
დასურათებული ბიბლიური ისტორია

კორახი მოსესა და აარონის წინააღმდეგ
რიცხვების 16, 17 თავები

s

კორახ, სად
მივდივართ
ახლა?

მე რომ თქვენი
წინამძღოლი ვიყო,

გეტყოდით, მაგრამ მოსე
ამბობს, რომ ის არის
ჩვენი წინამძღოლი.

შენ რატომ
არა ხარ

წინამძღოლი?

დღე იწურება.

რა გრძელი დღე
იყო . . . გავწყდით

წელში . . .

მოსეს ჰგონია,
რომ ყველას თავის
ჭკუაზე ატარებს.

დათანი
მართალია. მოსემ აქ
იმისთვის მოგვიყვანა,

რომ ყველანი
დავიხოცოთ . . .

თანაც თავისი ძმა,
აარონი, მღვდელმთავრად

დაგვისვა!

ახალი წინამძღოლი და
ახალი მღვდელმთავარი
გვჭირდება! შენ რას იტყვი,

აბირამ?

კორახი
პატივდებული

ლევიანია. ის რა,
არ გამოდგება
წინამძღოლად?!

კორახ, უნდა
დაგვეხმარო და მოსეს
წინააღმდეგ უნდა

გამოხვიდე!
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კრებულის 250-ზე მეტი თავკაცი
კორახთან ერთად მოსესა და
აარონთან შესახვედრად
წავიდა.

მთელი კრებული წმინდაა
და იეჰოვაა მათ შორის.

რატომ აღზევდით მის
კრებულზე?

კორახ, იეჰოვამ შენს
ოჯახს დიდი პატივი დასდო,

როცა დაგავალათ, რომ კარავში
თაყვანისმცემლობისთვის
განკუთვნილი ნივთები

გეტარებინათ.

ახლა რა გინდათ?
აარონივით და მისი

ვაჟებივით მღვდლებად
გინდათ იმსახუროთ?!

მადლობა, კორახ, მხარში რომ
ამოგვიდექი! ისრაელებს ძლიერი
წინამძღოლი სჭირდებათ, ისეთი,
რომელიც მეტად აღარ მისცემს
მოსეს იმის უფლებას, რომ თავის

ჭკუაზე გვატაროს.

შენ გარეშე
ვერაფერს

გავხდებით, კორახ!
ხალხს შენი
დახმარება
სჭირდება!
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მეორე დილით ყველამ დაინახა, თუ ვინ ჰყავდა
არჩეული იეჰოვას მღვდელმთავრად.

აარონმა, კორახმა და ორასორმოცდაათმა თავკაცმა
საკმეველი უკმიეს იეჰოვას, რისი უფლებაც
მხოლოდ მღვდლებს ჰქონდათ.

შემდეგ მოსე დათანის და აბირამის
კარვებისკენ წავიდა.

იეჰოვამ თქვა,
გაეცალეთო მათ კარვებს.

თუ ეს მამაკაცები
უპატივცემულოდ

მოექცნენ იეჰოვას, მაშინ
მიწა შთანთქავს მათ!

მიწა ირყევა!

ფრთხილად!

მიწამ პირი
დააღო!

დათანი, აბირამი და მთელი მათი
სახლეულობა მიწამ შთანთქა.

შემდეგ გამოვიდა ცეცხლი იეჰოვასგან და შთანთქა
კორახი და მისი 250 თანამზრახველი, რომლებიც
საკმეველს უკმევდნენ იეჰოვას.
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იეჰოვამ მხოლოდ აარონის მიერ
აღვლენილი საკმეველი მოიწონა.

აარონ, ხედავ რა
დაემართათ კორახს და

კრებულის თავკაცებს იმის
გამო, რომ უპატივცემულობა

გამოავლინეს იეჰოვას
მიმართ?!

ახლა ხალხმა იცის, ვინ
არის იეჰოვას დანიშნული

წინამძღოლი . . .

. . . და ვინ არის მათი
მღვდელმთავარი!

მოსე ისრაელს 40 წლის მანძილზე მიუძღოდა. მისი
სიკვდილის შემდეგ კი იესო ნავეს ძე წაუძღვა ხალხს და
მან შეიყვანა ისინი აღთქმულ მიწაზე.

რას გვასწავლის ეს ისტორია?

რატომ გამოავლინეს კორახმა, დათანმა, აბირამმა

და კრებულის ორასორმოცდაათმა თავკაცმა

უპატივცემულობა მოსესა და აარონის მიმართ?

მინიშნება: რიცხვები 16:8—11; გალატელები 5:26

ვის მიმართ უნდა გამოავლინო პატივისცემა,

იეჰოვას რომ გაუხარო გული?

მინიშნება: კოლოსელები 3:20; 1 ტიმოთე 5:17;

1 პეტრე 2:17

როგორ დაგაჯილდოებს იეჰოვა, თუ პატივს სცემ

სხვებს?

მინიშნება: კანონი 5:16
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