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აღდგომის მეორე კვირის (ანტიპასკა) მოციქული თომას მიმართვა 
                                                     26 აპრილი 2020წ. 
 
     დღეს ჩვენ ავღნიშნავთ წმ. მოციქული თომას ხსენების დღეს, როცა მოციქულმა თომამ 
ირწმუნა აღმდგარი ქრისტე როგორც თავისი უფალი და ღმერთი (ინ. 20:28). ეს აღდგომიდან 
მერვე დღეა და ამ დღის აღსანიშნავად მას ,,თომას კვირა" ჰქვია. სახარებაში 
კონკრეტულადაა მითითებული, რომ თომა მეთევზე იყო. განსაკუთრებითაა მითითებული რომ 
ის გალილეის (ტიბერიად წოდებული) ზღვაში თევზაობდა (ინ. 21:2-3). უფალმა, რა თქმა 
უნდა, მოუწოდა თომას, რათა გაჰყოლოდა მას, როგორც მოუწოდა წმ. პეტრეს, იოანეს და 
სხვებს. თომას ძალიან უყვარდა ქრისტე და ერთგული იყო მისი. როდესაც უფალმა 
განუცხადა თავის მოწაფეებს, რომ ლაზარე მოკვდა, და რომ ის უნდა გაემგზავროს 
ბეთანიაში იერუსალიმის გარე უბანში (სადაც იუდეველებს მისი მოკვლა უნდოდათ), წმ. 
თომამ უთხრა დანარჩენებს: ,,მივიდეთ, რათა მოვსწყდეთ ჩუენცა მის თანა" (ინ. 11:16). 
     მოციქული თომა ის ადამიანი იყო, რომელიც მიუხედავად ყველაფრისა, ასრულებდა 
იმას, რაც უნდა გაეკეთებინა, რაც თავისი ცხოვრებითაც დაამტკიცა. ის გონიერი 
ადამიანი იყო და გამოცდილებითა და გონივრულად მოქმედებდა და არა გრძნობებითა და 
ემოციებით. ის არ კმაყოფილდებოდა ბუნდოვანი მინიშნებებით, არამედ ყოველთვის 
ნათელი პასუხები სურდა.  სახარებაში რამდენიმე მაგალითია ამის დამამტკიცებელი 
(ინ.14:2-5). ეს განსაკუთრებით მაშინ გამოჩმდა, როდესაც აღდგომას იესო მოევლინა 
თავის სხვა ათ მოსწავლეს. წმ. თომა მაშინ მათთან არ იყო. როდესაც იგი კვლავ შეურთდა 
მათ, მოციქულებმა განაცხადეს, რომ იხილეს უფალი და რომ ის აღდგა. სიტყვებმა ვერ 
დაარწმუნეს წმ. თომა, მან თქვა, არ დაიჯერებს სანამ არ იხილავს და არ შეეხება მის 
ჭრილობებს. 
     ასეთი ეჭვი ერთ-ერთი მოციქულისა შეიძლება უცნაურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ სწორედ 
ეს ფაქტი გახდა უფლის ჩანაფიქრისა და გაეცა პასუხი იმათ, რომლებსაც ეჭვი 
ეპარებოდათ ქრისტეს ღვთიურ ბუნებაში. ეს უარყობს თეზისს იმის შესახებ, რომ ქრისტეს 
აღდგომა გამოგონილი იყო ან მცდარი წარმოდგენა არ იყო იმათგან, ვინც ერთგული იყო 
მისი. სინამდვილეში ყველაფერი სხვაგვარად იყო და ეჭვი არა მარტო წმ. თომას 
ეპარებოდა. როდესაც მოვიდნენ მენელსაცხებლე დედები და უფლის აღდგომა განუცხადეს 
მათ, როგორ მიიღეს ამბავი? ,,და უჩნდეს სიტყუანი მათნი, ვითარცა სიჩქურისანი, მათ 
წინაშე და არა რწმენა მათი" (ლკ. 24:11). 
     ეს პირველი ბრძოლა რწმენისა და აღმდგარი ქრისტეს მიმართ არის მაგალითი 
ყველასთვის, ვინც ყველა საუკუმეში დღევანდელი დღის ჩათვლით იბრძვის რწმენისთვის. 
მოციქულებმა აღიარეს ქრისტეს აღდგომა მის შემდეგ, როცა იხილეს იგი, ელაპარაკნენ 
მას და როცა მისი აღდგომიდან 40 დღის განმავლობაში მასთან იყვნენ. ასეთი რწმენის 
აღიარებით მათ სისხლიანი განაჩენი გამოუტანეს საკუთარ თავს. მათ დევნიდნენ, 
საპყრობილეში აგდებდნენ, აწამებდნენ, განკვეთდნენ და მოწამებრივად კლავდნენ, 
სწორედ იმიტომ, რომ მათ აღიარეს აღმდგარი ქრისტე ჭეშმარიტ ღმერთად. 
     მოციქული თომას ცხოვრება ამის ნათელი მაგალითია. თავისი აღიარებით იესოს 
მიმართ (,,უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი") და ამაღლებაზე, სული წმინდის გადმოსვლით მან 
მთელი თავისი ცხოვრება აღმდგარი უფლის სახარების ქადაგებას მიუძღვნა. ამ მისიამ 
იგი სპარსეთსა და აგრეთვე ინდოეთშიც კი მიიყვანა, სადაც მრავალმა ადამიანმა 
ირწმუნა ქრისტესი. მისმა სიყვარულმა ავადმყოფებისა და გაჭირვებულებისადმი 



