმერთმა; ჩამოდი ჩემთან, ნუღარ დააყოვნებ! 

დაბ. 50:15-21 
15 იხილეს იოსების ძმებმა, რომ გარდაიცვალა მათი მამა და თქვეს: „ვაითუ გვიმტროს იოსებმა იმ 

ბოროტებისთვის, რაც მას გავუკეთეთ!“ 
16 და შეუთვალეს იოსებს ამ სიტყვებით: „სიკვდილის წინ დაგვიბარა მამაშენმა: 
17 „ასე უთხარით იოსებს: გემუდარები, შეუნდე შენს ძმებს დანაშაული და ცოდვა, რადგან ბოროტად 

მოგექცნენ“. ახლა შეუნდე დანაშაული მამაშენის ღმერთის მსახურებს“. და ატირდა იოსები, 
როდესაც ამას ეუბნებოდნენ. 

18 მივიდნენ მისი ძმებიც, დაემხნენ მის წინაშე და უთხრეს: „აჰა, შენი მონები ვართ!“ 
19 უთხრა მათ იოსებმა: „ნუ გეშინიათ, განა ღმერთის მაგიერი ვარ? 
20 ბოროტება კი განიზრახეთ ჩემ წინააღმდეგ, მაგრამ ღმერთმა სიკეთედ მოაქცია იგი, რათა ექმნა ის, 

რაც დღეს ხდება: ეხსნა მრავალი ხალხის სიცოცხლე. 
21 ამიტომ ნუ გეშინიათ: მე გარჩენთ თქვენც და თქვენს ბავშვებსაც“. ანუგეშა ისინი და გულითადად 

ელაპარაკა. 

რომაელთა 8:28 
ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს, ყოველივე 
სასიკეთოდ ეწევა. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეექვსე 

იოსების აღიარება მისი ძმების მიერ 

ადგილები წერილიდან: ლუკა 43:1, 15-34; 44:1-34; 45:1-4, 14-15; 2 კორ. 4:15; ლუკა 24:31ა 

 I. იოსებმა გამოცადა თავისი ძმები კიდევ ერთხელ, მას იმედი ჰქონდა, რომ მისი ძმები 
მიაქცევდნენ ყურადღებას გარკვეულ მინიშნებებს და ამის წყალობით იცნობდნენ მას: 

 ა. იოსების ძმები იძულებულნი იყვნენ, მისულიყვნენ მასთან ისევ ძლიერი შიმშილის გამო; 
მათმა მოთხოვნილებამ საკვებისადმი აიძულა ისინი, რომ დაბრუნებულიყვნენ მასთან – 
43:1. 

 ბ. იოსების ძმებმა არ იცოდნენ მის შესახებ; მათ არ იცოდნენ, რომ ის იყო ეგვიპტის 
მმართველი – 43:18-21. 

 გ. როდესაც მისი ძმები მეორედ მივიდნენ მასთან, იოსებმა გამოავლინა სიყვარული მათ 
მიმართ, დაპატიჟა ნადიმზე თავის სახლში; მიუხედავად იმისა, რომ მათ ვერ იცნეს ის, მას 
უნდოდა ეჩვენებინა მათთვის, რომ ის ახლოს იყო მათთან, მაშინაც კი, როდესაც ცდიდა 
მათ. 

 დ. იოსების ძმებმა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ მისი სიყვარულის შესახებ მათ მიმართ, ამიტომ 
იოსები აგრძელებდა მათ გამოცდას, ცდილობდა აღეძრა ისინი, რომ მათ ეცნოთ ის 
მრავალი მინიშნების მეშვეობით, რომლებიც მასზე მიუთითებდნენ – 43:15 – 44:34: 

 1. როდესაც იოსების ძმები დაბრუნდნენ მასთან, მას არაფერი უთქვამს მათთვის; მან 
უბრძანა სახლმმართველს, რომ დაეპატიჟებინა ისინი თავის სახლში – დედამიწის 
მმართველის სახლში – 43:16-17. 

 2. ამიტომ მათ უთხრეს სახლმმართველს, რომ პირველად მათ იყიდეს ხორბალი და 
გადაიხადეს ფული, მაგრამ ვიღაცამ ჩადო ფული მათ ტომრებში; სახლმმართველმა 
უპასუხა: „მშვიდად იყავით; ნუ გეშინიათ. თქვენმა ღმერთმა და თქვენი მამების 
ღმერთმა ჩაგიდოთ განძი ტომრებში“. – მუხ. 23. 

 3. როდესაც შემოვიდა იოსები, მან ჰკითხა მათ: „ხომ მშვიდობითაა თქვენი მამა, ვისზეც 
მელაპარაკეთ? ხომ ჯერაც ცოცხალია?“ მიუხედავად იმისა, რომ იოსები ცდილობდა არ 
გაემჟღავნებინა თავისი თავი, მის ტონში, როდესაც ის კითხულობდა თავისი მამის 
შესახებ,  იგრძნობოდა სიყვარული – მუხ. 27. 

 4. როდესაც იოსებმა დაინახა თავისი ძმა ბენიამინი, მან თქვა: „ესაა თქვენი უმცროსი ძმა, 
რომელზეც მიამბობდით?“ და დაამატა: „ღმერთი გწყალობდეს შვილო!“ როდესაც ეს 
თქვა, იოსები განმარტოვდა თავის ოთახში და ტიროდა – მუხ. 29. 

 5. როგორც კი იოსები დაბრუნდა, მან უბრძანა, რომ დაესხათ ძმები მის წინ, და ისინი 
დასხდნენ „უფროს უმცროსობის მიხედვით“. – მუხ. 33. 

 6. შემდეგ იოსები „უგზავნიდა მათ თავისი სუფრიდან კერძს; მაგრამ ხუთჯერ მეტი იყო 
ბენიამინის კერძი სხვების კერძზე“ – მუხ. 34. 

 7. გამზადებული იყო სამი მაგიდა: ერთი იოსებისთვის, ერთი ეგვიპტელებისათვის და 
ერთი ძმებისათვის; იოსებმა უბრძანა, დაედგათ მაგიდები ამგვარად, რათა ეჩვენებინა 
თავისი ძმებისათვის, რომ ის იყო ებრაელი – მუხ. 32. 

 8. „დაბრუნდა იოსები სახლში და მათ მიართვეს საჩუქარი თავისი ხელით, თან მიწამდე 
სცეს თაყვანი“; როდესაც იოსების ძმებმა თაყვანი სცეს მას, მათ უნდა გაეხსენებინათ 
მისი სიზმარი – მუხ. 26. 

 II. დღეს იგივე შეიძლება ითქვას ჩვენ მიერ უფლის ცოდნაზე; უფალმა დაგვანახა თავისი თავი 
ჩვენ, და ჩვენ დავინახეთ ის, მაგრამ ჩვენ ვერ ვცნობთ მას; მან მრავალი რამ გააკეთა ჩვენთვის, 
და მისი განზრახვა იყო კეთილი, მაგრამ ჩვენ მის მიერ გაკეთებულმა შეგვაშინა – 2 კორ. 4:15; 
შდრ. იობი 42:5: 
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 ა. ფული და ვირები იყო საბურველი, რომლებიც ხელს უშლიდნენ იოსების ძმებს, რომ 
ეცნოთ ის; ვირები ძალიან ბევრს ნიშნავდა მათთავის, მაგრამ ვირები არაფერს არ ნიშნავდა 
იოსებისათვის – დაბ. 43:18. 

 ბ. უფლის ცოდნაში მრავალი ჩვენგანი არაფრით არ განსხვავდება იოსების ძმებისაგან; 
ნაცვლად იმისა, რომ ვიფიქროთ უფალზე, ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენს ფულზე, ჩვენს ქონებაზე 
და ჩვენზე – 2 ტიმ. 3:2-4. 

 III. საბოლოოდ იოსებმა აღიარა თავისი ძმები, რომლებიც უმეცრებაში იმყოფებოდნენ – 45:1-4, 14-
15: 

 ა. ბოლო გამოცდის შემდეგ, სულ მცირე, იოსების ერთი ძმა – იუდა – გამოსწორდა; ეს ჩანს 
იქიდან, თუ როგორ უყვებოდა ის იოსებს იმის შესახებ, რომ უნდა ეზრუნა თავის მამასა 
და ძმაზე – 44:18-34: 

 1. როდესაც იოსების ძმებმა გაყიდეს ის, მათ სძულდათ იოსები და არ ფიქრობდნენ არც 
თავიანთ მამაზე, არც თავიანთ უმცროს ძმაზე, მათ ამოძრავებდათ სიძულვილი. 

 2. მაგრამ ის, თუ როგორ ელაპარაკებოდა იუდა იოსებს მათ წუხილზე თავის მამასა და 
თავის უმცროს ძმასთან დაკავშირებით, ძალიან ღრმად შეეხო იოსებს და დაარწმუნა 
ის იმაში, რომ ძმებმა შეითვისეს ეს გაკვეთილი. 

 ბ. ამიტომ იოსებმა მაშინვე აღიარა ისინი. 

 IV. საბოლოოდ ძმებმა იცნეს იოსები – 45:15; ლუკა 24:31ა: 

 ა. ის ცდიდა თავის ძმებს, ავლენდა დიდ მოთმინებას, სიბრძნესა და თავშეკავებას, ამიტომ 
შედეგი იყო იმდენად აღმატებული, რომ მას არ მოუწია მათი პატიება. 

 ბ. როდესაც ხვდებოდა, რომ ღმერთმა თავის უზენაესობაში გაგზავნა ის ეგვიპტეში 
ღმერთის ჩანაფიქრის შესასრულებლად, მან ბუნებრივად მიიღო თავისი ძმები, გადაეხვია 
მათ და წაიყვანა თავისთან – მუხ. 15. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეექვსე – მუხლები 

იოსები იცნეს თავისმა ძმებმა 

ადგილები წერილიდან: 

დაბადების 43:1, 15-34 
1 გაძლიერდა შიმშილი ქვეყანაზე. 
15 წაიღეს კაცებმა საჩუქარი, ორჯერ მეტი ფული და ბენიამინიც თან წაიყვანეს. ჩავიდნენ ეგვიპტეში 

და წარდგნენ იოსების წინაშე. 
16 დაინახა იოსებმა მათთან ერთად ბენიამინი და უთხრა თავისი სახლის მოურავს: „ეს ხალხი ჩემს 

სახლში მიიყვანე, საკლავი დაკალი და მოამზადე, რადგან ჩემთან ერთად უნდა ჭამონ პური 
შუადღისას“. 

17 ისე მოიქცა მოურავი, როგორც იოსებმა უთხრა და მიიყვანა ისინი იოსების სახლში. 
18 როცა იოსების სახლში მიიყვანეს, შეშინდნენ ძმები, თქვეს: „აქ ალბათ, ჩვენს ტომრებში ნაპოვნი 

ფულის გამო მოგვიყვანეს, რათა ცილი დაგვწამონ, თავს დაგვესხნენ და დაგვატყვევონ ჩვენ და 
ჩვენი სახედრები“. 

19 მივიდნენ იოსების სახლის მოურავთან და ელაპარაკნენ ჭიშკართან. 
20 გთხოვთ ჩვენო ბატონო! აქ უწინაც ჩამოვსულვართ საზრდოს საყიდლად! 
21 ღამის გასათევში რომ შევჩერდით, ტომრები გავხსენით და, აჰა, თითოეულის ფული მისივე 

ტომარაშია! ჩვენივე ხელით უკან გიბრუნებთ. 
22 კიდევ წამოვიღეთ ფული, ჩვენი ხელით საზრდოს საყიდლად. არ ვიცით, ვინ ჩაგვიდო ის ვერცხლი 

ტომრებში!” 
23 უთხრა მათ: "მშვიდად იყავით! ნუ გეშინიათ: თქვენმა ღმერთმა და თქვენი მამების ღმერთმა 

ჩაგიდოთ განძი ტომრებში. მე მქონდა თქვენი ვერცხლი”. და გამოუყვანა სიმონი. 
25 და მოამზადეს საჩუქარი შუადღისას იოსების მოსვლამდე, რადგან გაიგეს, რომ იქ უნდა ეჭამათ 

პური.  
26 დაბრუნდა იოსები სახლში და მიართვეს საჩუქარი თავიანთი ხელით, თან მიწამდე სცეს თაყვანი.  
27 გამოიკითხა იოსებმა მათი ჯანმრთელობის ამბავი და უთხრა: "ხომ მშვიდობითაა თქვენი მოხუცი 

მამა, ვისზეც მელაპარაკეთ? ხომ ჯერაც ცოცხალია?”  
28 უთხრეს: "ჯანმრთელადაა შენი მსახური მამაჩვენი, ჯერაც ცოცხალია”. დაიჩოქეს და თაყვანი სცეს.  
29 აღაპყრო თვალი იოსებმა და დაინახა თავისი ძმა ბენიამინი, ძე თავისი დედისა. თქვა: "ესაა თქვენი 

უმცროსი ძმა, რომელზეც მიამბობდით?” და დაამატა: "ღმერთი გწყალობდეს, შვილო!”  
30 და ისწრაფა იოსებმა გასვლა, რადგან გაღვივდა მისი გრძნობები თავისი ძმისადმი, და ტირილი 

მოუნდა; შევიდა თავის ოთახში და ატირდა.  
31 პირი დაიბანა, გული გაიმაგრა, გამოვიდა და თქვა: "პური მოგვიტანეთ”.  
32 ცალკე მიართვეს მას, იმათაც – ცალკე და მასთან ერთად მეინახე ეგვიპტელებსაც – ცალკე, რადგან 

არ შეეძლოთ ეგვიპტელებს ებრაელებთან პურის ჭამა – სისაძაგლე იყო ეს ეგვიპტელთათვის 
33 და დასხეს ძმები მის წინაშე უფროს უმცროსობის მიხედვით. და გაოგნებულნი უყურებდნენ 

ერთმანეთს კაცები. 
34 უგზავნიდა მათ იოსები თავისი სუფრიდან კერძს; მაგრამ ხუთჯერ მეტი იყო ბენიამინის კერძი 

სხვების კერძზე. სვეს და შეთვრნენ მასთან ერთად. 

დაბადების 44:1-34 
1 და უბრძანა იოსებმა თავის სახლის მოურავს: "ამათი ტომრები იმდენი საზრდოთი აავსე, რამდენის 

წაღებასაც შეძლებენ, ვერცხლიც უკანვე ჩაუდე ტომრებში.  
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2 ჩემი თასი კი, ვერცხლის თასი, უმცროსის ტომარაში ჩადე, მის მიერ ხორბალში გადახდილ 
ფულთან ერთად”. და ისე გააკეთა კაცმა ყველაფერი, როგორც უბრძანა იოსებმა.  

3 განთიადისთანავე გაუშვეს ეს ხალხი თავიანთი სახედრებით.  
4 ქალაქს შორს არ იყვნენ გაცილებულნი, როდესაც უთხრა იოსებმა თავისი სახლის მოურავს: 

"დაედევნე იმ ხალხს, დაეწიე და უთხარი: ‘რატომ მომაგეთ ბოროტი კეთილის წილ?’  
5 განა ეს ის თასი არაა, რომლიდანაც სვამს და მარჩიელობს ჩემი ბატონი? ცუდი საქმე ჩაიდინეთ!”  
6 დაეწია და უთხრა ეს სიტყვები.  
7 უპასუხეს: "რად გვეუბნება ბატონი ასეთ სიტყვებს? შორს ჩვენგან, შენი მსახურებისგან, ამგვარი 

საქმე!  
8 ის ფული, ადრე რომ ვიპოვეთ ჩვენს ტომრებში, ქანაანის ქვეყნიდან დაგიბრუნეთ: ახლა როგორღა 

მოვიპარავდით შენი ბატონის სახლიდან ვერცხლს ან ოქროს?!  
9 რომელიმე ჩვენგანს თუ აღმოაჩნდა თასი, დაე მოკვდეს, ჩვენ კი მონებად გავუხდებით შენს 

ბატონს”.  
10 უთხრა: "როგორც თქვით, ეგრე იყოს: ვისთანაც თასი აღმოჩნდება, მონად ის გამიხდეს, დანარჩენები 

კი უბრალონი იქნებით”.  
11 სწრაფად ჩამოიღო თითოეულმა თავისი ტომარა და მოუხსნეს პირები.  
12 გაჩხრიკა კაცმა; უფროსით დაიწყო და უმცროსით დაასრულა. ბენიამინის ტომარაში აღმოჩნდა 

თასი.  
13 შემოიხიეს სამოსელი, დატვირთეს სახედრები და დაბრუნდნენ ქალაქში.  
14 მივიდნენ იუდა და მისი ძმები იოსების სახლში, იგი ჯერ კიდევ შინ იყო, და მის წინ დაემხნენ 

მიწაზე.  
15 უთხრა იოსებმა: "ეს რა საქმე ჩაიდინეთ? ნუთუ არ იცოდით, რომ ისეთი კაცი, როგორიც მე ვარ, 

ყველაფერს გამოიცნობდა?”  
16 უთხრა იუდამ: "რა ვუთხრათ ჩემს ბატონს? რა ვთქვათ, რით გავიმართლოთ თავი? ღმერთმა პოვა 

დანაშაული შენს მსახურებში; აჰა, ჩვენი ბატონის მონები გავხდით, ჩვენც და ისიც, ვის ხელშიც 
აღმოჩნდა თასი”.  

17 უთხრა იოსებმა: "შორს ჩემგან ასეთი საქციელი! ვის ხელშიც აღმოჩნდა თასი, ის იქნება ჩემი მონა, 
თქვენ კი მშვიდობით დაბრუნდებით მამათქვენთან”.  

18 მიეახლა იუდა და უთხრა: "გევედრები, ბატონო, სიტყვა ათქმევინე შენს მსახურს ჩემი ბატონის 
გასაგონად და ნუ განურისხდები შენს მსახურს, რადგან ფარაონის ტოლი ხარ!  

19 ჰკითხა ჩემმა ბატონმა მის მსახურთ, მამა ან ძმა თუ გყავთო.  
20 და ვუთხარით ჩვენს ბატონს, რომ გვყავს მოხუცებული მამა და მისი სიბერის ჟამს დაბადებული 

პატარა ძმა, რომელსაც მოუკვდა ძმა და იგი დარჩა მარტო მისი დედისაგან, და ამიტომაც უყვარს 
იგი მამამისს.  

