
 

 

პატრიარქის საშობაო მიმართვა 
 
       + ბართლომეუსი 
უფლის წყალობით კონსტატინეპოლის არქიეპისკოპოსი, ახალი რომისა და მსოფლიო პატრიარქი 
ერთიან ეკლესიას მადლი, წყალობა და მშვიდობა ბეთლემში დაბადებული მხსნელი ქრისტესაგან 
 
     წმინდა და ღვთისმოყვარე ძმებო, ქრისტეს საყვარელო შვილებო! 
     ქრისტეს შობის  დღესასწაულს ზეიმით, ჩვენ ვაქებთ ჰიმნებში და საეკლესიო გალობებში 
ჩვენი გულისთვის წამებულ ადამიანს, და ადამიანური ბუნების მიღებით უფალს, რათა 
გამოვეხსენით ,,სატანის მონობისაგან" და ადამიანური მოდგმისთვის სამოთხის კარების 
გაღებით. ქრისტეს ეკლესია ხარობს, ლიტურგიულად განიცდის ღვთიური იკონომოს ყველა ღვთიურ 
საიდუმლოს, ელოდება ესხატოლოგიური მეუფების დიდებას, ქრისტეს ბრწყინვალე დიდებაში 
გვთავაზობს რწმენის კეთილ დადასტურებას, იმედსა და სიყვარულს მსოფლიოში. 
     ეკლესიის ხასიათი - ,, არა ამ ქვეყნიური" - არა მარტო არ განაყენებს ეკლესიას ისტორიულ 
და სოციალურ სინამდვილისგან, არამედ ასულდგმულებს და ამყარებს მის არსებობას. ამიტომ 
ეკლესია, რომელიც უცვლელად ატარებს თავის ცნობიერებაში ადამიანის მუდმივ დანიშნულებას, 
ემსახურება მის მოთხოვნილებებს, აფრქვევს, როგორც კეთილი სამარიეტელი ,,ზეთს და ღვინოს" 
მის ჭრილობებზე, ხდება ,,ახლობელი" ყველასთვის, ვინც ,,მძარცველებს შეხვდა" (ლუკა 10:25-
37), კურნავს თანამედროვე ,,ცივილიზაციის ავადმყოფებს", უნათებს გულსა და გონებას 
ადამიანებს. როგორც სული წმინდის არსებობა მორწმუნის ცხოვრებაში, სულიერება ნიშნავს 
საქმის მტკიცებულებას და სიტყვას ჩვენი რწმენისადმი და არაფერი აქვს საერთო არაფრის 
მთქმელი თვით ჩაკეტილობაზე. სული წმინდა - ცხოვრების მომცემელი, მადლის წყარო, ცხოვრების 
მჩუქნელი, ცზოვრება და სინათლე. ქრისტიანი - ადამიანი, რომელიც ანთია ღვთის სიყვარულით, 
ადამიანი და სიკეთე, მიმავალი აქტიური და შემოქმედი. 
     ამ წელს ისევ ისმის ქრისტეს შობის სახარება, თანამედროვე ცივილიზაციის გარემოებაში, 
სადაც უმაღლესი ფასეულობა მიაქვს ,,კერძო წესებს". ეგოცენტრიზმი და მაცდური 
თვითრეალიზაცია აქვეითებენ სოციალურ ერთობას, ადუნებენ ურთიერთ სიყვარულს სულსა და 
სოლიდარობას და ადამიანთა შორის ურთიერთობის მექანიზაციას ახდენენ. გაუთავებელი 
ეკონომიზაცია და სეკულარიზაცია მხოლოდ აღრმავებენ ეკზისტენციალურ ვაკუუბს და მიყავთ 
ადამიანის შემოქმედებითი ძალების გადახრამდე. 
     ეკლესიას არ შეუძლია ამ მოვლენების უარყოფა, რომლის შედეგებიც პირველ რიგში ჩვენს 
ახალგაზრდებს ეხება, ტექნოლოგიური ცივილიზაციის თავბრუდამხვევი მოწყობილობებით და 
მრავალსახოვანი დაპირებებით ,,ცრუ სამოთხეების". წმინდა და დიადმა ეკლესიამ 
მართლმადიდებლური ტაძრისა (კრიტი 2016) დაბეჯითებით მოუწოდა ახალგაზრდობას 
,,გაეთვითცნობიერებინათ, თუ რა წარმოადგენდა მრავალსაუკუნოვან და ღვთისკურთხეული 
ტრადიციების მართლმადიდებლურ ეკლესიის მატარებელს და ამასთანავე მის გამგრძელებელს. იგი 
მოწოდებულია მამაკაცურად დაიცვას, აქციურად დაამუშავოს მართლმადიდებლობის მარადიული 
სიწმინდეები, რათა ატაროს მაცოცხლებელი ,,ქრისტიანული მოწმობა " ( სამხარეო მიმართვა, 8-
9). 
     ასეთივე რწმენით, წმინდა და დიადი ტაძრის მხარდაჭერით და აგრეთვე უახლესი არჩევნებით 
და აღსაყდრებით ახალი არქიეპისკოპოსებისა ამერიკის, ავსტრიის, ფიატიროს და დიდი 
ბრიტანეთის სამ დიდ ეპარქიებში მსოფლიო ტახტისა დიასპორაში, ჩვენ ვაცხადებთ 2020 წელს 
,,სულიერი განახლების და ახალგაზრდებზე სათანადო ზრუნვის წელად", მოვიწოდებთ ყველა ჩვენ 
საეკლესიო მსახურებსა და მორწმუნეებს მიიღონ მონაწილეობა და თანადგომა გაუწიონ ამ 
შთამაგონებელ ძალისხმევას. 
     ჩვენ ვცდილობთ განვავითაროთ ,,სამოძღვრო მსახურების დიალოგი" შემოქმედებითი 
ფანატიზმითა და ხედვით, ურყევი რწმენით ღვთისგან გამომავალი მადლისა და ადამიანის 
თავისუფლების ძალის დაჯერებით. ეს სამოძღვრო მსახურებაა კონცენტრირებული თითოეული 
ადამიანის პიროვნებაზე, უნდა გადააფიქრებინონ ახალგაზრდებს ,,საკუთარი აზრის" 
ძიებისაგან და ,,თვითკმაყოფილება" - სიყვარულისკენ, რომელიც ,,არ ეძებს თავისას" და ,,უფალს 
სურს", ,,კარგი" - ,,კარგისკენ", ,,უსასრულო კითხვებიდან" - ,,ერთი მომხმარებლისაკენ", 