 

 

სულიერი მოძღვრებასთან კავშირსა და საოცარმა სასწაულებმა, ბევრი ადამიანი 
მიიზიდა. მათ შორის ინდოეთის მმართველი გუნდაფერი და მისი მეუღლეც იყო. 
     მოციქულმა თომამ გააგრძელა თავისი მოღვაწეობა ახალი მთავრის მისდეის დროსაც 
ჩვენი ერის 72-ე წელს, როდესაც ახლად მოქცეულთა შორის დედოფალი ტერტია და მისი 
შვილებიც შეემატნენ. ამან მისდია განარისხა და თავის მცველებს უბრძანა დაეჭირათ 
მოციქული. ქრისტეს მეომრებმა აიყვანეს წმ. თომა და სხეული ხმლებით განგმირეს. ამ 
გარემოების დროს ინდოეთის სამხრეთ - დასავლეთში დაარსდა მალაბარის ეკლესია, დღეს 
ცნობილია როგორც წმ. მოციქული თომას ეკლესია. 
     სამასი წლის შემდეგ, ჩვ. წ. აღ-თ 357 წელს, წმ. თომას ნაწილები ჩამოტანილი იქნა 
კონსტატინეპოლში წმ. მოციქულების სახელობის ტაძარში, რათა შეძლებულიყო წმ. 
კონსტატინე დიდის ანდერძი და პატივი მიეგოთ ყველა წმინდანებისთვის ბიზანტიის 
დედაქალაქებში. 
     ჩემო საყვარელო ძმებო და დებო, ჩვენ დღეს სახარებაში მოვისმინეთ, რომ მას 
შემდეგ, რაც წმ. თომამ ირწმუნა, უფალმა მიუგო მას: ,,მიხილე და გრწამს; ნეტარ არიან, 
რომელთა არა უხილავ და ვჰრწმენე" (ინ. 20:29). დაე ჩვენც მივეკუთნოთ მათ რიცხვს, 
ვინც ,,ვერ ხედავს და მაინც ჰსწამს". მოდით ვიყოთ აგრეთვე მათთან, ვისაც არა მარტო 
სწამს ქრისტეს აღდგომა, არამედ როგორც წერს მოციქული პავლე, იცის ქრისტე და მისი 
აღდგომის ძალა, როდესაც ახალი სულიერი ცხოვრება მოაქვს. (ფილიპ. 3:10). 
 
                            ამინ. 