21 და გვითხარი შენს მსახურთ: ჩამოიყვანეთ, ჩემი თვალით ვნახავო.  
22 ვუთხარით ჩვენს ბატონს: "არ შეუძლია ყმაწვილს მამის დატოვება, მიატოვებს და კიდეც მოკვდება 

მამამისი”.  
23 გვითხარი შენს მსახურთ: თქვენს უმცროს ძმას თუ არ ჩამოიყვანთ, აღარ დამენახოთო.  
24 მამაჩვენთან, შენს მსახურთან, რომ დავბრუნდით, გადავეცით ჩვენი ბატონის ნათქვამი.  
25 გვითხრა მამაჩვენმა: "დაბრუნდით და იყიდეთ ცოტაოდენი საზრდო”.  
26 ვუთხარით: "არ ძალგვიძს წასვლა, თუ ჩვენი უმცროსი ძმა იქნება ჩვენთან ერთად, მაშინ წავალთ! 

იმ კაცს ვერ დავენახვებით, თუ ჩვენი უმცროსი ძმა არ გვეყოლება თან”.  
27 გვითხრა მამაჩვენმა, შენმა მსახურმა: "თქვენ იცით, რომ ორი ძე მიშვა ჩემმა ცოლმა.  
28 ერთი წავიდა ჩემგან და ვთქვი: ნამდვილად მხეცმა დაგლიჯა-მეთქი; აღარ მინახავს მას მერე.  
29 ახლა მეორეც მიგყავთ და თუ რაიმე ხიფათი შეემთხვა, გამწარებულს ჩაიყვანთ ჩემს ჭაღარას 

შავეთში”.  
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30 და აი, მამაჩვენთან, შენს მსახურთან რომ დავბრუნდებით და ამ ყმაწვილს, რომლის გულსაც მისი 
გული მიჰკრობია, უკან აღარ მივუყვანთ,  

31 და ნახავს, რომ ყმაწვილი არ არის ჩვენთან, მოკვდება; და გამწარებულს ჩაიყვანენ შენი მსახურნი, 
მამაჩვენის, შენი მსახურის, ჭაღარას შავეთში.  

32 ამ ყმაწვილისათვის მამაჩვენთან მე, შენი მსახური, გავხდი თავდები; ვუთხარი: "უკან თუ არ 
დაგიბრუნე, მამაჩემის წინაშე სამუდამოდ დამნაშავე ვიყო-მეთქი”.  

33 ახლა, ნება დამრთე, ამ ყმაწვილის სანაცვლოდ მე, შენი მსახური, დავრჩე მონად ჩემს ბატონთან; 
ყმაწვილი კი თავის ძმებთან ერთად გაბრუნდეს.  

34 როგორ მივიდე მამასთან ყმაწვილის გარეშე? ნუმც მოვსწრებივარ უბედურებას, მამაჩემს რომ 
დაატყდება თავს!” 

დაბადების 45:1-4, 14-15 
1 ვეღარ შეძლო თავის შეკავება იოსებმა და შეჰყვირა: „ყველანი გაიყვანეთ!“ და არავინ იყო მასთან, 

როცა თავისი ვინაობა გაუმჟღავნა ძმებს. 
2 ხმამაღლა აქვითინდა და გაიგონეს ეგვიპტელებმა, და გაიგონა ფარაონის სახლეულმაც. 
3 უთხრა თავის ძმებს: „იოსები ვარ. კიდევ ცოცხალია მამაჩემი?“ და ვეღარ შეძლეს მისმა ძმებმა 

პასუხის გაცემა, რადგან შეცბნენ მის წინაშე. 
4 უთხრა ძმებს იოსებმა: „მომიახლოვდით!“ მიეახლნენ. თქვა: „იოსები ვარ, თქვენი ძმა, ეგვიპტეში 

რომ გაყიდეთ. 
 
14 დაემხო თავისი ძმის ბენიამინის კისერზე და აქვითინდა; და ბენიამინიც ქვითინებდა მის კისერზე. 
15 ეამბორა ყველა თავის ძმას და ტიროდა მათთან ერთად. ამის შემდეგღა ილაპარაკეს მასთან ძმებმა. 

2 კორინთელთა 4:15 
ეს ყველაფერი თქვენთვის არის, რათა მრავალთა მიმართ მადლის გავრცელებით, მრავლდებოდეს 
მადლიერება, ღმერთის სადიდებლად. 

ლუკა 24:31ა 
მაშინ თვალი აეხილათ და იცნეს იგი, მაგრამ ის უჩინარი შეიქმნა მათთვის. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეექვსე – დრო ჯგუფებში 

იოსები იცნეს თავისმა ძმებმა 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

რომ. 8:28 ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს, 
ყოველივე სასიკეთოდ ეწევა. 

 2 კორ. 4:15 ეს ყველაფერი თქვენთვის არის, რათა მრავალთა მიმართ მადლის გავრცელებით, 
მრავლდებოდეს მადლიერება, ღმერთის სადიდებლად. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

თქვენ, ალბათ, გიჩნდებათ შეკითხვა, რატომ 
არ გაეხსნა იოსები ძმებს იმ მომენტში. იოსებს 
რომ ეს გაეკეთებინა, ის მოიქცეოდა როგორც 
ბავშვი. მან ამჯობინა, რომ მიეცა მათთვის 
რამდენიმე მინიშნება, რათა დახმარებოდა მათ, 
რომ ეცნოთ ის. რა სასიამოვნო იქნებოდა, მათ რომ 
ეცნოთ ის! მაგრამ მათი მიკერძოებისა და 
სიბრიყვის გამო ეს არ მოხდა. 

ყველა ჩვენგანი დღეს ვიმყოფებით ჩვენი 
იოსების ხელში. ის, თუ რა უნდა გავაკეთოთ და 
სად უნდა წავიდეთ, არის მის ხელში. რამდენი 
დრო დაგვჭირდება სანამ დავბრუნდებით 
მასთან, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ 
საჭმელს მოგვცემს ის ჩვენ. თუ ის მოგვცემს ათი 
წლის სამყოფ საჭმელს, მაშინ ჩვენ დავბრუნდე-
ბით ათი წლის შემდეგ. მაგრამ ამდენს ის არ 
გვაძლევს. ის გვაძლევს ჩვენ შეზღუდულ 
რაოდენობას, რათა გვაიძულოს, რომ მალე დავ-
ბრუნდეთ მასთან. იოსებმა იცოდა, რომ გარკვე-
ული დროის შემდეგ მისი ძმები დაბრუნდებო-
დნენ. მან იცოდა, რამდენი ადამიანი იყო 
მამამისის სახლში, და მან იცოდა რამდენი 
საკვები უნდა მიეცა მათთვის. ისინი იმყოფებო-
დნენ იოსების მმართველობის ქვეშ. ალილუია! 
დღეს ჩვენ ვართ უფლის ყოვლისმპყრობელ 
ხელში! არ შეწუხდეთ არც აწმყოს და არც 
მომავლის გამო. თქვენ არ იმყოფებით თქვენი 
მმართველობის ქვეშ, თქვენ იმყოფებით უფლის 
მმართველობის ქვეშ. ნუ იქნებით დაიმედე-
ბული თქვენს ვირებზე, ანუ თქვენს სამეცნიერო 
ხარისხზე ან სამუშაოზე. თქვენი ბედი არის 
უფალ იესოს ხელში, და თქვენი მომავალი არის 
მისი მმართველობის ქვეშ. მე მინდა გაგიზი-
აროთ კეთილი უწყება: უფალი ისევ ავლენს 
თავის სასიყვარულო და ყოვლისმპყრობელ 

ზრუნვას ჩვენზე. იმაში, რაც მან გააკეთა, იმაში, 
რასაც ის აკეთებს, და იმაში, რასაც ის გააკეთებს, 
მას ამოძრავებს თავისი სიყვარული. სიყვარულში 
ის აღგვძრავს ჩვენ, რომ გავიცნოთ ის სხვადასხვა 
მინიშნების მეშვეობით, რომლებსაც ის გვაძლევს 
ჩვენ. ყველაფერში, რასაც ის აკეთებდა, – არის 
მინიშნებები, რასაც ჩვენ მივყავართ იმისკენ, რომ 
გავიცნოთ ის. ნუ იქნებით დაკავებული თქვენი 
აზრებით, ნუ მიაპყრობთ თქვენს მზერას თქვენი 
ფულისკენ, თქვენი ვირებისკენ და თქვენი 
თავისკენ. მოაშორეთ თქვენი მზერა ყველაფერს 
და მიმართეთ ის მისკენ. მაშინ თქვენ დაინახავთ 
მას, აღიარებთ მას და გაიცნობთ მას. 

 მე მიყვარს ეს ისტორია იოსებისა და მისი 
ძმების შესახებ, რადგან ის აღწერს, თუ როგორი 
ვიყავი უფლის შეცნობაში. მე უგუნური ვიყავი!  
უფალი ყოველთვის კეთილი იყო ჩემ მიმართ, 
მაგრამ მე მუდმივად მაწუხებდა ის, რომ მე 
დავზიანდებოდი, ან დანაკლისს განვიცდიდი. 
ყველაფერს, რასაც იოსები აკეთებდა თავისი 
ძმებისათვის, ის აკეთებდა სიყვარულით. იგივე 
შეიძლება ითქვას უფალ იესოზეც ჩვენთან 
მიმართებით. თუ ჩვენ დავიწყებთ ფიქრს ჩვენს 
წარსულზე უფლის წინაშე, ჩვენ გადმოვღვრით 
ცრემლებს და ვიტყვით: „უფალო, მე ვაცნობი-
ერებ, რომ ჩემი წარსული იყო ისეთივე, როგორიც 
იოსების თავის ძმებთან. შენ ყოველთვის კეთილი 
იყავი ჩემ მიმართ, მაგრამ მე არ ვაღიარებდი შენს 
სიყვარულს, რადგან მე დაკავებული ვიყავი ჩემი 
ბოროტი ფიქრებით და ჩემი საზრუნავებით. 
უფალო, მე არ ვზრუნა-ვდი შენზე, და მე არ 
ვაბრუნებდი ჩემს მზერას და ჩემს ყურადღებას 
შენკენ. უფალო მაპატიე და დამეხმარე, რომ 
დღეიდან აღარ ვუყურო სხვა არაფერფერს, შენ 
გარდა. უფალო, მე არაფერი არ მჭირდება, მე 
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დაპატიჟებაც არ მჭირდება. მე მჭირდები 
მხოლოდ შენ, და მჭირდება, რომ ვიყო შენს 
თანდასწრებაში. უფალო, თუ მე ვარ შენს 
თანდასწრებაში, მე ვარ დაკმაყოფილებული“. 
სწორედ ასე შეიძლება გავიცნოთ უფალი. 

იოსების ძმები რომ ასეთი ადამიანები 
ყოფილიყვნენ, ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ 
დაკავებული თავიანთი აზრებით და ზრუნვით 
საკუთარ ფულზე, საკუთარ ვირებზე და საკუთარ 
თავზე, და მათი მზერა რომ მიპყრო-ბილი 
ყოფილიყო იოსებზე, ისინი დაინახავ-დნენ მის 
სახეზე დამახასიათებელ ნიშნებს, რომლებიც მათ 
დაეხმარებოდათ მის ამოცნო-ბაში. ისინი ასევე 
იცნობდნენ მას იმის მიხედვით, რაც მან გააკეთა 
მათთვის. ისინი იტყოდნენ: „ჩვენ არ უნდა 
დავივიწყოთ, რომ ჩვენ გავყიდეთ იოსები 
მონობაში ეგვიპტეში. გახსოვთ, რომ მისი 
მსახურები ახსენებდნენ ჩვენს ღმერთს და ჩვენი 
მამის ღმერთს? ჩვენ ასევე დაგვსხეს მაგიდასთან 
ჩვენი დაბადების თანახმად. უფრო მეტიც, 
გახსოვთ როგორ ექცეოდა ეს ადამიანი ბენიამინს 
და როგორი სიყვარული იგრძნობოდა მის ხმაში, 
როდესაც ის კითხულობდა ჩვენი მამის შესახებ. 
როდესაც ის დაელაპარაკა ბენიამინს, მან 
თითქმის ცრემ-ლები გადმოღვარა. რამდენი 
მინიშნება იყო იოსების ძმებისათვის, რომ ეს 
ადამიანი იყო იოსები!  

იგივე შეიძლება ითქვას ჩვენ მიერ უფლის 
შეცნობასთან დაკავშირებით. ნუთუ თქვენ 

ფიქრობთ, რომ ყოველივე კარგი, რაც მოხდა 
თქვენთან დაკავშირებით, შემთხვევით ხდებო-
და? არა, ეს ყველაფერი მოხდა გარკვეული 
მიზნით. მაგრამ წარსულში  ჩვენ ვერ ვაცნობიე-
რებდით, რას აკეთებდა ღმერთი. დაე, უფალი 
დაგვეხმაროს, რომ გავიცნოთ ჩვენი იოსები. მას 
არა აქვს ბოროტი აზრები ჩვენთან დაკავში-
რებით. ის ზრუნავდა ჩვენზე სიყვარულში, და 
მისი სურვილია, აღგვძრას ჩვენ, რომ გავიცნოთ 
ის. არ არსებობს არაფერი იმაზე უკეთესი, რომ 
გავიცნოთ ის. მას შემდეგაც კი, რაც იოსების 
ძმებმა განიცადეს ამდენი ზემოქმედება, მათ 
მაინც ვერ გააცნობიერეს, რომ შეხვდნენ იოსებს. 
ჩვენ დავინახავთ სხვა შეტყობინებაში, რომ მათმა 
უგუნურებამ ბოლოს და ბოლოს გამოიწვია ის, 
რომ იოსებმა ვეღარ მოითმინა და გაეხსნა მათ. 
ჩემი საზრუნავი ამ შეტყობინებაში არის ის, რომ 
ჩვენ ნათლად დავინახოთ, თუ როგორ უნდა 
შევიცნოთ უფალი. მე შემიძლია დავამოწმო, რომ 
უფალი ხშირად ავლენდა თავის სიყვარულს ჩემ 
მიმართ და მექცეოდა გარკვეული სახით, მაგრამ 
მე ვერ ვცნობდი ვერც მას, და ვერც  იმას, რასაც ის 
აკეთებდა. მე სრულიად უგუნური ვიყავი. მაგრამ 
დღეს ჩვენ გვაქვს ნათელი ხედვა. ახლა ჩვენ 
ვცნობთ იოსებს და გვესმის, რომ ყველაფერს, 
რასაც ის აკეთებს, ის აკეთებს იმ განზრახვით, 
რომ დაგვეხმაროს ჩვენ, გავიცნოთ ის. დაე ჩვენ 
ყველამ შევითვისოთ ეს გაკვეთილი („დაბადების 
სიცოცხლის შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 122-124).

შეკითხვები ურთიერთობისათვის:  

1. იოსების ძმები დაკავებულნი იყვნენ თვიანთი თავით და თავიანთი ვირებით, და ეს გახდა 
საბურველი, რომლის გამოც მათ ვერ იცნეს იოსები. რითი ვართ დაკავებული და რა ხდება ჩვენთვის 
საბურველი, რომლის გამოც ჩვენ ვერ ვხედავთ უფალს? 

2. განიხილეთ, თუ როგორ შეგვიძლია გავიცნოთ უფალის ხელი ჩვენს ცხოვრებაში და ვიცნოთ ის ჩვენს 
სიტუაციებში. 

3. ისაუბრეთ თქვენს ჯგუფებში იმაზე, თუ რა ხდებოდა თქვენს ცხოვრებაში, რაც ახლა თქვენ 
შეგიძლიათ გააცნობიეროთ როგორც უფლის ზრუნვა თქვენზე სიყვარულში.  
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე მეხუთე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

ეფეს. 1:11 მასში მივიღეთ მემკვიდრეობა, რისთვისაც წინასწარვე ვიყავით განწესებულნი მისი 
განზრახვის თანახმად, ვინც ყოველივეს თავისი ნება-სურვილით იქმს. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

დღეს შეიძლება იგივე ითქვას ჩვენ მიერ 
უფლის ცოდნასთან დაკავშირებით. უფალმა 
დაგვანახა თავისი თავი, და ჩვენ დავინახეთ ის, 
მაგრამ ჩვენ არ ვიცნობთ მას. მან მრავალი რამ 
გააკეთა ჩვენთვის, და მისი განზრახვა იყო კე-
თილი, მაგრამ იმან, რაც მან გააკეთა შეგვაშინა 
ჩვენ. ყველაფერს, რასაც ის აკეთებდა, ის აკეთე-
ბდა, სიყვარულით აღძრული, მაგრამ ამასთან 
დაკავშირებით ჩვენ გვიჩნდებოდა ბოროტი 
აზრები. 

იოსების განზრახვა იყო სიყვარულით სავსე, 
როდესაც მან დაპატიჟა თავისი ძმები ლხინზე 
თავის სახლში. მაგრამ მათ ჰქონდათ ბოროტი 
ფიქრები, და მათ გადაწყვიტეს, რომ მან ჩაი-
ფიქრა მათი შეპყრობა და მათი მონებად გადაქ-
ცევა. დაბადების 43:18-ში ნათქვამია: „როცა 
იოსების სახლში მიიყვანეს, შეშინდნენ ძმები. 
თქვეს: „აქ, ალბათ, ჩვენს ტომრებში ნაპოვნი 
ფულის გამო მოგვიყვანეს, რათა ცილი 
დაგვწამონ, თავს დაგვესხან და დაგვატყვევონ 
ჩვენ და ჩვენი სახედრები“. ფული და სახედ-რები 
იყო საბურველი, რომლებიც ხელს უშლი-დნენ 
იოსების ძმებს, რომ ეცნოთ ის. სახედრები ძალიან 
ბევრს ნიშნავდნენ მათთვის, მაგრამ ისინი 
არაფერს არ ნიშნავდნენ იოსებისათვის. 
მოგვიანებით, როდესაც იოსებმა გაგზავნა თავისი 
ძმები მამის მოსაყვანად, მან გაგზავნა ეტლები 
მხედრებთან ერთად. მათთვის მნიშვნელოვანი 
იყო მათი ფული და სახედ-რები. ეს იყო 
ყველაფერი, რაც მათ ჰქონდათ. მათ ასევე 
ეშინოდათ, რომ მათ გახდიდნენ მონებად. იგივე 
ხდება ჩვენთან დაკავშირე-ბითაც დღეს. უფალი 
დგას პირდაპირ ჩვენ წინაშე, და მან ძალიან ბევრი 
რამ გააკეთა ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია 
არც მისი გამოცნობა, არც იმის, რაც მან გააკეთა. 

