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ქართული -  VIII კლასი  

(100 ქულა) 

  

ყურადღებით წაიკითხეთ იგავი “ორი ძმა“  

ორმა ძმამ უფალს მიმართა თხოვნით: გაენდო მათთვის ცხოვრების დიადი საიდუმლო.  

- კარგი, მე თქვენ მოგიხმობთ, როცა ამისთვის მზად იქნებით, - უპასუხა ღმერთმა.  

ერთმა ძმამ უმაღლესი ცოდნის მიღების მოლოდინში არაფერი გააკეთა, მეორმ კი 

გადაწყვიტა, რაც შეიძლება ბევრი ეშრომა. იმ დიადი საათის დადგომამდე, როდესაც უფალი 

სასწავლებლად თავისთან მოიხმობდა მას - ააგო სახლი, გააშენა ბაღი, აღზარდა შვილები, 

წაიკითხა უამრავი წიგნი და დაწერა საკუთარი; ბევრს სწავლობდა ხალხისგან და თავადაც 

ასწავლიდა ადამიანებს. სულ ჩქარობდა და ჩქარობდა, რათა ბევრის გაკეთება მოესწრო. გვიან 

წვებოდა და ადრე დგებოდა, მაგრამ მუდამ გრძნობდა , რომ ბევრს ვერაფერს ასწრებდა, 

გაცილებით მეტი რამ რჩებოდა გასაკეთებელი ხვალისთვის. ჩქარობდა, რათა უფლის წინაშე 

მოსწავლედ წარმდგარს, კიდევ მეტი ეღვაწა ცხოვრებაში.  პირველი ძმა კი ელოდა, თითქოს 

დროს აჩქარებდა,რომ მალე დამდგარიყო ის დღე, როცა უფლისგან ნაკარნახებ, ჭეშმარიტ 

საქმეს შეეჭიდებოდა.  

და აი, მოახლოვდა სიკვდილის წუთებიც.ორივე ძმამ კვლავ მიმართა უფალს:  

- ჩვენ მთელი ცხოვრება ველოდით შენს უწყებას, ძალიან გვინდოდა შენი მოწაფეები 

გავმხდარიყავით, რათა დიადი ცოდნა მიგვეღო და ქვეყანა გარდაგვექმნა.  

- ადამიანს არ სჭირდება განსაკუთრებული ცოდნა, - უპასუხა შემოქმედმა,- რადგან მან 

თავად იცის, თუ რა უნდა აკეთოს. თქვენ გინდოდათ წუთისოფლის გარდაქმნა და სანამ ერთს 

ამის სურვილი კლავდა, მეორე დაუღალავად შრომობდა... დადგა დრო, როდესაც უნდა 

დატოვოთ წუთისოფელი, მიიხედეთ და ნახეთ, რას ტოვებთ თქვენ შემდეგ. ერთმა ძმამ თავისი 

ნაღვაწი დაინახა, მეორემ კი- მხოლოდ საკუთარი სურვილები.  

- ჭეშმარიტი მოწაფე,- თქვა ღმერთმა,- არის არა ის, ვისაც მხოლოდ სურს, არამედ ის, ვინც, 

რაც სურს, იმას ქმნის კიდეც. ნამდვილი მოწაფე არის არა ის, ვინც თავს არიდებს ჭუჭყიან და 

დამქანცველ ყოველდღიურ სამუშაოს, არამედ ის, ვინც ამ საქმეს ადამიანთა ცხოვრების 

საკეთილდღეოდ სრულქმნის. ამ სიტყვებით მან ხელი გაუწოდა ერთ ძმას და უთხრა:  

- შემოდი ჩემს სავანეში, რამეთუ შრომაში შენ ჭეშმარიტება შეიცანი, ჭეშმარიტებით კი 

უდიდესი სიბრძნე შეიძინე.  

მეორე ძმა კი არარაობაში გადავიდა, რადგან სიცარიელეს ოდენ სიცარიელე ავსებს.   

 

გააანალიზეთ ტექსტი მოცემული მითითებების დახმარებით: 

1. (30 ქულა) დაახასიათეთ პირველი ძმა.  თქვენი აზრით, როგორი ადამიანია იგი? 

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 30 სიტყვა) 

2. (30 ქულა) დაახასიათეთ მეორე ძმა.  თქვენი აზრით, როგორი ადამიანია იგი?  

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 30 სიტყვა) 



 

 

3. (40 ქულა) იმსჯელეთ, რა არის ამ ნაწარმოების მთავარი სათქმელი. საამისოდ 

გაითვალისწინეთ, რა ასწავლა უფალმა ძმებს. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ნაწარმოებს? 

(ამ საკითხის გადმოსაცემად დაწერეთ მინიმუმ 40 სიტყვა) 

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი ნაშრომი არ უნდა იყოს 100 სიტყვაზე ნაკლები. 
 