 

 

ამავდროულად თითოეული მათგანის ნიჭის განვითარების დახმარებით. ჩვენი ჭეშმარიტად 
თავისუფალი ,,მე" იბადება თავგანწირვით. 
 
 
 
 
 
 
 
     ქრისტიანული აზროვნების გამოღვიძების საფუძვლად დღევანდელ დღემდე რჩება გამოცდილება 
და ქრისტიანული მსახურების გაგება აღქმა, მისი საერთო, ევქარისტიული და 
ესქატოლოგიური  თვისებების აღქმა. ახალგაზრდებმა უნდა აღიარონ,რომ ეკლესია არ 
არის  ,,ქრისტიანული წრე", არამედ ,,ქრისტეს  სხეულია" ჩვენ მოვუწოდებთ მსოფლიო წმინდა 
ქრისტეს  ეკლესიის მსახურებს კენოტიკური სამოძღვრო მობილიზაციისაკენ. ჩვენ არ უნდა 
ველოდოთ,სანამ ჩვენი ახალგაზრდა  გოგო-ბიჭები მოვლენ ჩვენთან, ჩვენ თავად მივალთ მათთან, 
არა როგორც მოსამართლეები, არამედ როგორც მეგობრული ,,კეთილი მოძღვრისადმი" მიბაძვის 
მსგავსად, რომელიც ,,თავის სიცოცხლეს თავის ცხვრებს წირავს"(ინ.10.11.) მწყემსი ყოველთვის 
ყურადღებიანი და ფრთხილია, მან იცის ახალგაზრდების  მოთხოვნები და მათი სოციალური წრე, 
რათა შესაბამისად მოიქცნენ. მისი სამოძღვრო მონაწილეობა შთააგონებს და ხელმძღვანელობა 
საეკლესიო  ტრადიციებიდან, ახალგაზრდებს  უბრალოდ ,,დახმარებას" კი არ სთავაზობენ, არამედ 
,,ჭეშმარიტ" თავისუფლებას ,,რომლითაც ქრისტემ განგვათავისუფლა ჩვენ" (გალ.5:1). 
     ამ აზრებით ჩვენ პატივისცემით თაყვანს ვცემთ ბეთლემის ღვთიურ  პატარას, და ყველას 
გისურვებთ სადღესასწაულო საშობაო დროდან და მომავალი ნაყოფიერი ახალი მხსნელი წლიდან, 
ცხოველსმყოფელი კურთხევა და უდიდესი მადლი კაცობრიობისათვის მოვლინებული მხსნელი 
ქრისტეთი. როგორიცაა ,,ჩვენთან არს უფალი" გქონდეთ. 
 
                ქრისტეს შობა 2019 
 
          +ყველა თქვენთვის მხურვალე კონსტატინეპოლელი მლოცველი ყველა ეკლესიაში 
სადღესასწაულო საშობაო წირვის შემდეგ წასაკითხი. 