პირიქით, ჩვენ განვიცდით შიშს. იოსების ძმებს 
უნდა გაეგოთ, რომ ქვეყნიერების მმართველს არ 
აინტერესებდა სახედრები. იგივე შეიძლება 
ითქვას ჩვენზე. როდესაც ჩვენ მივედით ქრის-
ტესთან, ხოლო შემდეგ – ეკლესიურ ცხოვრებაში, 
ჩვენ ვფიქრობდით იმაზე, თუ რა დაემართებოდა 
ჩვენს ფულს, ჩვენს უსაფრთხოებას და ჩვენს 
ოჯახს. იოსების ძმები იყვნენ ღარიბები. მაგრამ 
მათზე უხვად ზრუნავდა ქვეყნიერების 
მმართველი. 

დღეს მრავალი არ იცნობს უფალს ამგვარად. 
მაგრამ ზოგიერთი იცნობს უფლის საქმეებს 
ამგვარი მინიშნებებით და ისინი იგებენ, რომ ის, 
რაც მათთან დაკავშირებით მოხდა, იყო 
უფლისაგან. უფლის ცოდნაში ჩვენ შორის 
უმრავლესობა არანაირად არ განსხვავდება 
იოსების ძმებისაგან. ჩვენ არ ვფიქრობთ მასზე. 
ჩვენ ვფიქრობთ ჩვენს ფულზე, ჩვენს საკუთრე-
ბაზე და ჩვენს თავზე. იოსების ძმები არ 
ცდილობდნენ იმის გარკვევას, თუ რატომ 
ცდილობდა ეს მაღალჩინოსანი მმართველი 
მათთან ასე ურთიერთობას, ისინი მთლიანად 
შთანთქმულნი იყვნენ თავიანთი ინტერესებით. 
მათ აზრადაც არ მოსვლიათ, რომ ადამიანი, 
რომელთანაც მათ ჰქონდათ საქმე, შეიძლება 
იოსები ყოფილიყო. იგივე შეიძლება ითქვას 
ჩვენზე. რამდენი კარგიც არ უნდა გაგვიკეთოს 
უფალმა, ჩვენ მაინც ვერ ვხვდებით, რას აკეთებს 
ის. ყველაფერს, რასაც უფალი აკეთებს, ის 
აკეთებს კეთილი განზრახვით, მაგრამ ჩვენ 
ვთვლით ამას წყევლად. მაშინაც კი, ჩვენ რომ 
ვიცოდეთ, რომ ეს არის კურთხევა, ჩვენ მაინც არ 
მივიღებდით მას („დაბადების სიცოცხლის 
შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 119-120, რუს.). 
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მარტივი ლოცვები: 

„უფალო, მე შენ მიყვარხარ. მადლობა შენი მოსიყვარულე მზრუნველობისათვის ჩემზე ჩემს 
ყველა სიტუაციაში; მადლობა შენ იმისათვის, რომ შენ მონაწილეობას ღებულობ ჩემი ცხოვრების 
ყველა წვრილმანში“. 
„უფალო, დამანახე შენი თავი და ის, თუ როგორ აწყობ ჩემს ცხოვრებას შენი ჩანაფიქრისათვის; 
დღეს მე ისევ გეხსნები შენ“. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეშვიდე 

მეფობა ღმერთის სამეფოში 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 1:26; 45:24, 3, 5, 7; მათე 16:24; რომ. 8:28; 
1 კორ. 7:24; იგავ. 25:28; გამოცხ. 12:11 

 I. იოსების მეფობა იყო ღმერთის სამეფოს სინამდვილე და ის განკუთვნილი იყო ღმერთის 
ჩანაფიქრის ასრულებისათვის – დაბ. 1:26: 

 ა. ძმებმა ძლიერ აწყენინეს იოსებს, მაგრამ ის არ ცდილობდა, რომ შური ეძია; იოსები 
არ ფიქრობდა შურისძიებაზე. 

 ბ. იოსებმა უარყო თავისი თავი და წვრთნიდა თავის ძმებს სათანადოდ, წვრთნიდა 
მათ არა თავისთვის, არამედ მათთვის – 45:24. 

 გ. იოსები იყო ადამიანი, რომელიც უარს ამბობდა თავის თავზე. ყველაფერი, რასაც ის 
აკეთებდა, დაფუძნებული იყო თავისი თავის უარყოფის პრინციპზე – მათე 16:24: 

 1. როდესაც ის გაეხსნა თავის ძმებს, ისინი იყვნენ აღელვებულები და 
შეშინებულები; მაგრამ იოსებმა არა მარტო აპატია მათ, მან ასევე მიიღო ისინი 
და ანუგეშა; ის, ვინც იყო გაბრაზებული, ანუგეშებდა მათ, ვინც გააბრაზეს ის – 
დაბ. 45:3, 5. 

 2. იოსები არ სდებდა ბრალს თავის ძმებს იმისათვის, რაც მათ გააკეთეს; პირიქით, 
ის თვლიდა მათ ღმერთის დამხმარეებად, რადგან ისინი დაეხმარნენ ღმერთს, 
რომ გაეგზავნა იოსები ეგვიპტეში – მუხ. 7. 

 3. იოსებს შეეძლო ენუგეშებინა თავისი ძმები, რადგან ის აცნობიერებდა, რომ 
თავისმა ძმებმა კი არა, არამედ ღმერთმა გაგზავნა ის ეგვიპტეში; ვპატიობთ ჩვენ 
სხვებს თუ არა, დამოკიდებულია ჩვენს ხედვასა და გაცნობიერებაზე. 

 4. თუ ჩვენ გავიგებთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ უფლის ჩანაფიქრისათვის, უფლის 
აღდგენისათვის, ჩვენ გვეცოდინება, რომ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენთან 
დაკავშირებით, განკუთვნილია ღმერთის ჩანაფიქრისათვის – რომ. 8:28. 

 დ. თავიდან იოსებს დაესიზმრა სიზმრები, რომლებშიც მან დაინახა, რომ ძმები 
მოიდრიკნენ მის წინაშე; მაგრამ იმისათვის, რომ ასრულებულიყო ეს ხილვა, იოსებს 
მოუწია მრავალი ტანჯვის ატანა, განსაკუთრებით მისთვის ყველაზე ახლობელი 
ადამიანების მხრიდან: 

 1. ჩვიდმეტიდან ოცდაათ წლამდე იოსები მუდმივად იტანჯებოდა, რათა 
გამხდარიყო სრულყოფილი და მოეპოვებინა გარკვეული თვისებები. 

 2. ღმერთმა გაგზავნა იოსები ეგვიპტეში სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის, რათა 
დაეცვა ნატამალი, განკუთვნილი მისი ჩანაფიქრის ასრულებისათვის. 

 3. ცამეტი წლის ტანჯვის შემდეგ იოსები იყო დასმული ტახტზე და გახდა 
დედამიწის მმართველი. 

 ე. იოსებს ძალიან უნდოდა მამამისის ნახვა, და როდესაც ის უკვე იყო დედამიწის 
მმართველი, მას ჰქონდა ძალაუფლებაც და მდგომარეობაც, რომელიც ნებას 
აძლევდა მას, მოეყვანა მამამისი ეგვიპტეში, მაგრამ მას არ გადაუდგია არც ერთი 
ნაბიჯი: 

 1. იოსებს შეეძლო გაეგზავნა ეგვიპტიდან ეტლები და მიეყვანა მამამისი თავისთან; 
მაგრამ იაკობი მიიყვანეს მასთან მხოლოდ ცხრა წლის შემდეგ. 

 2. იოსებმა ამჯობინა, დამორჩილებოდა ღმერთის უზენაესი ძალაუფლების მქონე 
ხელს და არ გადაედგა არც ერთი ნაბიჯი – 1 კორ. 7:24. 
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 3. მიუხედავად იმისა, რომ ის ავიდა ტახტზე და გახდა მთელი დედამიწის 
მმართველი, ის არაფერს არ აკეთებდა თავისთვის და თავისი ტკბობისათვის; ის 
იყო მთლიანად გადაცემული ღმერთის ინტერესებისათვის. 

 ვ. ის იყო ადამიანი, რომელიც უარს ამბობდა თავის თავზე, არ ჰქონდა თავისი 
ინტერესები, თავისი ტკბობა, თავისი გრძნობები, თავისი პატივმოყვარული 
მისწრაფებები და თავისი მიზნები; ყველაფერი განკუთვნილი იყო ღმერთისათვის 
და ღმერთის ხალხისათვის. 

 II. იოსები იყო ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა მთლიანად ღმერთის შეზღუდვის ქვეშ; ის 
არ იქცეოდა თავისი გრძნობების თანახმად; ამის წყალობით მას შეეძლო, რომ ყოფილიყო 
მმართველი: 

 ა. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ, მართოთ თქვენი თავი, თქვენ ვერ შეძლებთ, რომ იყოთ 
კარგი მმართველი; იმისათვის, რომ ვმართოთ სხვები, ჩვენ თვითონ უნდა  ვიყოთ 
ღმერთის შეზღუდვის ქვეშ – იგავ. 25:28: 

 1. ცხოვრება ღმერთის შეზღუდვის ქვეშ არის საუკეთესო წვრთნა, რომელიც 
გვამზადებს ჩვენ მეფობისათვის მომავალ საუკუნეში; ადამიანი, რომელიც 
იქცევა, როგორც ბავშვი, ადამიანი, რომლისთვისაც არ არსებობს შეზღუდვები, 
ვერ შეძლებს, იყოს მეფე მომავალ სამეფოში. 

 2. იმისათვის, რომ სამეფო გამხდარიყო ნამდვილი პრაქტიკულად, საჭირო იყო 
ადამიანი, რომელიც იცხოვრებდა შეზღუდვის ქვეშ და უარს იტყოდა თავის 
თავზე. 

 ბ. ჯვრის ტარება – ნიშნავს უარის თქმას ყველაფერზე, რისი გაკეთებაც ჩვენ 
შეგვიძლია. თქვენ გაქვთ უფლება და ძალა, რომ გააკეთოთ ყველაფერი, რაც 
აუცილებელია თქვენი სურვილის განსახორციელებლად, მაგრამ თქვენ თავს 
იკავებთ ამისგან. 

 გ. ყველაზე ძლიერი ადამიანი არის არა ის, ვისაც შეუძლია რაღაცის გაკეთება, არამედ 
ის, ვისაც შეუძლია არ გააკეთოს ის, რისი გაკეთებაც მას შეუძლია; ასეთი უარის 
თქმა საკუთარ თავზე არის ერთადერთი გზა, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება 
მოვიტანოთ ღმერთის სამეფო და განვახორციელოთ სამეფოს ცხოვრება – გამოცხ. 
12:11. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეშვიდე – მუხლები 

მეფობა ღმერთის სამეფოში 

ადგილები წერილიდან: 

დაბ. 1:26 
თქვა ღმერთმა: „შევქმნათ კაცი ჩვენს სახებად და ჩვენს მსგავსად; დაე იბატონოს ზღვაში 
თევზზე, ცაში ფრინველზე, პირუტყვზე და მთელ დედამიწაზე და ყოველ ქვეწარმავალზე, 
რომელიც დაძვრება მიწაზე. 

დაბ. 45:24, 3, 5, 7 
24 გაუშვა თავისი ძმები და ისინიც წავიდნენ. უთხრა: „გზაში ნუ იდავებთ“. 
 
3 უთხრა თავის ძმებს: „იოსები ვარ. კიდევ ცოცხალია მამაჩემი?“ და ვერ შეძლეს მისმა ძმებმა 

პასუხის გაცემა, რადგან შეცბნენ მის წინაშე. 
5 ახლა ნუღარ წუხხართ და ნუღარ ბრაზობთ საკუთარ თავზე, აქ რომ გამყიდეთ. თქვენი 

სიცოცხლის შესანარჩუნებლად წარმომგზავნა ღმერთმა. 
7 თქვენ წინ წარმომგზავნა ღმერთმა, ქვეყნად ნატამალის დასატოვებლად, რათა დიადი ხსნით 

შეგინარჩუნოთ სიცოცხლე. 

მათე 16:24 
მაშინ უთხრა თავის მოწაფეებს იესომ: „ვისაც უნდა, რომ გამომყვეს, უარყოს თავისი თავი, 
აიღოს თვისი ჯვარი და გამომყვეს მე. 

რომ. 8:28 
ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს, მისი განზრავით მოწოდებულებს, ყოველივე 
სასიკეთოდ ეწევა. 

1 კორ. 7:24 
ძმებო, რა მდგომარეობაშიც იქნა მოწოდებული თითოეული, ისე დარჩეს ღმერთთან. 

იგავ. 25:28 
უგალავნო, დანგრეული ქალაქივითაა კაცი, რომელიც თავს ვერ იოკებს. 

გამოცხადება 12:11 
და გაიმარჯვეს მასზე კრავის სისხლით და მათი მოწმობის სიტყვით და არ შეიყვარეს 
თავიანთი მშვინვა-სიცოცხლე, თვით სიკვდილამდე. 
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იოსების გამარჯვებული სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მერვე 

საკვებით შეწევნა ღმერთის სამეფოში 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 47:14-21; რომ. 12:1-2; 2 კორ. 5:14-15; ფსალ. 24:1 

 I. მიუხედავად იმისა, რომ იოსები იყო მმართველი, ის იტანჯებოდა იმ დრომდე, სანამ 
მამამისი არ იყო მიყვანილი მასთან; თვისი ტანჯვების მეშვეობით, მან მოიპოვა 
სიმდიდრე; მათ, ვინც იტანჯება,  შეუძლიათ მიუტანონ სხვებს სიცოცხლის შეწევნა: 

 ა. თუ ჩენ გვინდა, მოვამარაგოთ ადამიანები საკვებით, ჩვენ უნდა გავიაროთ 
ხანგრძლივი პერიოდი ტანჯვისა; მთელი ეს მარცვალი გაუჩნდა იოსებს მხოლოდ 
ოცდაჩვიდმეტი წლის ასაკში; იმ დროს ის იყო მდიდარი, და ამასთან ერთად მისი 
სიმდიდრე იყო არა ძალა, არამედ საკვები და სასიცოცხლო შეწევნა. 

 ბ. იოსებს ჰქონდა სიცოცხლის შეწევნა, საკვების შეწევნა; ჩვენი ბუნებრივი 
წარმოდგენის თანახმად, იოსებს ყველაფერი უნდა დაერიგებინა, რადგან მას 
ჰქონდა სასიცოცხლო შეწევნა და ადამიანებს სჭირდებოდათ ის. 

 გ. სასიცოცხლო შეწევნა არ შეიძლება გავყიდოთ იაფად; თუ ვინმე ეკლესიურ 
ცხოვრებაში მზად არის, დაარიგოს სასიცოცხლო შეწევნა იაფად, მაშინ ჩნდება 
შეკითხვა, ნამდვილია თუ არა ეს შეწევნა: 

 1. თუ ჩვენ გვჭირდება საკვები, ჩვენ უნდა გადავიხადოთ გარკვეული საფასური; 
რაც უფრო მეტს გადავიხდით, უფრო მეტ შეწევნას მივიღებთ. 

 2. ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ იოსებთან საკვებისათვის, იხდიდნენ ოთხი 
რამით, თავიანთი ფულით, თავიანთი საქონლით, თავიანთი მიწით და 
თავიანთი თავით; ეს ოთხი რამ მოიცავს ყველაფერს; რითიც ჩვენ შეგვიძლია 
გადავიხადოთ დღეს – დაბ. 47:14-21: 

 ა) ფული აღნიშნავს იმას, რაზეც ვართ ჩვენ დამოკიდებული; ფული 
წარმოადგენს კომფორტს: 

 1) ზოგიერთი არ არის მზად, რომ გადაიხადოს შეწევნისათვის, რადგან მათ 
ეშინიათ, რომ დაკარგონ თავიანთი კომფორტი. 

 2) რაც უფრო მეტად ამბობთ უარს თქვენს კომფორტზე, უფრო მეტ 
სასიცოცხლო შეწევნას იღებთ; მაგრამ დღეს ქრისტიანები ჩაჭიდებულნი 
არიან თავიანთ კომფორტს და არა აქვთ სასიცოცხლო შეწევნა. 

 ბ) მეორე, რაც ადამიანებს უნდა გადაეხადათ სავებით შეწევნისათვის, იყო 
საქონელი; საქონელი აღნიშნავს არსებობის საშუალებას. 

 გ) მას შემდეგ, რაც ჩვენ გადავცემთ მას ჩვენს საქონელს, ჩვენ უნდა გადავცეთ 
ჩვენი მიწა; მიწა წარმოადგენს ჩვენს რესურსებს. 

 დ) უკანასკნელი, რასაც მოითხოვს ჩვენგან უფალი, – ვართ თვითონ ჩვენ, მათ 
შორის ყველა ასპექტი ჩვენი არსებისა; უფალი იესო მოითხოვს, რომ მისცეთ 
მას თქვენი ყველა ნაწილი – რომ. 12:1-2. 

 3. შესაძლოა, ჩვენ მივუძღვენით ჩვენი თავი მას, მაგრამ ჩვენ არ გადაგვიცია ჩვენი 
თავი მისთვის; დღეს ქრისტე მოითხოვს, რომ გადავცეთ მას არა მარტო ჩვენი 
ფული, არამედ ჩვენი საქონელიც, ჩვენი მიწაც და ჩვენი თავიც – 2 კორ. 5:14-15: 

 ა) როდესაც უხდიდნენ იოსებს უკანასკნელს, ანუ თავიანთ თავს, ადამიანები 
ეზიარებოდნენ საუკეთესო ხვედრს. 

 ბ) როდესაც ჩვენ ვიხდით პირველ, მეორე და მესამე საფასურს, ჩვენ ვტკბებით 
პირველი, მეორე და მესამე ხვედრით. 

 გ) მაგრამ როდესაც ჩვენ ვიხდით ყველაზე მაღალ საფასურს, ჩვენ ვტკბებით 
საუკეთესო ხვედრით. 
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 II. მას შემდეგ, რაც ადამიანები გადასცემდნენ იოსებს ყველაფერს, მათ აღარ უნდა 
ეზრუნავთ თვიანთ ფულზე, საქონელზე, მიწაზე ან თავიანთ თავზე; ისინი ტკბებოდნენ 
მხოლოდ უხვი შეწევნით: 

 ა. მივცეთ ყველაფერი მდიდარი სასიცოცხლო შეწევნით ტკბობისათვის – არის 
უდიდესი კურთხევა. 

 ბ. დღეს, რაც შეეხება სულიერ შეწევნას, ქრისტეს აქვს სიმდიდრეები; თუ რამდენად 
შეძლებს ის ამ სიმდიდრით ჩვენს მომარაგებას, დამოკიდებულია იმაზე, რამდენის 
გადახდისთვის ვართ მზად. 

 III. საბოლოოდ ეგვიპტის მთელი მიწა გახდა ტკბობის მიწა; და მასში უკვე აღარ იყო 
განსხვავება მაღალ მდგომარეობასა და დაბალ მდგომარეობას შორის, და აღარ იყვნენ 
მდიდრები და ღარიბები; ყველა ტკბებოდა და იყვნენ ერთ დონეზე, რადგან ყველას და 
ყველაფერს მართავდა ერთი და იგივე ბატონი: 

 ა. ეს არის ათასწლეულის სურათი; ათასწლეულ მეფობაში არ იქნება არც 
კაპიტალიზმი, არც სოციალიზმი; ყველა იქნება ერთსა და იმავე დონეზე, რადგან 
ყველაფერი იქნება უფლის ხელის ქვეშ. 

 ბ. ყველაფერი იქნება ნაყიდი მის მიერ, და ის მოითხოვს ყველაფერს და ყველას; 
ჭეშმარიტად ეკუთვნის უფალს დედამიწა და მთელი მისი სიმდიდრე – ფსალ. 24:1. 
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იოსების გამარჯვებული სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მერვე – მუხლები 

საკვებით შეწევნა ღმერთის სამეფოში 

ადგილები წერილიდან  

დაბ. 47:14-21 
14 შეკრიბა იოსებმა მთელი ფული, რომელიც მარცვლეულის გაყიდვით შემოდიოდა და 

მოხვეჭილი ვერცხლი ფარაონის სახლში შეიტანა. 
15 და გამოილია ფული ქანაანისა და ეგვიპტის ქვეყნებში. მოვიდა მთელი ეგვიპტე იოსებთან და 

უთხრა: „მოგვეცი პური! რატომ უნდა დავიხოცოთ შენ წინაშე იმის გამო, რომ ვერცხლი 
გამოგველია?!“ 

16 და უთხრა იოსებმა: „მოასხით თქვენი საქონელი და საქონლის ფასად მოგცემთ, ფული თუ 
გამოგელიათ“. 

17 მოასხეს საქონელი იოსებთან და აძლევდა მათ იოსები პურს ცხენებისა და ცხვრის ფარების, 
ნახირისა და სახედრების სანაცვლოდ; კვებავდა მათ იოსები პურით იმ წლის განმავლობაში 
მთელი მათი პირუტყვის სანაცვლოდ. 

18 გავიდა ის წელი; მივიდნენ მასთან მეორე წელს და უთხრეს: „არ დავუმალავთ ჩვენს ბატონს, 
რომ გამოგველია ფული და ჩვენი პირუტყვიც ჩვენს ბატონთანაა: არაფერი შეგვრჩა ჩვენი 
ბატონის წინაშე, გარდა ჩვენი სხეულისა და ჩვენი მიწისა. 

19 რად დავიხოცოთ შენ თვალწინ და გავნადგურდეთ ჩვენც და ჩვენი მიწაც? გვიყიდე ჩვენს 
მიწასთან ერთად პურის საფასურში და ვიქნებით ფარაონის მონები. მოგვეცი მარცვალი, 
რათა ვიცოცხლოთ და არ ამოვწყდეთ და არ გაუკაცრიელდეს მიწა“. 

20 და იყიდა იოსებმა ეგვიპტის მთელი მიწა ფარაონისთვის, რადგან გაყიდა ყველა ეგვიპტელმა 
თავისი ყანა აუტანელი შიმშლის გამო და გახდა მიწა ფარაონისა. 

21 მონებად აქცია ხალხი ქალაქებში – ეგვიპტის ერთი კიდიდან მეორე კიდემდე. 

რომ. 12:1-2 
1 ამიტომ, გევედრებით ძმებო, ღმერთის თანაგრძნობებით წარუდგინეთ თქვენი სხეულები 

ცოცხალ და წმიდა, ღმერთისათვის სასურველ მსხვერპლად, ანუ თქვენი გონივრული 
მსახურება. 

2 და ნუ დაემსგავსებით ამ წუთისოფელს, არამედ გარდაისახეთ თქვენი გონების განახლებით, 
რათა შეიცნოთ, რა არის ღმერთის ნება – კეთილი, სასურველი და სრულყოფილი. 

2 კორ. 5:14-15 
14 რადგან ქრისტეს სიყვარულით ვართ გარემოცულნი, როცა ასე ვმსჯელობთ: თუ ერთი 

მოკვდა ყველასათვის, ყველანი დაიხოცნენ. 
15 ქრისტე კი ყველასთვის მოკვდა, რათა ცოცხლებმა თავიანთთვის კი აღარ იცოცხლონ, არამედ 

იმისთვის, ვინც მათთვის მოკვდა და აღდგა. 

ფსალ. 24:1 
იეჰოვასი არის ქვეყნიერება და სისავსე მისი, სამყარო და მკვიდრნი მისი. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მერვე – დრო ჯგუფებში 

საკვებით შეწევნა ღმერთის სამეფოში 

ადგილები ლოცვა -კითხვისათვის: 

2 კორ. 5:14-15 რადგან ქრისტეს სიყვარულით ვართ გარემოცულნი, როცა ასე ვმსჯელობთ: თუ 
ერთი მოკვდა ყველასათვის, ყველანი დაიხოცნენ. ქრისტე კი ყველასთვის მოკვდა, 
რათა ცოცხლებმა თავიანთთვის კი აღარ იცოცხლონ, არამედ იმისთვის, ვინც 
მათთვის მოკვდა და აღდგა. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

მე ვთვლიდი, რომ იოსები უნდა 
ყოფილიყო გულუხვი და მას უნდა ეთქვა 
ადამიანები-სათვის: „როდესაც თქვენ 
დაგჭირდებათ საკვები, უბრალოდ მოდით 
ჩემთან და მე მოგცემთ თქვენ მას“. როდესაც 
ახალგაზრდო-ბაში მე ვკითხულობდი 
დაბადების 47-ე თავს, მე ვფიქრობდი, რომ 
იოსები არ იყო გამორჩე-ული გულუხვობით. 
მე მეჩვენებოდა, რომ მან გამოწურა 
ადამიანებისაგან ყველაფერი, რაც მათ 
ჰქონდათ. მე ვადიდებ უფალს იმისათვის, რომ 
მან მაჩვენა ის, თუ რატომ არ იყო იოსები 
გულუხვი. მნიშვნელოვანია ის, რომ სასიცოც-
ხლო შეწევნის გაყიდვა არ შეიძლება იაფად. 
თუ ვინმე ეკლესიურ ცხოვრებაში მზად არის, 
რომ დაარიგოს სასიცოცხლო შეწევნა იაფად, 
ჩვენ უნდა ვიკითხოთ, ნამდვილია თუ არა ეს 
შეწევნა. ნამდვილი სასიცოცხლო შეწევნა 
არასოდეს არ იყიდება იაფად. იოსები თითქოს 
ეუბნებოდა ადამიანებს: „თქვენ გინდათ, მიი-
ღოთ შეწევნა? მაშინ თქვენ უნდა გადაიხადოთ 
რაღაცით“. წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ 
უნდა ვიყოთ გულუხვები, არის ქვეყნიური 
წარმოდგენა. იოსები იმყოფებოდა სხვა 
სფერო-ში, სადაც არ არის არც გულუხვობა, 
არც ხელ-მომჭირნეობა, სადაც არის მხოლოდ 
შეწევნა და საფასური. მრავალი ქრისტიანი 
დღეს ყიდის ყველაფერს იაფად. მაგრამ 
უფლის აღდგენაში არაფერი არ არის იაფი. თუ 
თქვენ გინდათ საკვები, თქვენ უნდა 
გადაიხადოთ გარკვეული საფასური. რაც 
უფრო მეტს გადაიხდით, უფრო მეტ შეწევნას 
მიიღებთ. დღეს ზოგიერთი ადამიანი 
ეწინააღმდეგება უფლის აღდგენას. მაგრამ 
ღრმად გულში მათ იციან, რომ არ შეუძლიათ 
ამ გზას უწოდონ არასწორი. ისინი 

ეწინააღმდეგებიან მას, რადგან ამ გზის 
გაყოლა მოითხოვს მათგან მაღალ საფასურს. 
ამიტომ ისინი მიდიან იმ გზით, რომელიც 
იაფი ღირს, და აკრიტიკებენ გზას, რომელიც 
ძვირი ღირს. ჩვენ არ შეგვიძლია, მივიღოთ 
შეწევნა საკვებით საფასურის გარეშე. იოსები 
არ მოგყიდით თქვენ საკვებს უფასოდ. 

ადამიანები, რომლებიც მიდიოდნენ 
იოსებთან საკვებისათვის, იხდიდნენ ოთხი 
სხვადასხვა საშუალების მეშვეობით: 
თავიანთი ფულით, თავიანთი საქონლით, 
თავიანთი მიწით და თავიანთი თავით. მე 
ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ მონათხრობი 
ბიბლიაში ამდენად სრულია! ეს ოთხი რამ 
მოიცავს ყველაფერს, რითიც ჩვენ შეგვიძლია 
გადავიხადოთ დღეს. როდესაც ჩვენ ვიხდით 
ჩვენი ფულით, საქონლით, მიწით და ჩვენი 
თავით, ჩვენ ვიღებთ ოთხივე სახის შეწევნას. 
შეწევნის პირველი სახეობა არცთუ ისე 
იშვიათად გვხვდება და არცთუ ისე ძვირია, 
როგორც შეწევნის მეოთხე სახეობა. 
თითოეული შემდგომი სახეობა შეწევნისა 
უფრო ფასეულია, ვიდრე წინა სახეობა, მაგრამ 
ყველაზე ფასეული არის უკანასკნელი. 

მოდით განვიხილოთ, რას აღნიშნავს 
ფული. თანახმად ზედაპირული გაგებისა, 
ფული არის ის, რაზეც ჩვენ ვართ 
დამოკიდებული. სინამდვილეში ფული 
განასახიერებს კომფორტს. ამერიკაში ძალიან 
მოსახერხებელი ფულადი სისტემაა. იოსების 
დროს ადამიანები იყენებდნენ ვერცხლს. მათ 
უწევდათ, რომ ეტარები,ნათ ის და რაიმეს 
ყიდვის დროს აეწონათ. მაგრამ დღეს, 
როდესაც ჩვენ ვიხდით ანგარიშს, ჩვენ 
უბრალოდ ვწერთ ჩეკს გარკვეულ თანხაზე. ეს 
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ძალიან მოსახერხებელია. მაგრამ, როდესაც 
ფული ჩვენს ანგარიშზე თავდება, ჩვენ 
ვკარგავთ ამ კომფორტს. ამ მომენტში ჩვენ 
ვიწყებთ წუხილს იმაზე, თუ როგორ 
გადავიხადოთ ანგარიშები. ჩვენ ყველას 
გვიყვარს, როდესაც ჩვენს ანგარი-შზე არის 
გარკვეული მარაგი. მაგრამ რას გააკეთებთ, 
თუ თქვენი მარაგი ამოიწურება? 

ზოგიერთი არ არის მზად, რომ 
გადაიხადოს შეწევნისათვის, რადგან მათ 
ეშინიათ, რომ დაკარგონ თავიანთი 
კომფორტი... დიახ, თუ თქვენ წახვალთ ამ 
გზით, თქვენ დაკარგავთ თქვენს კომფორტს, 
მაგრამ თქვენ მოიპოვებთ შეწევნას. 

მეორე სახეობა გადახდისა, რომლითაც 
ადამიანებს უნდა გადაეხადათ საკვებისათვის, 
იყო საქონელი. ის, თუ რას ნიშნავს საქონელი 
ადვილი გასაგებია. საქონელი ნიშნავს 
არსებობის საშუალებას. იოსების ძმებს 
აწუხებდათ თვიანთი სახედრები; მათ 
ეშინოდათ, რომ იოსები რაიმე საბაბით 
წაართმევდა მათ სახედრებს. დღეს თქვენ 
შეიძლება ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ 
თქვენს მანქანას. თქვენ შეიძლება გეშინიათ, 
რომ მას მოგპარავენ. ამ შემთხვევაში მანქანა 
არის თქვენი სახედარი. მათთვის, ვინც მიიღო 
სამეცნიერო ხარისხი, სახედარი არის მათი 
ხარისხი. სხვებისათვის სახედარი არის მათი 
თანამდებობა. მაგრამ ქრისტე არის მდიდარი 
პიროვნება, რომელიც გვამარაგებს ჩვენ, – ის 
არის ჩვენ შორის, და ის არც გულუხვია და არც 
ძუნწი. მას არ უნდა, რომ რაიმე გამოგწუროთ 
თქვენ, მაგრამ თქვენი სიკეთისათვის ის 
მოითხოვს, რომ თქვენ გადაიხადოთ ფასი. ის 
არასოდეს არ გაყიდის თავის შეწევნას იაფად. 
მას შემდეგ, რაც თქვენ გადაიხდით თქვენი 
ფულით, თქვენ მოგიწევთ თქვენი საქონლით 
გადახდა. მხოლოდ მაშინ, როდესაც გადას-
ცემთ თქვენს საქონელს, თქვენ მიიღებთ მეორე 
სახის შეწევნას. როდესაც ჩვენ გადავცემთ მას 
ჩვენს ფულს და ჩვენს საქონელს, ჩვენ 
მოვიპოვებთ მშვიდობასა და მოსვენებას. 

მას შემდეგ, რაც ჩვენ გადავცემთ მას ჩვენს 
საქონელს, ჩვენ უნდა გადავცეთ მას ჩვენი 
მიწა. მიწა წარმოადგენს ჩვენს რესურსებს. 
უფალი იესო არის „მძარცველი“. ის ძარცვავს 
მათ, ვისაც უყვარს ის და ართმევს მათ 
ყველაფერს. ის გვართმევს ჩვენს ფულს, ჩვენს 

საქონელს და ჩვენს მიწას. მან შეიძლება თქვას: 
„მომეცი შენი მიწა. ნუ მართავ შენს რესურსებს 
შენით; გადმომეცი ის მე“. ეს არ არის სწავლება, 
ეს არის ის, რასაც მე ვაკვირდებოდი მრავალი 
ადამიანის ცხოვრებაში. ზოგიერთ ძვირფას 
მორწმუნეს შეეძლო გადაეხადა თავისი 
ფულით, მაგრამ ვერ გადაიხადეს თავისი 
საქონლით. სხვებმა შეძლეს თავიანთი 
საქონლის მიცემა, მაგრამ ვერ მისცეს 
თავიანთი მიწა. ისინი ჩაჭიდებულნი იყვნენ 
თავიანთ წარმოდგენას, რომ იესო ქრისტე 
ყოველთვის აძლევს მათ რაღაცას, მაგრამ 
არასოდეს „ძარცვავს“ მათ. მაგრამ თავის 
აღდგენაში უფალი იესო „გვძარცვავს“ ჩვენ, 
გვართმევს ჩვენ ყველაფერს: კომფორტს, 
არსებობის საშუალებებს და ჩვენს რესურსებს. 
თუ თქვენ მზად ხართ, მისცეთ უფალს თქვენი 
მიწები, თქვენ მიიღებთ მესამე შეწევნას. 

და ბოლოს, რასაც უფალი მოითხოვს 
ჩვენგან, ვართ ჩვენ თვითონ, და მათ შორის 
ჩვენი ცხოვრების ყველა ასპექტი. უფალი იესო 
მოითხოვს, რომ მისცეთ მას თქვენი ყველა 
ნაწილი. მოითხოვა მან, რომ მისცეთ თქვენი 
ყურები? თუ დიახ, მაშინ თქვენ არ მოისმენთ 
არაფერს, ქრისტეს გარდა. მოითხოვა მან, რომ 
მისცეთ მას თქვენი ტუჩები? თუ დიახ, თქვენ 
გამოიყენებთ მათ სხვაგვარად. მოითხოვა 
უფალმა იესომ, რომ მისცეთ მას მთელი 
თქვენი არსება? მე ეჭვი მეპარება, რომ 
მრავალმა გადასცა მთელი თავისი არსება 
უფალს. რატომ არის დღევანდელ 
ქრისტიანობაში ჯერ კიდევ ამდენი მოსაზრება 
და ასე ცოტა ერთობა და აშენება? 
მნიშვნელოვანია ის, რომ ძალიან ცოტა 
ადამიანი არის მზად, გადასცეს თავისი თავი 
ქრისტეს. 

მე ვფიქრობ, რომ თქვენ უნდა გადასცეთ 
თქვენი თავი უფალს. შესაძლოა, თქვენ 
მიუძღვენით თქვენი თავი მას, მაგრამ არ 
გადაგიციათ თქვენი თავი მისთვის. დღეს 
ქრისტე მოითხოვს, რომ მისცეთ მას არა მარტო 
თქვენი ფული, საქონელი, და მიწა, არამედ 
ასევე თქვენი თავიც. 

როდესაც გადაუხადეს იოსებს უკანას-
კნელი, ანუ საკუთარი თავი, ადამიანები 
ეზიარნენ საუკეთესო ხვედრს. როდესაც თქვენ 
იხდით პირველ, მეორე და მესამე გადასახადს, 
თქვენ ტკბებით პირველი, მეორე და მესამე 
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ხვედრით. მაგრამ როდესაც თქვენ იხდით 
ყველაზე მაღალ საფასურს, თქვენ ტკბებით 
საუკეთესო ხვედრით. საბოლოოდ ჩვენ 
ვიღებთ არა მარტო საკვებს დასაკმაყო-
ფილებლად, ასევე თესლს კვლავწარმოსა-
ქმნელად. იმისათვის, რომ მივიღოთ საკვები 
და თესლი, ჩვენ უნდა გადავიხადოთ სრული 
საფასური. ვიდრე გადავცემთ ჩვენს თავს, ჩვენ 
უნდა გადავცეთ ყველაფერი დანარჩენი. 
როდესაც გადასცეს იოსებს ყველაფერი, 

ადამიანებს შეეძლოთ ეთქვათ: „დიდება 
უფალს, ჩვენ ვართ თავისუფლები! ჩვენ არ 
გვჭირდება ჩვენი ფული, ჩვენი საქონელი, 
ჩვენი მიწა და თვითონ ჩვენი თავი. ჩვენ უნდა 
დავტკბეთ მხოლოდ უხვი შეწევნით“. დარჩა 
მხოლოდ ტკბობა. რამდენად დიდი 
კურთხევაა – მივცეთ ყველაფერი ამ 
ტკბობისათვის! („დაბადების სიცოცხლის 
შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 156-161).

შეკითხვები ურთიერთობისათვის: 

1. იფიქრეთ თქვენს განცდაზე, როგორ მიჰყვებით უფალს. რა საფასურის გადახდისთვის ხართ 
თქვენ მზად, რომ მიიღოთ შეწევნა? 

2. რა არის თქვენს ცხოვრებაში ფული, საქონელი და მიწები? გადაეცით თუ არა თქვენი თავი 
უფალს? 

3. გაატარეთ გარკვეული დრო მარტო უფალთან, რათა მიუტანოთ თქვენი თავი მას. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

დილის გამოცოცხლება 

დღე მეექვსე 

მუხლები ლოცვა-კითხვისათვის: 

დაბ. 50:19-21 უთხრა მათ იოსებმა: „ნუ გეშინიათ, განა ღმერთის მაგიერი ვარ? ბოროტება კი 
განიზრახეთ ჩემ წინააღმდეგ, მაგრამ ღმერთმა სიკეთედ მოაქცია იგი, რათა ექმნა 
ის, რაც დღეს ხდება: ეხსნა მრავალი ხალხის სიცოცხლე. ამიტომ ნუ გეშინიათ: მე 
გარჩენთ თქვენც და თქვენს ბავშვებსაც“. ანუგეშა ისინი და გულითადად 
ელაპარაკა. 

ნაწყვეტები მსახურებიდან:

იოსები ასევე უზრუნველყოფდა თავის 
ძმებს და ანუგეშებდა მათ (50:15-21). იოსების 
ძმებს არ შეეძლოთ დავიწყება იმისა, თუ რა 
გაუკეთეს მას, და მათ ეშინოდათ, რომ მამის 
სიკვდილის შემდეგ იოსები გააკეთებდა 
რაღაცას, რომ შური ეძია მათზე. როდესაც 
მოისმინა ძმების თხოვნა, იოსები ატირდა, 
რადგან მას აზრადაც არ მოსვლია, რომ 
ბოროტება ჩაედინა მათ წინაშე. პასუხად მან 
თქვა: „ნუ გეშინიათ, განა ღერთის მაგიერი ვარ? 
მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ბოროტება 
განიზრახეთ ჩემ წინააღმდეგ, ღმერთმა 
ჩაიფიქრა ეს სასიკეთოდ, რათა გაეკეთებინა ისე, 
როგორც არის დღეს, – შეენარჩუნებინა 
ცოცხლად მრავალრიცხოვანი ხალხი“ (50:19-20). 
იოსები ასევე დაჰპირდა, რომ 
უზრუნველყოფდა მათ და მათ პატარა ბავშვებს. 
შემდეგ მან დაამშვიდა ისინი და ელაპარაკებიდა 
მათ კეთილგანწყობილად (50:21) იოსები 
თითქოს ეუბნებოდა თავის ძმებს: „თქვენი 
განზრახვა იყო ბოროტი, მაგრამ ღმერთის 
განზრახვა არის საოცარი. მას განზრახული 
ჰქონდა გამოვეგზავნე აქ, რათა გადაერჩინა 
მრავალი სიცოცხლე. თქვენ არ უნდა წუხდეთ. 
მე მადლობელი ვარ თქვენი იმისათვის, რაც 
თქვენ გააკეთეთ ჩემთან მიმართებით. თქვენ 
დაეხმარეთ ღმერთს, რომ შეესრულებინა 
თავისი ჩანაფიქრი“. ეკლესიურ ცხოვრებაში 
თქვენ გჭირდებათ ასეთივე სული. მაშინაც კი, 
როდესაც სხვები გაბრაზებენ თქვენ, თქვენ უნდა 
გესმოდეთ: რასაც ისინი გაგიკეთებენ თქვენ, – 
არის ღმერთისაგან. თუ თქვენ მიიღებთ 
ყველაფერს როგორც ღმერთისაგან მოცემულს, 
ყოველგვარ წყენას მოეღება ბოლო. 

იოსები ანუგეშებდა მათ, ვინც აწყენინა 
მას. მას ჰქონდა ძალიან ბევრი მადლი! 
ვინაიდან მას, ვისაც აწყენინეს, შეეძლო 
ენუგეშებინა ისინი, ვინც აწყენინა, მათ 
შეეძლოთ დამტკბარიყვენენ სასიამოვნო 
ცხოვრებით სამეფოში. გახსოვდეთ: იოსები და 
მისი ძმები განასახიერებენ ადამიანებს 
სამეფოში. იოსების აღმატებული სულის 
მეშვეობით მათ შეეძლოთ დამტკბარიყვნენ 
შესანიშნავი დროით ერთმანეთთან სამეფოში. 
მაგრამ რა მოხდებოდა, თუ იოსები 
მოინდომებდა, გაეკეთებინა ბოროტება 
თავისი ძმებისათვის? ამ შემთხვევაში სამეფოს 
განხორციელება შეუძლებელი იქნებოდა. 

იაკობის მსგავსად, იოსები მოკვდა 
რწმენაში. როდესაც კვდებოდა, მან უბრძანა 
ისრაელის შვილებს, არ დაეტოვებინათ მისი 
ძვლები ეგვიპტეში, არამედ გადაეტანათ 
აღთქმულ მიწაზე (50:22-26). ეს გვიჩვენებს, რომ 
ის ელოდებოდა აღდგომას. მას სწამდა, რომ ერთ 
დღესაც ის აღდგებოდა, დაიმკვიდრებდა 
კეთილ  მიწას და მონაწილეობას მიიღებდა 
ყველა ტკბობაში, რომელიც იქ იქნებოდა. 
ალილუია იოსების გამარჯვებული 
დასასრულისათვის! დაბადების წიგნის 
დასკვნით ნაწილში ჩვენ ვხედავთ ქრისტეს, 
სამეფოს და ყველა ასპექტს გამარჯვებულებისა. 
ჩვენ ისეთი მადლიერნი ვართ უფლისა ამ 
ყველაფრისათვის! 

ამ წიგნის დასაწყისში ღერთმა შექმნა 
ადამიანი თავის სახებად, რათა მას გამოეხატა 
ღმერთი, და მან მისცა ადამიანს თავისი 
ბატონობა, რათა ადამიანს წარმოედგინა ის. 
ამდენი მოწოდებულის განცდების შემდეგ, ეს 
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წიგნი სრულდება სიცოცხლით, რომელიც, 
ერთი მხრივ, იაკობში გამოხატავდა ღმერთს 
მის სახებაში, ხოლო, მეორე მხრივ, იოსებში 
წარმოადგენდა ღმერთს მის ბატონობასთან 

ერთად. ეს არის რაღაც აღმატებული და 
შესანიშნავი! („დაბადების სიცოცხლის 
შესწავლა“, ტ. 7, გვ. 163-164, რუს.).

მარტივი ლოცვები: 

„უფალო, მადლობას გიხდით შენი ლაპარაკისათვის ამ კვირის განმავლობაში; მადლობას 
გიხდით იმისათვის, რომ დაგვანახე ჩვენ, რამდენად გიყვარვართ ჩვენ და ზრუნავ ჩვენზე“. 
„უფალო, მადლობას გიხდით, რომ ყველაფერი, რაც ხდება ჩვენთან დაკავშირებით, მოწყობილია 
შენი კეთილი და მზრუნველი ხელით. მადლობა შენ იმისათვის, რომ მონაწილეობ ჩემი 
ცხოვრების ყველა წვრილმანში“. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეცხრე 

იოსების სამყაროსეული კურთხევა 

ადგილები წერილიდან: დაბ. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; რჯლ. 33:13-17; ფილიპ. 1:20; საქმე. 4:31;  
რომ. 8:36-37; დაბ. 45:5; 50:20; 1 კორ. 3:21-22; რომ. 8:28; ეფეს. 5:20; 1 თეს. 5:18. 

 I. იოსები იღებდა ღმერთის კურთხევას, სადაც არ უნდა ყოფილიყო; ამიტომ იოსები არის 
ნიშანი ღმერთის სამყაროსეული კურთხევისა – დაბ. 39:2-5, 20-23; 49:22-26; რჯლ. 33:13-
17: 

 ა. იაკობი წინასწარმეტყველებდა იოსებზე კურთხევებით, და მოსეც მეორე რჯულში 
ასევე წინასწარმეტყველებდა იოსების მუხლზე კურთხევებით – დაბ. 49:22-26; 
რჯლ. 33:13-17. 

 ბ. იოსები, როგორც ნაყოფის მომტანი მორჩი სათავესთან, რომლის ტოტებიც 
ვრცელდებიან კედლის ზემოთ, – არის წინასახე ქრისტესი, როგორც ტოტისა, 
რომელიც ავრცელებს ღმერთს ღმერთის მორწმუნეების როგორც ტოტების, 
მეშვეობით, რომლებისთვისაც ღმერთი არის სათავე მათი ნაყოფის მოტანისა, რათა 
გავრცელდნენ ყველაფერზე ზემოთ, რაც აჩერებს მათ და ზღუდავს მათ – დაბ. 49:22; 
ფილიპ. 1:20; საქმე. 4:31; შდრ. ესაია 11:1. 

 გ. კურთხევები, რომლებიც მიიღო იოსებმა, მოიცავს მთელ დროს უძველესი 
დროიდან მარადისობამდე და მთელ სივრცეს ზეციდან დედამიწამდე, მათ შორის 
უფსკრულსაც მიწის ქვეშ; დრო და სივრცე ჯამში შეადგენენ მთელ სამყაროს – დაბ. 
49:25ბ-26; რჯლ. 33:13-16ა. 

 დ. იოსების კურთხევა ასევე გვიჩვენებს, რომ ის მოიპოვებს გამარჯვებას ნებისმიერ 
წინააღმდეგობაზე და ნებისმიერ ვითარებაში; ამის სულიერი მნიშვნელობა არის ის, 
რომ ყველა ტანჯვაში ჩვენ გამარჯვებაზე უფრო მეტს ვაღწევთ; ტანჯვებს არ 
შეუძლიათ ჩვენი დათრგუნვა; პირიქით, ჩვენ გადავლახავთ ტანჯვებს – რომ. 8:36-
37. 

 II. სამყაროსეული კურთხევა სამერთიანი ღმერთისა იყო იოსებთან როგორც მასთან, ვინც 
იყო გამოყოფილი თავისი ძმებისაგან, ნაზარეველის პრინციპის თანახმად – დაბ. 49:22-
26; შდრ. რიცხ. 6:1-8, 22-27: 

 ა. მეფობის ასპექტი მოწიფული ისრაელისა არის სიცოცხლე, რომელიც გამოყოფილია 
ყველაფრისაგან, რათა იცხოვროს მთლიანად ღმერთისათვის; იოსები იყო პირველი 
ნაზარეველი, გამოყოფილი თავისი ძმებისაგან მთლიანად ღმერთისათვის – დაბ. 
49:26; შდრ. რიცხ. 6:1-8, 22-27. 

 ბ. ამ გამოყოფილმა მიიღო კურთხევა მთელი სამყაროსი; სამყაროსეული კურთხევა 
გადმოდის ასეთი ნაზარეველის თავზე დადგმულ გვირგვინზე. 

 III. იოსებმა გაიმარჯვა თავის ტანჯვებში, რადგან ის ხედავდა, რომ ღმერთმა მოაწყო 
ყველაფერი ისე, რომ ეს ყოფილიყო მისთვის კურთხევა – დაბ. 49:24-25; 45:5; 50:20; 1 კორ. 
3:21-22; რომ. 8:28; ეფეს. 5:20; 1 თეს. 5:18: 

 ა. იოსები აცნობიერებდა: ის, რომ ის იყო გაცემული ძმების მიერ, ყალბი ბრალდებით 
მსჯავრდადებული ფოტიფარის ცოლის მიერ, დაუმსახურებლად დაპატიმრებული 
და არაადამიანურად დავიწყებული, – ეს ყველაფერი იყო მისთვის ღმერთის 
კურთხევები. 

 ბ. ჩავთვლით ჩვენ თუ არა მსგავს ვითარებებს კურთხევებად, დამოკიდებულია ჩვენს 
თვალსაზრისზე; თუ ჩვენ დავინახავთ ამას, ჩვენ გავაცნობიერებთ, რომ 
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ვიმყოფებით ღმერთის სამყაროსეული კურთხევის ქვეშ და რომ ყველაფერი არის 
კურთხევა ჩვენთვის. 

 გ. იმის წყალობით, რომ იოსები იმყოფებოდა ღმერთის სამყაროსეული კურთხევის 
ქვეშ, ის გახდა კურთხევის არხი; იოსები მეფობდა არა ძალის მეშვეობით, არამედ 
საკვების მეშვეობით; როდესაც ის დაჯდა ტახტზე, მან მიიღო გასაღები 
სასიცოცხლო შეწევნისა, და ის მართავდა სასიცოცხლო შეწევნის დარიგების 
მეშვეობით. 
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იოსების მეფობის სიცოცხლის საიდუმლო 

შეტყობინება მეცხრე – მუხლები 

იოსების სამყაროსეული კურთხევა 

ადგილები წერილიდან: 

დაბ. 39:2-5, 20-23 
2 არ მიუტოვებია უფალს იოსები და ხელი ემართებოდა ყველაფერში. თავისი ეგვიპტელი 

ბატონის სახლში ცხოვრობდა იგი. 
3 და იხილა მისმა ბატონმა, რომ უფალი იყო მასთნ და ხელს უმართავდა ყველაფერში, რასაც 

აკეთებდა. 
4 მადლი პოვა იოსებმა მის თვალში და ემსახურებოდა მას. დანიშნა იგი თავისი სახლის 

ზედამხედველად და მას ჩააბარა მთელი თავისი საბადებელი. 
5 მას შემდეგ, რაც თავისი სახლის ზედამხედველად დანიშნა, აკურთხა უფალმა იმ 

ეგვიპტელის სახლი იოსების გამო და კურთხეული იყო უფლისგან მთელი მისი ქონება 
სახლში თუ მინდვრად. 

 
20 წაიყვანა ბატონმა იოსები და ჩააგდო საპყრობილეში, სადაც მეფის პატიმრები იყვნენ 

დამწყვდეულნი. და იყო იგი იქ, საპყრობილეში. 
21 მაგრამ უფალი იყო იოსებთან, წყალობა მოჰფინა მას და მადლი აპოვნინა საპყრობილის 

უფროსის თვალში. 
22 იოსებს ჩააბარა საპყრობილის უფროსმა ყველა პატიმარი და ის გახდა ყველაფრის 

განმგებელი, რასაც საპყრობილეში აკეთებდნენ. 
23 აღარაფერზე ზრუნავდა საპყრობილის უფროსი, რადგან უფალი იყო იოსებთან და რა 

საქმესაც მოჰკიდებდა ხელს, ყველაფერში წარმატებას ანიჭებდა უფალი. 

დაბ. 49:22-26 
22 ნაყოფიერი მორჩია იოსები, ნაყოფიერი მორჩი წყლის პირთან, გალავანზეა გასული მისი 

ლერწები! 
23 გაამწარეს, დაისრეს, მტრობდნენ მოისარნი. 
24 ძლიერი დარჩა მისი მშვილდი, მოქნილი გახდა მისი მკლავები იაკობის ძლიერი ხელით. 

აქედანაა მწყემსი, ლოდი ისრაელისა. 
25 მამაშენის ღმერთისაგან, რომელიც გიშველის და ყოვლადძლიერისგან, რომელიც 

გაკურთხებს ზეციური კურთხევით ზემოდან, უფსკრულში გაწოლილი კურთხევით 
ქვემოდან, ძუძუთა და საშოს კურთხევით. 

26 კურთხევა მამაშენისა აღემატება ჩემი მშობლების კურთხევას საუკუნო მთათა მიჯნამდე; 
იყოს ეს იოსების თავზე და ძმათაგან გამორჩეულის თხემზე. 

რჯლ. 33:13-17 
13 იოსების შესახებ თქვა: „უფლის მიერ იყოს კურთხეული მისი ქვეყანა, ცის ძვირფასი ცვრითა 

და უფსკრულის ღრმა მდინარეებით, 
14 მზისგან მომადლებული მოსავლითა და მთვარისგან მომადლებული ნაყოფით, 
15 უძველესი მთების საუკეთესო ნაყოფებითა და მარადიული მწვერვალების ნარჩევი 

დოვლათით,  
16 მიწის სიმდიდრითა და სისავსით. მადლი პოვოს მაყვლოვანში დავანებულისგან; და 

გადმოვიდეს ეს კურთხევები იოსების თავზე და ძმათა შორის გამორჩეულის თხემზე. 
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ევროპელი ახალგაზრდების კონფერენცია 
 

 

17 პირველმონაგები ხარის ბრწყინვალება აქვს, მარტორქის რქაა მისი რქები, ერთნაირად ურქენს 
ყველა ხალხს ქვეყნის კიდეებამდე; ესენია ათი ათასები ეფრემისა და ათასეულნი მენაშესი. 

ფილიპ. 1:20 
ველოდები და ვიმედოვნებ, რომ არაფერში შევრცხვები, არამედ მთელი სითამამით, როგორც 
ყოველთვის, ისე ახლაც განდიდდება ქრისტე ჩემს სხეულში – სიცოცხლით იქნება თუ 
სიკვდილით. 

საქმე. 4:31 
და შეიძრა ის ადგილი მათი ლოცვისას, სადაც შეკრებილიყვნენ, ყველანი წმიდა სულით 
აღივსნენ და გაბედულად ლაპარაკობდნენ ღმერთის სიტყვას. 

რომ. 8:36-37 
36 როგორც წერია: „რადგან შენ გამო გვხოცავენ ყოველდღე, დასაკლავ ცხვრებად ვართ 

მიჩნეულნი“. 
37 მაგრამ ყოველივე ამას ვძლევთ ჩვენი მოყვარულის მეშვეობით. 

დაბ. 45:5 
ახლა ნუღარ წუხხართ და ნუღარ ბრაზობთ საკუთარ თავზე, აქ რომ გამყიდეთ. თქვენი 
სიცოცხლის შესანარჩუნებლად წარმომგზავნა ღმერთმა. 

დაბ. 50:20 
ბოროტება კი განიზრახეთ ჩემ წინააღმდეგ, მაგრამ ღმერთმა სიკეთედ მოაქცია იგი, რათა 
ექმნა ის, რაც დღეს ხდება: ეხსნა მრავალი ხალხის სიცოცხლე. 

1 კორ. 3:21-22 
21 ამიტომ ნურავინ დაიკვეხნის ადამიანით, ვინაიდან ყოველივე თქვენია: 
22 გინდ პავლე, გინდ აპოლოსი, გინდ კეფა, გინდ წუთისოფელი, გინდ სიცოცხლე, გინდ 

სიკვდილი, გინდ აწმყო და გინდაც მომავალი – ყოველივე თქვენია. 

რომ. 8:28 
ჩვენ კი ვიცით, რომ ღმერთის მოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს, ყოველივე 
სასიკეთოდ ეწევა. 

ეფეს. 5:20 
მადლობდეთ ყოველთვის ყველაფრისთვის ღმერთს და მამას, ჩვენი უფლის, იესო ქრისტეს, 
სახელით. 

1 თეს. 5:18 
მადლიერნი იყავით ყველაფრისთვის, რადგან ეს არის ღმერთის ნება თქვენთვის ქრისტე 
იესოში. 
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1  Kiss the Son 
Capo 3 

 G Em 
Kiss the Son, kiss the One 
  C D 
Who for love to me has come, 

  G  Em 
Cheering me, charming me, 

  C  D 
And has died upon the tree, 

  G Em 
He died for me, saving me, 
  C  D 
Now His Spirit joins to me, 

  G 
I’ve kissed the Son! 

 C D  
1 Serving in my mingled spirit 

 C G 
In the gospel of His Son, 
 Em C 
First receiving Christ the Spirit; 
 Am  D 
He’s the processed Triune One. 
 

2 Jesus Christ in our experience 
Is the worship God desires; 
This true worshipping in spirit 
Is the service God requires. 
 

3 Serving Christ, just let Him kiss you, 
Living with Him all the day, 
Worshipping God by our living 
Is the gospel-serving way. 
 

4 In the Body let us serve Him, 
Nothing natural, there, can be; 
Through Christ’s death and resurrection, 
Worship in reality. 
 
 

2  Lord Jesus You’re Lovely 
 
 C G 

1 Lord Jesus, You're lovely. 
 F C 
You're more to be desired 
 Am Em 
Than any earthly pleasure. 
 Dm G 
You're fine, beyond compare. 
 C G 
Lord Jesus, Your beauty 
 F C 
Does far exceed all others. 

 Am Em 
You're comely and You're tender. 
 Dm G C 
You're radiant and You're fair. 
 

2 When I behold You, Jesus, 
You draw my heart completely. 
I cannot turn away, Lord, 
I rest in Your embrace; 
And time is gone, there's only 
Your holy, matchless presence, 
Abiding in You, gazing 
Upon Your glorious face

 
3 I give my life to You, Lord, 

For You alone are worthy. 
There's nothing and there's no one 
That I desire but You. 
May all my days be Yours, Lord, 
My heart be given to love You, 
To treasure and to serve You 
By Your sufficient grace. 
 
 

3  This divine romance 
Capo 3 

 D A7 
1 How could a country girl like me 

 Bm F# 
Become Your match, Your bride to be? 
 G D 
You're holy and You are divine, 
  Em A 
But I'm fallen and human. 
 
 D A7 

2 Without You Lord I have no chance 
 Bm F# 
To be like You in this romance, 
 G D 
But You chose me ere the world began— 
 Em A D 
Nothing could change Your plan. 
 

 A Bm 
This divine romance  
 F# G 
Is My heart's deep plan. 
 D 
I became a lowly man 
 Em A D 
To court My country girl.  
 A Bm 
Nothing could deter,  
  F# G 
Nothing can alter,  
 D 
My eternal love for her. 
 Em A D 
I'll gain My country girl. 

 
3 No man or angel ever knew, 

This secret hidden deep in You, 
That You desired to be one with man, 
Before the world began. 
 

4 Though sin came in to ruin me, 
Through Satan's scheme and subtlety, 
Nothing could break Your love for me 
To gain me totally. 
 
 Chorus 1 
 

5 As King of kings You became a man. 
You died for me, I’ve been redeemed. 
In resurrection made us queen 
To marry You my King. 
 

6 From death You rose and entered me; 
I now possess Your divinity. 
In life and nature we're the same; 
Both human and divine. 

 
In Your love I'm drawn. 
To You I belong. 
I am not my own Lord. 
I'm Yours alone. 
 
By Your love I'm drawn. 
In Your name I'm charmed. 
And Your person captured me, 
For I've been kissed by Thee. 

 
7 Lord, in this close sweet fellowship, 

Lord, be with me so intimate, 
So personal and affectionate, 
A sweet relationship. 
 

8 Lord, daily change my inward being, 
Lord, all my heart possessing, 
In all my being transforming 
To be Your bride and queen. 
 

Chorus 2 
 

4  Lord, keep my heart 
 
D Bm  Em A 

1 Lord, keep my heart always true to You, 
D Bm  Em A 
Never backsliding, always viewing You, 
  D Bm  Em A 
A heart that is pure, that sees only You, 
  D Bm  Em  
A heart that loves You and treasures  

A  D 
only You. 

 
  Bm 

Your love constrains me 
  Em A 
To give my all to You. 
D Bm 
Lord, I can't help it; 
 Em A 
My heart is drawn to You. 
D Bm 
Oh, what a privilege!  
  Em A 
I give myself to You! 
  D Bm 
I love You, Lord, dearest Lord. 
  Em A D 
I love You! I just love You! 

 
 

2 Lord, keep my love burning brightly 
 for You, 

A love never dwindling, always hot  
for You, 

A love, shining brighter all the way 
 for You, 

A love, so fresh, like the day I first 
touched You. 

 
3 Lord, take my life, I present it to You! 

If I had a thousand, I'd pour all on You! 
Nothing withholding, my all is for You. 
My life and my future, dear Lord, is all 

for You. 
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5  Captivated by His beauty (#437) 
 
G Bm 

1 Hast thou heard Him, seen  
  C D G 
Him, known Him? 

 Bm C D 
Is not thine a captured heart? 
G Bm C 
Chief among ten thousand own Him; 
 D   
Joyful choose the better part. 
 
  C D G Em C 

Captivated by His beauty, 
 D G Em C 

Worthy tribute haste to bring;  
 D Bm Em 

Let His peerless worth constrain thee, 
  C D G C-G 

Crown Him now unrivalled King. 
 

2 Idols once they won thee, charmed thee, 
Lovely things of time and sense; 
Gilded thus does sin disarm thee, 
Honeyed lest thou turn thee thence. 
 

3 What has stripped the seeming beauty 
From the idols of the earth? 
Not a sense of right or duty, 
But the sight of peerless worth. 
 

4 Not the crushing of those idols, 
With its bitter void and smart; 
But the beaming of His beauty, 
The unveiling of His heart. 
 

5 Who extinguishes their taper 
Till they hail the rising sun? 
Who discards the garb of winter 
Till the summer has begun? 
 

6 'Tis the look that melted Peter, 
'Tis that face that Stephen saw, 
'Tis that heart that wept with Mary, 
Can alone from idols draw: 
 

7 Draw and win and fill completely, 
Till the cup o'erflow the brim; 
What have we to do with idols 
Who have companied with Him? 

 

6  Do you love Me? 
 
 C G C 

1 After breakfast on the seashore, 
 Dm7 C G 
Jesus set about to restore 
  Dm7 C G 
Peter's love, that he would henceforth 
  
Not trust himself, 
  C G C 
He committed some big failures, 
  Dm7 C G 
Three times denying the Savior, 
  Dm7 C G 
Then leading others to waver, 
   G7 
Yet Jesus said... 

 Am F C G 
Do you love Me? Feed My lambs, 
 Am F C G 
Do you love Me? Shepherd My sheep, 
F E7 Am F 
Do you love Me? 
 C G F C 
Then give My sheep something to eat. 

 
2 We, like Peter, all have stumbled, 

Such defeats make our strength crumble, 
Our once proud hearts become humble, 
We are so low, 
In these moments the Lord comes in, 
Seeking our love and affection, 
As we listen, we can hear Him 
Saying to us... 
 

3 In these days the Lord is hindered 
Because of a lack of shepherds 
Who dispense the milk of the Word 
To the lost sheep, 
He needs man’s cooperation, 
To let Him shepherd from within, 
Will you be one who is open 
And say to Him... 
 
Lord, I love You! I'll feed Your lambs, 
Lord I love You! I'll shepherd Your sheep, 
Lord I love You! 
I'll give Your sheep something to eat. 

7  Recover my heart to love You more 
 

 D 
1 I just realized dear Lord, You’ve had  

   Em7 
a longing 

  A 
Deep within Your heart from the  

  G D 
beginning. 

   D  
Just to have a companion who would  

  Em7 
match You, 

 A  
Who would know You, want You, and  

  G -A D 
would love You. 

  D Em7 
This is why You became a man just like me 
  A 
So You could know all my feelings and  

  G D 
could reach me. 

   D 
Oh You paid such a price, You left  

  Em7 
Your glory 

  A 
To gain a people, a bride to live with  

 G A D-D7 
You... eternally. 

 
 G A7 

So recover my heart to love You more, 
 F#m Bm7 
Recover my mind to know You more, 
 Em7 A7 
Recover my strength to live You more, 
 D-D7 
O Lord. 
 G A7 
I’d be found in You and You in me 
 F#m Bm 
Living together constantly. 
 Em7 A7 
Enjoying each other mutually. 
 G A Bm 
Oh this is Your recovery, 
G A D 
This meets Your need. 

 
2 Draw me Lord, together with  

some others 
Who would run after You, 

 and not another. 
Make us vital in Your life and purpose, 
Willing to know You, gain You,  

and to match You! 
Above all, dear Lord,  

Your need is greater 
Since You are the “I AM”—  

the ‘Great Creator’! 
Matchless One, our Lover,  

and our dear Bridegroom, 
E—xpecting to realize Your dream  

in all You have won! 
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8  Jesus soon is coming  (#1307) 
  C F G 

1 The day approaches; Jesus soon is coming. 
   C Dm G G7 
Redeem the time; it must not slip away.  
  C 
Lord, make us ready for the cry: 
  Am F 
“Behold Him!” 
   C Dm G 
By using every moment of each day. 
       Am 

When Jesus comes, 
 F G 
Will we go in to meet Him? 
   Am 
When Jesus comes, 
 F  C G 
Will we from self have ceased? 
   Am 
He’s coming soon 
 F  C Am 
To take the wise ones with Him.  
 C Dm G C F C 
Oh, let us not be left outside the feast. 

 
2 Lord, help us to redeem these 
 Golden moments; 

Our vessels fill with ointment from above; 
Help us amen each trial and tribulation; 
Increase in us; make us abound in love. 
 

He’s coming soon— 
These moments are so precious. 
The oil is here— 
Oh, let us buy the more. 
Amen the trials 
And welcome tribulations— 
The kingdom’s ours 
Through these afflictions sore. 

 
3 Lord, ever turn us from our 

Soulish pleasures 
To gaze upon Thy tender, loving face. 
Oh, keep us running forth 
To meet the Bridegroom 
And patiently attending to the race. 
 

When Jesus comes, 
Will we be in His presence? 
When Jesus comes, 
Will we His face behold? 
Oh, let us not return to sloth and folly, 
But jealously His loving presence hold. 

 
4 As His dear Bride, 

Let us go forth to meet Him, 
Our lamps well-trimmed, 
Our fires burning bright, 
Our vessels filled, our eyes set on His glory, 
To be with Him completely satisfied. 
 

Yes, satisfied— 
Christ and His Bride together, 
Yes, satisfied—throughout eternity. 
Oh, what a rest, what joy, 
What love, what favor 
To be His Bride 
When He comes to His feast! 

9   Watch! Be Ready! 
     Capo 1 

 C Em 
Watch, be ready, 
  Am C 
We know not the day He comes, 
  F  Am 
Are your vessels filled with oil? 
  F  G 
Are you faithful serving ones? 
  C Em 
Let’s go out, to meet Him, 
  Am F-Fm 
He’s the most precious One, 
  C 
Turn your heart toward Christ,  
 G 
the Bridegroom, 
  F C 
Whom you love. 
 
C F C 

1 Lord, I open wide to You, 
C  F G 
Lord, I’m ready to be filled, 
F  C Am G F-Fm 
Lord, a virgin pure in heart I want to be, 

 C G  F-C 
I’ll pay for extra oil willingly. 
 

2 Lord, I give my time to You, 
Lord, I’ll watch by loving You, 
Lord, Your living Word I want more to 

receive, 
Lord, find me washed and cleansed so 

thoroughly. 
 

3 Lord, a talent I’ve received, 
Lord, through my ability, 
Lord, I now begin to trade 

immediately, 
Lord, find me good and faithful serving 

Thee. 
 

4 Lord, You’ve met my every need, 
Lord, I’ll serve You as a priest, 
Lord, I’ll minister the Life that I’ve 

received, 
Lord, find me giving food so timely. 
 

10  Dearest Lord I come 
 

D  Bm 
1 Dearest Lord, I come; 
 D   Bm 

This is now my prayer, 
    Em A 
Keep me open to You, 
  Em  A A7 
May I always love You. 
 
 D  G   D 

Lord, I love You more today, 
G   D 
So much more than yesterday; 
G  D G D 
Lord, I need You, Lord, I love You. 

 
2 Now that the choice is mine, 

Lord, I still choose You; 
Though the paths be not marked, 
I'm still trusting in You. 
 

3 And if the way is hard, 
If things don't go my way, 
Keep my heart soft to You, 
Keep me open to You. 
 

4 Dearest Lord, I pray, 
Lead me every day; 
Don't let things come between, 
Keep my eyes fixed on You. 
 

5 When many years have gone, 
And many things have passed, 
I will still be for You, 
I will still say to You: 
 

11  God spreading my being 
    Capo 1 

    F  C G 
God is spreading in my being! 
  F C G 
As the Spirit filling me! 
  F  C 
From my spirit to my soul 
  G Am F 
To my body, I am wholly sanctified in  
  Dm G C 
Christ, preserved complete! 

 
    C  G Am 
And the God of peace Himself 
  F   C G 
Sanctify you wholly, 
    C G Am 
And the God of peace Himself 
  F  G C 
Sanctify you wholly. 
 
    C  G Am 
May your spirit and your soul and body 
F  C    G  
Be preserved complete, without blame, 
  C  G Am 
Be preserved complete and without 

blame 
   F   G   C 
At the coming of our Lord Jesus Christ. 
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12  Steal me away 
     Capo 1 

 D Bm 
Steal me away,  
 G A 
I want to be well-pleasing to You. 
D F#m 
Through all my time with You, 
 Em A 
Would You fill  me through and through? 
G A 
You’re coming as a thief,  
 F#m Bm 
My house will be broken into, so 
Em D 
While I still have today, 
 G A D 
Make me precious to You.  

 
Bm A D 

1 Lord, restore the years the locusts  
    G A 
have eaten. 

 Bm A D 
You redeemed me from a life that is  

  G 
fleeting; 

Em     D Em 
A life of much activity, but no concern  

  D 
for Your deep need. 

     G   D  
May we find grace like Noah in 

   Asus A7 
Your eyes.   

 
2 We can choose, will we be foolish or 

prudent 
Vessels filled when we go forth to meet 

Him? 
We’ll be with our Bridegroom sweet, 

and we’ll enjoy the wedding feast. 
May we grasp every opportunity. 
 

3 When we rise, we must make time in 
the morning. 

Lord, You’ll hear, our voices singing 
and praising. 

Lord, grow in us day by day, make us 
stones, transform the clay; 

Constitute us the men of preciousness. 
 

4 We must not forsake assembling 
together 

As we see the day draw nearer and 
nearer. 

Thus together we’ll possess, the vast 
dimensions of this Christ. 

May we be those who hasten Your 
return. 

 

13 Thy mighty love (#431) 
 
Amaj7 Am3 Am5 Am3 

1 Thy mighty love, O God, constraineth me,  
Amaj7  Am3  Am5 Am3 
As some strong tide it presseth on its way,  
D  E A  A7 
Seeking a channel in my self-bound soul, 
D   E A Am3 
Yearning to sweep all barriers away. 
 

2 Shall I not yield to that constraining 
power? 

Shall I not say, O tide of love, flow in? 
My God, Thy gentleness hath conquered 

me 
Life cannot be as it hath hither been. 
 

3 Break through my nature, mighty, 
heavenly love, 

Clear every avenue of thought and brain, 
Flood my affections, purify my will, 
Let nothing but Thine own pure life 

remain. 
 

4 Thus wholly mastered and possessed by 
God, 

Forth from my life, spontaneous and free, 
Shall flow a stream of tenderness and 

grace, 
Loving, because God loved, eternally. 
 
 

14  Far, far behind me! (#438) 
Capo 2 

D  
1 I've turned my back upon the world 

  G  A7 D 
With all its idle pleasures, 
      A 
And set my heart on better things, 
  E7   A7 
On higher, holier treasures; 
D 
No more its glitter and its glare, 
  A7   D 
And vanity shall bind me; 
      D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
  D   A7 D 
And left the world behind me. 
 
 D  A 

Far, far behind me! 
A7  D 
Far, far behind me! 
   D7 G Gm 
I've crossed the separating line, 
 D A7 D 
And left the world behind me. 

 
2 I've left the old sad life of sin, 

Its follies all forsaken; 
My standing place is now in Christ, 
His holy vows I've taken; 
Beneath the standing of the cross 
The world henceforth shall find me; 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've passed in Christ from death to life, 
And left the world behind me. 

 
3 My soul shall ne'er return again 

Back to its former station, 
For here alone is perfect peace, 
And rest from condemnation; 
I've made exchange of masters now, 
The vows of glory bind me, 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
And once for all I've left the world, 
Yes, left the world behind me. 

 
4 My choice is made forevermore, 

I want no other Savior; 
I ask no purer happiness 
Than His sweet love and favor; 
My heart is fixed on Jesus Christ, 
No more the world shall blind me; 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 
 

Far, far behind me! 
Far, far behind me! 
I've crossed the Red Sea of His death, 
And left the world behind me. 

 
 

15  Give up the world, 
 Christ to obtain (#1025) 

C   F C 
1 Give up the world, Christ to obtain, 

     G C 
He is your heart’s very need; 
      C7 F 
What else can you desire or seek? 
      C G7 C 
All things are empty indeed! 
 
      F C 

He is so rich, He is so full, 
  G G7 C 
He can fulfill all your needs! 
   C7 F 
He is so good, He is so sweet, 
  G G7 C 
All your desire He exceeds! 

 
2 Give up the world, Christ to obtain, 

He is the One you require; 
Once you receive this glorious Christ, 
Never the rest you’ll desire. 
 

3 Though very great is all the world, 
And very small is your heart, 
Yet the great world with all its wealth 
Never can fill your small heart. 
 

4 If you have Christ, you have all joys; 
Without this Christ, only pains; 
Where there is Christ there morning is; 

 Where He is not, night remains.
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16  Recall how David swore 
(#1248) 

 
D   F#m 

1 Recall how David swore, 
 G  A A7 

"I'll not come into my house, 
  D    F#m 
Nor go up to my bed, 
  G    A A7 
Give slumber to mine eyelids, 
  G  D 
Until I find a place for Thee, 

Em A F#m  Bm 
A place, O Lord, for Thee." 
  G   D G D 
Our mighty God desires a home 
   G  A  D 
Where all His own may come. 
 

2 How blinded we have been, 
Shut in with what concerns us; 
While God's house lieth waste— 
Lord, break through, overturn us; 
We'll go up to the mountain, 
Bring wood and build the house; 
We'll never say, "Another day!" 
It's time! We'll come and build! 
 

3 O Lord, against these days, 
Inspire some for Your building, 
Just as in David's day— 
A remnant who are willing 
To come and work in Your house, 
Oh, what a blessed charge! 
Your heart's desire, is our desire— 
We come, O Lord, to build. 
 

4 Within those whom You'd call 
Put such a restless caring 
For building to give all— 
These times are for preparing; 
The gates of hell cannot prevail 
Against the builded Church! 
The hours are few, the builders too— 
Lord, build, O build in us! 

 
(Repeat last 4 lines) 

 
 

17  Do come, oh, do come (#1151) 
 
G 

1 Drink! A river pure and clear 
   G7 
That’s flowing from the throne; 
C 
Eat! The tree of life with fruits 
      G 
Abundant, richly grown; 
         B7 
Look! No need of lamp nor sun nor moon 
    Em 
To keep it bright, for 
G    D7 G-C-G 
Here there is no night! 
 
 

Do come, oh, do come, 
  G7 
Says Spirit and the Bride: 
C 
Do come, oh, do come, 
    G 
Let him that heareth, cry. 
 
Do come, oh, do come, 
 B7   Em 
Let him who thirsts and will 
  G D G-C-G 
Take freely the water of life! 

 
2 Christ, our river, Christ, our water, 

Springing from within; 
Christ, our tree, and Christ, the fruits, 
To be enjoyed therein, 
Christ, our day, and Christ, our light, 
and Christ, our morningstar: 
Christ, our everything! 
 

3 We are washing all our robes 
The tree of life to eat; 
"O Lord, Amen, Hallelujah!”— 
Jesus is so sweet! 
We our spirits exercise, 
And thus experience Christ. 
What a Christ have we! 
 

4 Now we have a home so bright 
That outshines the sun, 
Where the brothers all unite 
And truly are one. 
Jesus gets us all together, 
Him we now display 
In the local church. 

18  Splendid church life! (#1237) 
 
G 

1 Splendid church life! His green garden! 
   C 
He has brought us, praise the Lord, 
  D 
To experience the Christ 
      G 
Who's growing here! 
 
He is full of rich enjoyment 
   C 
To His saints in one accord; 
  D   D7 G-C-G 
He is new and fresh, available and dear. 
 
    G7 C 

I'm so happy in this lovely place, 
D   D7  G 
In the garden growing in His grace! 
 
There is no finer pleasure 
  C 
Than to eat the living tree 
  D D7 G-C-G 
And to get the living water into me. 

 
2 It is not a school or fact'ry 

Or a chapel in the air; 
But a garden where our Lord 
Can plant and sow. 
So He's placed us all here corporately 
To be His garden fair, 
Where He's free to cultivate 
And make us grow. 
 

3 Thus within the church-life garden 
There's a fruit-producing tree 
Full of life and so available to eat. 
So be simple, don't be hardened, 
Drop your concepts—eat that tree! 
Take in Jesus every moment— 

He's so sweet! 
 

4 With the tree there is the water, 
Flowing God in Christ to us, 
Quenching all our dryness, 
Ending all our strife. 
Hallelujah! In His garden 
Jesus flows Himself to us, 
As the full supply for us to grow in life. 
 

5 Aren't you satisfied and thankful 
That our Lord has brought you in 
Where His pleasures and His riches 
Flow so free? 
So be happy and be joyful, 
In the spirit feast on Him, 
So God's garden can bear fruit 

abundantly. 
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19  Man’s Creator has a  
 purpose(#1299) 

 
D     A 

1 Man's Creator has a purpose 
Bm     F#m 
For our being here on earth. 
G      D 
In His image we're created, 
Em     A 
To express His rule on earth. 
D      A 
But man fell to Satan's tempting; 
Bm     F#m 
Thus God's goal was hid from view. 
G      D 
Still our God will have His kingdom, 
Em    A D A 
For His Son will see it through. 
 
  D     F#m 

Jesus Christ will get His kingdom 
 G   D 
In spite of Satan and his plans. 
    F#m 
He's getting something real and solid 
 G   D 
By growing in the hearts of man. 
    F#m 
It's nothing like religion teaches: 
 G   D 
"You have to wait until you die"— 
    G F#m Em 
For the kingdom Christ is building,   
D  G A D 
Is here on earth before our eyes. 

 
2 His Son, Jesus, is our Savior, 

Once in human form He came. 
Now as Spirit He can enter 
As the breath of life to man. 
As a seed within our spirit 
Christ takes root and starts to grow, 
Spreading in our inmost being 
Till His life we come to know. 
 

3 Time is short, oh, brothers, hear it! 
Christ is longing for His Bride. 
We can hasten His returning 
Simply by the growth in life. 
No more struggling, no more striving, 
Simply turn to Christ within. 
See the seed begin to blossom, 
Growing fully into Him. 
 

Jesus Christ will get His kingdom 
By growing in a normal way. 
It's not an instant transformation; 
This growth goes on from day to day. 
The seed of life is all-inclusive. 
It's got everything we'll ever need. 
Yes, our God's eternal purpose 
Is all within this precious seed. 

 

20  Do you know that you were 
  chosen? (#1332) 

 
D      A 

1 Do you know that you were chosen 
Bm     F#m 
Long before the world began; 
G      D 
That by God you were selected 
Em     A 
And appointed for His plan? 
D      A 
Something in your inmost being 
Bm     F#m 
Tells you this is surely true; 
G      D 
That's why you are in this meeting, 
Em    A D 
And you feel the way you do. 
 

2 All the sins you've e'er committed, 
Everything you've ever done, 
All by God has been forgiven, 
Taken care of by God's Son. 
Struggle not, no; just believe this, 
For His word assures it's true; 
All you need to do is thank Him 
For all that He's done for you. 
 

3 Did you know that all the Bible 
Is a will, a testament? 
Everything that Christ accomplished 
Is for all God's children meant. 
As His child you are included, 
For His word stands fast and true; 
So by faith you now inherit 
All that He has done for you. 
 

4 Did you know God has a family? 
Yes, He does, in fact, it's us. 
That's why we are here enjoying 
All He is, so marvelous. 
He's our God and we're His people, 
Day by day we love Him more; 
We're so happy and so thankful, 
We just praise Him o'er and o'er. 
 

5 All we know is that we love Him, 
We're so glad for what He's done; 
We are brought to Him, and we all 
Know the joy of being one. 
We're so glad that we're included, 
What a fellowship have we! 
So we'd like to welcome you, friend, 
Into God's own family. 

21 Hidden behind every scene 
 
C      Am 

1 Hidden behind every scene, 
    F  G 
Lovingly, sweetly operating, 
    C  Am 
One who is sovereign and wise, 
    F   G 
Patiently guides even our eyes. 
    C  Am 
Look at My Son, the Beloved, 
   F   G 
Sitting here at My right hand. 
   C   Am 
Jesus is King, yet He's bound, 
    F   G 
He cannot move until His people 

  C 
Give Him ground. 
 

  F  G 
Lord, we see You! Lord, we love You! 
  C  Am 
Lord, we submit everything to You. 
   F 
Each day, Your ruling and  
  G 
 Your reigning 
  C C7 
Bring a sweet supply. 
  F G 
Oh, what a rich blessing! 
  E7 Am 
We're in the hand of our King.  
  F  G 
Everything You hope to accomplish, 
  C 
Do in me. 

 
2 In us a small Kingdom seed, 

Orders our steps, governs our deeds. 
Jesus, enthroned in our hearts, 
Gently He touches our every part. 
Do you not know you're the temple 
Of your God, King of Kings? 
Through us our Lord has a way, 
To rule and reign here on the earth 
Day by day. 
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22  We need a vision 
 Capo 3 

G 
1 Jacob saw the vision of a dream  
  in Bethel, 

D        G 
Moses saw the vision on a mountain,  
 do tell, 
       Em 
David saw the vision of the holy temple, 
 A     D  G 
Ezekiel saw the vision of the house. 
 
    G 

Then John....  
   C D G 
Saw the vision of the New Jerusalem, 
   E7 
Well, it’s God....  
   A D 
Dispensed and God built into men, 
G 
We need a vision 
  G7 
So we open to the Lord, 
C    A7 
Seeking revelation in the Holy Word, 
G 
Turning to the spirit  
  E7 
For the building of the church, 
 A  D7  G 
The church is the fullness of the One. 
 A D7 G 
(Ephesians one: twenty three) 

 
 

2 Zechariah’s vision was for  
God’s recovery, 

Daniel had a vision of Christ 
 in victory, 

Paul and Peter’s vision of the  
building of the Body 

Complete the revelation of the age.

23  The love of the truth 
     Capo 4 

     C    G 
Lord, we receive the love of the truth, 
  Am F 
In an age of deep confusion. 
  C   G 
Refusing the lie, Your truth we will buy. 
   F G  C F C 
We'll treasure and cling to You. 

 
C      G 

1 I will not call the bitter sweet, 
  F    G 
The dark as light, I will not eat 
  C    G 
The idols’ and the demons’ food. 
 F    G 
I choose to only love the truth. 
 

2 That God exists I can't deny. 
I won't be drugged by Satan's lie. 
I've touched the light, His presence true 
In Him, the darkness I refuse.  
 

3 Though some reject the way they’re made, 
The Potter’s hand made no mistake. 
The Spirit in my spirit speaks, 
The way I'm made brings life and peace. 
 

4 Lord Jesus, You’re reality. 
Your word brings light and life to me. 
Renew my mind and heal my sight. 
Be all my musing day and night! 
 

5 Lord, in Your church we come again,  
Beneath an open, crystal heav’n.  
Enlightened, constituted to 
Be built a pillar of the truth. 
 
 

24  Just as I am (#1048) 
 

G     C  G 
1 Just as I am, without one plea, 

     Em Am D   D7 
But that Thy blood was shed for me, 
      G C  G   C 
And that Thou bid’st me come to Thee, 
    G D G-C-G 
O Lamb of God, I come! I come! 
 

2 Just as I am, and waiting not 
To rid my soul of one dark blot; 
To Thee whose blood can cleanse  

each spot, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

3 Just as I am, though tossed about 
With many a conflict, many a doubt; 
Fightings within, and fears without, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

4 Just as I am, poor, wretched, blind; 
Sight, riches, healing of the mind; 
Yes, all I need, in Thee to find, 
O Lamb of God, I come, I come!

 
5 Just as I am, Thou wilt receive, 

Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; 
Because Thy promise I believe, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 

6 Just as I am, Thy love unknown 
Has broken every barrier down; 
Now, to be Thine, yea, Thine alone, 
O Lamb of God, I come, I come! 
 
 
 

25  Out of my bondage, sorrow  
 and night (#1050) 

 Capo 3 

D    A   Bm 
1 Out of my bondage, sorrow, and night, 

   G   D 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
    A  Bm 
Into Thy freedom, gladness, and light, 
  Em  A D 
Jesus, I come to Thee! 
    Em  A 
Out of my sickness into Thy health, 
    F#m  Bm 
Out of my want and into Thy wealth, 
    Em  A 
Out of my sin and into Thyself, 
   A7 D 
Jesus, I come to Thee! 

 
2 Out of my shameful failure and loss, 

Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the glorious gain of Thy cross, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of earth's sorrows into Thy balm, 
Out of life's storm and into Thy calm, 
Out of distress to jubilant psalm, 
Jesus, I come to Thee! 
 

3 Out of unrest and arrogant pride, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into Thy blessed will to abide, 
Jesus I come to Thee! 
Out of myself to dwell in Thy love, 
Out of despair into raptures above, 
Upward for aye on wings like a dove, 
Jesus, I come to Thee! 
 

4 Out of the fear and dread of the tomb, 
Jesus, I come! Jesus, I come! 
Into the joy and pleasure, Thine own, 
Jesus, I come to Thee! 
Out of the depths of ruin untold, 
Into the flock Thy love doth enfold, 
Ever Thy glorious face to behold, 
Jesus, I come to Thee! 
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26  Choose to be a living   
       overcomer  

Capo 2 

G 
1 Noah’s life was one that surely  

C 
changed the age, 

    G D G 
When he found the grace of God; 
       C 
He was not afraid to stand against the 

world, 
  G  D G 
So he built the ark of wood. 
 
 C      D 

Would you choose to be a living  
 overcomer, 
Bm   Em 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
  C  D 
One who eats the tree of life, 
   G G7 
And drinks the living water? 
C    D 
Would you choose to be a living 
  overcomer, 
 Bm 
To leave the world and consecrate 
 Em 
To be today’s age-turner? 

 C  D G 
I give myself to You for Your return. 

 
 

2 Moses was a person who was called by 
God, 

He was meant to turn the age; 
He was God’s companion, he was for 

God’s move, 
He was faithful, meek, and sage. 
 

3 Samuel ministered to be a God-
pleasing priest, 

He was absolute for Him; 
Samuel gave himself to be a Nazarite, 
Saved from death, the world, and sin. 
 

4 Daniel had companions, and they ate 
God’s Word, 

From the world, they stood apart; 
Through a praying spirit were aligned 

with God, 
For His people, God’s own heart. 
 

I will choose to be a living overcomer, 
Be a person not ashamed to be a  
 Jesus lover, 
One who eats the tree of life, 
And drinks the living water. 
I will give myself to be an overcomer, 
To see a heav’nly vision, 
Keep my flaming spirit burning! 
I give myself to You, to turn this age. 
 

27  Raise up some to meet 
 Your need 
Capo 3 

D 
1 In this godless age, 

G    A  D 
Lord, You need some Samuels. 
G    A D Bm 
Burdened with a vision clear of 

G    A 
Your economy. 

D 
Where’s Your ark today? 
G    A  D 
And the ones who’d care for You 
G   A   D Bm 
E’en to put themselves aside 
  G    A 
To gain Your heart’s desire? 
 
 Bm  G 

Raise up some to meet Your need, 
  A 
Some Nazarites— 

 Bm   G 
Prophets, priests, and judges 
   A 
And men of prayer, 
  Em A 
Speaking forth Your word 
  D Bm 
With Your authority; 
 G  A D  G D 
A photo of Your heart for Your move. 

 
2 Train us up today, 

Full of vision, seeking You. 
We’d await Your timing, 
Fully subject to Your will. 
Treasuring Your face 
Staying in Your presence, Lord 
E’en the very index of Your eye 
Would we obey. 
 

Raise up some to meet Your need, 
Some Nazarites, 
To bring in Your kingdom 
On earth today, 
Taking You as King 
That You might return 
To usher in the end of the age. 

 
3 When God wants to move 

He must gain an instrument 
Overcomers separated from the 
current age 

They have joined themselves 
Through His Word to His desire 

Overcomers constituted with the holy 
word 

 
Raise us up to meet your need,  
  some Nazarites, 
Voluntary consecrated ones, 
Who through Your Word are  
  joined to Your desire 
Your living testimony on the Earth 

 

4 God needs men who pray 
Those who lay the tracks for Him 
God’s economy is carried out through 

men of prayer 
They love not themselves, 
But a willing sacrifice 
What they fear - offending God losing 

His presence dear 
 

Make us those who meet Your need,       
   the Nazarites 
Make us those through whom  
   You’d close this age 
Who are one with You to bring  
   the kingdom in 
Young people absolute for Your move 

 
 
28  You need the Nazarites 

Capo 1 

G     D Em C 
1 You need the Nazarites to turn this age. 

G     D  
Move in me to turn my heart 

  Em  C 
and consecrate. 

Am     C G 
Save me from all selfish seeking,  

     D 
search my heart. 

Am     C 
Set me free, make every bondage  

G D 
break apart! 

 
  G D   Am7 

I need You, but You need me too, 
 C  D G 
To do what You want to do. 
  D  Am7 
Rekindle all of my love for You, 
  C  G 
To be a voluntarily consecrated one 

 
2 You need the Nazarites to turn this age. 

Strengthen us to overcome in these last 
days— 

All rebellion, natural affection, even 
death, 

Worldly pleasures, every enjoyment of 
the flesh. 

 
I need You, but You need me too, 
To do what You want to do. 
Rekindle all of my love for You, 
To be a voluntarily consecrated one. 
 
 Am7 Em 
Sanctify me absolutely, 
  C  D 
Take my life and have Your way. 
  Am  G 
Overcome in me, give me victory 
   C D G 
Through Your life and end this age. 
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29  Reigning in life 
G     Bm 

1 The heavenly vision 
C     D 
Concerning the function 
G    Bm  C D 
Of God’s chosen people on earth today 
G     Bm C 
Controls and directs us, 
      D 
Restricts and perfects us 
G    Bm C  D 
To minister Christ and close this age! 
 

G  D 
Reigning in life: 
  Em 
Being ruled by the Spirit, 
 C  D 
Restricted and limited; 
G   D 
Reigning in life: 
 Em  
To bring in God’s kingdom 
 C D G C G 
And realize the kingdom life. 

 
2 A time of confinement 

To seek the experience 
In being alone with our Lord today 
And speak forth with boldness 
The dreams of our father, 
Discipling the nations to close this age! 
 
 

30  This is the year of jubilee 
Capo 3 

D 
1 The Lord has given freedom 

 
To all who just believe Him. 
Bm  A  G  A 
Be no longer enslaved. 
D 
Come now! Return to Jesus. 
 
Receive the Life that frees us! 
Bm  A   G 
Call on Him and be saved. 
 

  D 
This is the year of jubilee! 
    Bm 
Proclaim our liberty in Him! 
   G 
Throughout the land we sound out: 
  D 
The slaves have been returned to Him, 
     Bm 
Released from toil, anxiety, and sin! 
  G A D 
This is the year of jubilee! 

 
2 Reclaim the land, our portion, 

God as our rich possession. 
Feast on Him ev’ry day! 
Enjoy Him with God’s fam’ly; 
Find satisfaction and peace. 
Here forever to stay! 

31  Being saved in His life 
 

C      Em 
1 Through God’s dispensing, 

  F G7 C 
 abundance of grace, 

Am    G C 
Christ’s saving life will reign  

F    G G7 
and death displace; 

F    C F G Am 
God’s holy nature, our life sanctifies, 
F    C Dm C G7 C 
His saving life soon, our life glorifies, 
F    C  Dm Dm7 G7 C 
His saving life soon, our life glorifies... 
  Dm C G7 C 
  (our life, glorifies.) 
 

2 The law of life from our spirit within, 
Saves us from death and the  

bondage of sin; 
Spontaneously working, from  

slavery freed, 
His divine life is forever increased, 
His divine life is forever increased... 
  (forever increased.) 
 

3 The divine Trinity spreads  
through our soul, 

To saturate our whole being, 
 life’s goal; 

We become members, 
 the Body of Christ, 

Built up together by Christ’s  
saving life, 

Built up together by Christ’s  
saving life... 

  (by Christ’s saving life.) 
 

4 Christ’s saving life when expressed in 
each town, 

Strengthens the saints causing  
grace to abound; 

And by the reigning in life  
every church 

Is blent together, and Satan is crushed, 
Is blent together and Satan is crushed... 
  (and Satan is crushed.) 
 
 
 

32   A little bird I am (#724) 
Capo 2 

G   C 
1 A little bird I am, 

  G    D 
Shut from the fields of air, 
G    C  G 
And in my cage I sit and sing 
       D 
To Him who placed me there; 
C     D G - Em 
Well pleased a prisoner to be, 
C     D   G 
Because, my God, it pleaseth Thee. 
 

2 Nought have I else to do, 
I sing the whole day long; 
And He whom most I love to please 
Doth listen to my song; 
He caught and bound my 

 wandering wing, 
But still He bends to hear me sing. 
 

3 Thou hast an ear to hear 
A heart to love and bless; 
And though my notes were e'er so rude, 
Thou wouldst not hear the less; 
Because Thou knowest as they fall, 
That love, sweet love, inspires them all. 
 

4 My cage confines me round; 
Abroad I cannot fly; 
But though my wing is closely bound, 
My heart's at liberty; 
For prison walls cannot control 
The flight, the freedom of the soul. 
 

5 O it is good to soar 
These bolts and bars above! 
To Him whose purpose I adore, 
Whose providence I love; 
And in Thy mighty will to find 
The joy, the freedom of the mind. 
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33  Back in my Father’s 
 house again! 

Capo 2 

C  
1 I’m so happy here, 

F 
With my Father dear, 
G    G7  C G7 
Once lost, now I’m near again! 
    C 
(It was) First His smiling face, 
F 
Then His warm embrace, 
G  G7  C C7 
I’m surprised by grace again! 
 
   F  Em 

I was lost, now I’m found again! 
  Dm F G 
I was dead, but now I live! 
  F   Em 
Come rejoice with us, and be merry then. 
Dm G7 C 
Back in my Father’s house again! 

 
2 Robe, ring, sandals on 

And my hunger’s gone! 
Back where I belong , again! 
(Because He) Clothed me thoroughly, 
(And then He) Reinstated me! 
(Now I’m) Back in the family again! 
 
 
 

34  Now the Lord is the Spirit 
 

G    Em C 
1 Now the Lord is the Spirit—that's how 

D7     G 
He can get inside of you right now. 
      C 
It's so easy to be filled with Him; 
D 
He's made it really simple. 
D7 
One, two, three, that's how easy it can be. 
 
 G  Em7 

O Lord, Amen— 
C   D 
That's the way to let Him in. 
G  Em C D 
Hallelujah! I love to hear it! 
G   Em C D 
He who is joined to the Lord is 
 G Em-C-D 
One spirit. 
 

2 Now the Lord is the Living Air; 
You can breathe Him in anywhere, 
Any time of day, whenever you please; 
He's made it really easy. 
O Lord, Amen, let's sing it again: 
 

3 Now the Lord lives inside of me, 
And He's filling me constantly. 
Yes, He's filling up every gap. 
He makes me really happy. 
I'm so happy, Hallelujah! Taste and see! 

35  Fill my spirit up! 
Capo 2 

C  F  C 
1 Fill my spirit up, 

C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
C  F C 
Fill my spirit up, 
C   F  C 
Fill my spirit up, 
    G 
Till it overflows 
  F    C 
Right out of my innermost being! 
 
 C F  C-F-C 

Fill me today,  
 C F  C 

Fill me I pray 
  G F C 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
  G 
Oh Lord Jesus,  
F   C 
Gush up as the living spring! 
  G  C-F-C 
Right out of my innermost being! 

 
2 Break through every part 

Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 
Break through every part 
Break through every part 
Of my mind, emotion, 
Will, and heart! 
 

Break through today  
Break through I pray 
Oh Lord Jesus, flow as the living water! 
Oh Lord Jesus, gush up as the living 
spring! 
Right out of my innermost being. 

 
3 Flow that river out 

Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 
Flow that river out 
Flow that river out 
Whether I might call, 
Pray, sing, or shout! 
 

Flow out today 
Flow out I pray 
Oh Lord Jesus, 
Flow as the living water 
Oh Lord Jesus, 
Gush up as the living spring 
Right out of my innermost being 

 
 

36  Jubilee! 
Capo 3 

G 
1 If you’ve lost all your possessions 

D 
And you’re feeling the oppressions, 
Em 
There’s a gift of grace to you who  
 C     D 
 would believe;  
G 
There’s no high requirement from you, 
D 
Jesus Christ, Whose blood redeemed you, 
Em 
Is the One who is forgiveness,  
 C Am7 D 
 just receive!  
 
 C      G 

There’s good news on your horizon— 
 
 (Shout) Jubilee! 
C     D 
There’s a gospel worth announcin’— 
 
 (Shout) Just believe! 
C 
It’s the word for which you’re waiting, 
Em 
It’s a gift worth celebrating, 
Am   Am7 
Hear the trumpet, how elating— 
D 
Be set free.... 

 C 
To enjoy the Lord,  

 G 
Receive abundant grace, 

 C 
Just enjoy the Lord,  

 D 
Behold His shining face, 
   G C G C  G  C G 
In the Jubilee! Just believe!    

 C G  C G C G C G 
Be set free! In the Jubilee!    

 
 

2 Through Christ’s words of grace and 
mercy, 

There’s no shortage, lack, or worry, 
Don’t be bothered, vexed, or feel 

anxiety; 
In the Jubilee of grace where 
All our debt has been erased there, 
We are happy, joyful, filled with 

ecstasy! 
 

3 When Christ is our satisfaction 
And our one unique attraction, 
Christ, the Savior, has become our 

Jubilee; 
Everything is satisfying 
When in all Christ is supplying 
All the riches found in God’s economy! 
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37  What things were gains to me 
 

D      Bm 
1 What things were gains to me, 

G     A 
These I now count as loss. 
D    Bm 
Jesus has set me free 
G     A 
From what I was! 
D    Bm 
All of the things I had; 
G     A 
Everything, good or bad, 
D    Bm 
I count as refuse 
  G A  D 
That I may gain Christ! 
 

D  A 
I won't give up! (No!) 
D  Bm 
I will keep running until 
G 
I have attained 
   A 
The goal of my calling! 
D  A 
I must press on! (Yes!) 
D  Bm 
I must pursue until 
 G 
I lay hold of Him 
 A  D 
Who laid hold of me! 

 
2 Forget the things behind! 

Stretch for the things before! 
Press onward with this mind— 
Always want more! 
Seeking in Him to grow, 
Increasingly to know 
Him that I daily might 
Be found in Christ. 
 

38   Indeed the former things 
 
G    C 

1 Indeed the former things have  
D  Em 
come to pass, 

  C    D 
And new things I am telling you; 
 G   C   
Indeed the former things have 

 D   Em 
 come to pass, 

  C    D  G 
And new things I am telling you; 
 
 
G  C   D Em 

2 Before they spring forth 
C     D 
I will let you hear them. 
G  C  D Em 
Before they spring forth 
C     D G 
I will let you hear them. 
 
 
G     C 

3 Forgetting the things which 
 D  Em 
 are behind 

  C      D 
And stretching forward to the things 
    G  C   
Which are before, I pursue toward  

  D    Em 
the goal for the prize 

    C  D 
To which God has called me upward  

  G 
in Christ 

 
 
 
39  Now to the King of the ages 

Capo 3 

     D  A D 
Now to the King of the ages, 
  G  D  A 
Incorruptible, invisible, 
  G A Bm 
The only God, 
  G D A 
The only God, 
 
  G A Bm 
Be honor and glory, 
  G D A 
Forever, amen. 
  G A   Bm 
Be honor and glory, 
  G A D 
Forever and ever. Amen. 
 

40  A “master of dreams” 
Capo 1 

D 
1  A standing sheaf, 

 A D 
A shining star. 
 G  D 
My dream reveals  
   A Bm 
Who God’s people are. 
 G D 
We’re full of light, 
 A  Bm 
And life divine, 
 G   D 
We live in Christ, 
 A   D 
In us He shines 
 
 G D A 

A “master of dreams”, 
 G  D A Bm7 

I choose to live in what I’ve seen, 
 G D A 

For Christ in me beams, 
 G  Bm7 A  D 

A shining star, a living sheaf. 
 

2 Though many fail, 
And fall to sin, 
It doesn’t change— 
God’s chosen them, 
We’re not a judge, 
But shepherds true, 
We overcome 
So they can too. 
 

3 The world is but 
A glance away. 
It speaks to me 
To sin each day 
But I will flee, 
With others too, 
We reign as kings, 
The lust subdue. 

 
Yes, I’ve seen the dream! 
I live in Christ and He in me! 
His word I believe! 
The vision’s real and reigns in me. 

 
4 We won’t be swayed 

To love the world. 
Though ev’n betrayed, 
We’ll gain the Lord, 
Restricted now, 
In grace He’ll train, 
The coming age 
With Him to reign. 
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Useful Polish Words 
English Polish 
a little trochę [tro-her] 
biscuits/cookies ciastka [chastka] 
bowl miska [miska] 
bread chleb [hlep] 
butter masło [maswo] 
cap czapka [chap-ka] 
chair krzesło [chezwo] 
close zamknij [zamk-ni] 
cold zimny [gimner] 
delicious pyszne [pishne] 
eggs jajka [yaika] 
excuse me/sorry przepraszam [psheprrasham] 
fork widelec [veedelets] 
glass szklanka [shklanka] 
good morning dzień dobry [jhen dobry] 
good day dzień dobry [jhen dobry] 
good night dobranoc [dobrranōts] 
good bye do widzenia [doh vidzenia] 
great wspaniale [spanialer] 

 hello cześć [cheshtch] (informal) 
help pomóż [pom-moosh] 
hot gorący [gorarchay] 
how are you? Jak się masz? [yak she mash] 
how much is it? Ile to kosztuje? [ille be goshtooye] 
jam dżem [jem] 
juice sok [sōk] 
jacket kurtka [koortka] 
knife nóż [noosh] 
may I have poproszę o [proshe o] 
may I help? Czy mogę pomóc? [je  moge pomots] 
meat mięso [myenso] 
milk mleko [mleko] 
more więcej [vyentsay] 
nice ładny [lad-nay] 
no nie [ne-er] 
open otwarty [otvartay] 
sunny słoneczny [swonedgner] 
phone telefon [telefon] 
plate talerz [talesh] 
please proszę [proshe] 
potatoes ziemniaki [zhemnyakey] 
raining pada [pada] 
repeat powtórz [pottoosh] 
river rzeka [jeka] 
salt sól [soul] 
satisfied (after a meal) najadłem się/najadłam się [nayudwem shie/nayudwam shie] 
second dish/course drugie danie [droogeeye daneeye] 
seconds dokładka [dokwatka] 
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see you do zobaczenia [zrobee zobachenia] 
serviette/napkin serwetki [serrvetki] 
soup zupa [zoopa] 
spoon łyżka [wishka] 
sugar cukier [tsookyerr] 
tea herbata [herrbata] 
teaspoon łyżeczka [wizhechka] 
thank you dziękuję [jenkuye] 
toilet paper papier toaletowy [papyer toaletoveh] 
umbrella parasol [parasol] 
vegetables warzywa [vazhiva] 
very good bardzo dobre [bardzo dobre] 
water woda [voda] 
welcome witamy [vitamur] 
when kiedy [kieda] 
window okno [oknor] 
yes tak [talk] 
yummy pycha [piha] 

Spiritual terms 
English Polish 
Lord Jesus we love You Panie Jezu, kochamy Cię [Pawnyea Yesus, Kohom Chay] 
Hallelujah Alleluja [Alleluja] 
Praise the Lord Chwała Panu [Hphowa Panoo] 
Drinking picie [peecha] 
Eating jedzenie [yethenia] 
Brothers bracia [bracha] 
Sisters siostry [schostare] 
Singing śpiew [schpief] 
Much grace łaska z tobą [waska soba] 
Peace to you pokój tobie [pokwee tobiyeh] 
Triune God Trójjedyny Bóg [Tweedinibeh Ogeh] 
Life-giving Spirit życiodajny Duch [zchutchodayeneh Dook] 
Living żywy [zcheveh] 
Call (Lord Jesus) wzywaj (Pana Jezusa) [vizivayee (Pawna Yesusa)] 
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EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE

IMPORTANT ANNOUNCEMENTS

Monday Meeting 1:

Hygiene

Please remember to practice proper hygiene by: 

• Washing your hands often, especially before and after each meal

• Covering your mouth if you cough

•  Drinking a lot of fluids to stay hydrated

• Never drinking from the brooks or rivers

• Not sharing food or drinks with others

• Drinking the apple cider vinegar provided by your hosts to aid digestion

First Aid Serving Ones

All serving ones with medical, nursing, or first aid training meet at the Medical Office in 
house _____ at _____ TODAY after the activities time for fellowship.

Monday Meeting 2:

Team Points

Remember your team receives points from:

• Number of memory verses

• Room inspection grades

• Games and projects in activity times

These will count towards your final score as a team. Teams with the highest point total will 
be rewarded!

Lost and Found

If you are missing or have found any belongings please come and check the lost and found 
box in the office in the cottage behind Junior Conference Tent.

Tuesday Meeting 1:

T-Shirts and Outlines

Songs books and ministry books in English are sold at a discounted price in the office in 
the cottage behind Junior Conference Tent. T- Shirt exchanges are TODAY only, at no 
charge. Sales will be available from Wednesday onwards.

100



EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE

Tuesday Meeting 2:

Hike Reminder

Remember to bring:

• The sack lunches and water provided by your house

• Comfortable hiking shoes

• Raingear for rain that can come unexpectedly

Disinfecting Reminder

House Coordinators please remember to disinfect all doorknobs and surfaces as previously 
instructed.

Thursday Meeting 2:

Baptisms Announcement

Baptisms are tomorrow. Anyone who would like to be baptized should fellowship with his 
or her serving one. Please ask your serving one tonight to help you prepare a short, one-
minute testimony.

All serving ones should bring the names of the young people who want to be baptized to 
the office in the cottage behind Junior Conference Tent right after this meeting.

For those getting baptized, there will be a pre-baptism meeting at 9am tomorrow in the small 
tent. If you need translation, please bring someone who can translate for you.

Singing Practice:

Tomorrow at ______ we will have a singing practice and recording time. We will start 
recording promptly at ______. It is important that everyone arrives early or on time. 
Because of the limited space in the tent this time is ONLY for those registered for the YP 
conference. There will be NO ROOM for guests or those registered with the Parents and 
Children’s Conference.

Friday Meeting 2:

Team Verse Memorization Sheets

All serving ones who have not turned in their team verse memorization sheets can please 
do so right now to the brothers standing at the entrance of the tent.

Saturday Meeting 1:

Regulations Reminder to the Young People

All the conference regulations apply after this meeting, as you travel, until you have 
arrived back home. Please respectfully obey the serving ones by maintaining a respect  ful 
attitude at all times. All serving ones are still responsible for each young person.
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EUROPEAN YOUNG PEOPLE’S CONFERENCE

 IMPORTANT ACTIVITIES INSTRUCTIONS

Games

For games, we will provide a handout to each team in the afternoon with a map and the 
specific rotation of games. Team leaders should please bring a pen with them.

Orienteering

A team leader or serving one should bring a camera and a pen for orienteering. Please 
wear comfortable walking shoes for orienteering to be prepared for long distance walking 
during the majority of activity time.

Games and Orienteering Preparedness

Please wear suitable shoes for games and orienteering. In case of rain, cheap waterproof 
ponchos can be purchased from a local store.

HIKE

Important Hike Instructions:

Pre-Hike
• Anyone that does not have a raincoat or poncho should buy one due to probability of

rain during the hike.

• Remember to take with you the sack lunches and water provided by your house,
comfortable shoes, and a raincoat.

• Everyone is encouraged to take their outlines with them to memorize verses during
the hike.

• Teams will be observed by conference helpers during the hike, and teams that stay
together during the hike will be rewarded team points

• Every young person and their serving one must go hiking. Those who suffer from a
serious condition or who have an injury preventing them from participating in the
hike must inform a serving one.

• Serving ones - please come to the office after this meeting if there are any young
people in your group who cannot go hiking.

Post-Hike

Team leaders must bring their first aid kits back to the Medical Office in house _____ 
tonight after the meeting or tomorrow morning after the serving ones’ coordination.
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