იოანე ნათლ
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ის შობისადმი მიძღვნილ
ი სამოციქულ
ო
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წმ. იოანე, წინამორბედი და უფლ
ის ნათლ
ისმცემელ
ი, მაღტლ
მადიდებლ
ურ ეკლ
ესიაში ძალ
ზედ
პატივცემულ
ია. თავად უფალ
მა თქვა: ,,ამენ გეტყვი თქუენ: არა აღდგომილ არს ნაშობთაგანი
დედათა უფროს იოანეს ნათლ
ისმცემელ
ისა; ხოლ
ო უმცირესი სასუფეველ
სა ცათასა უფროს მისი არს"
(მათე. 11:11). წინამორბედის დაბადება, როგორც უფალმა თქვა, წინასწარმეტყველების მიერ იყო
ნაწინასწარმეტყველ
ები (იხ. მათე. 11:10). წმ. ლ
უკა თავის სახარებაში ზედმიწევნით აღწერს
წმ. იოანეს დაბადების საოცარ გარემოებას. (ლ
უკ. 1:5-25, 57-80). მთავარანგელ
ოზი გაბრიელ
ი,
ექვსი თვით ადრე ხარებამდე, გამოეცხადა ზაქარიას, იერუსალ
იმის ტაძრის მოძღვარს. როდესაც
ის საკმეველ
ს აკმევდა, გამოეცხადა ანგეკოზი და უთხრა მას: ,,შეისმინეს ვედრებანი შენნი, და
ცოლ
მან შენმან ელ
ისადებ გიშვეს შენ ძე, და უწოდი სახელ
ი მისი იოანე" (ლ
უკა1:13). იგი
გამუდმებით ევედრებოდა უფალ
ს შვილ
ს და ღმერთმა მისცა მას ვაჟი, რომელ
იც უაღმატებულ
ესია
ყველ
ა წინასწარმეტყველ
თა შორის. ის რაც შემდგომში დაწერა მოციქულ
მა პავლ
ემ, ასრულ
და:
,,რომელი - იგი შემძლებელარს უფროს ყოვლისა ყოფადუმეტეს, რომელსა - იგი ვითხოვთთუვცნობთ
ძალ
ისა მესებრ შეწევნისა ჩუენ შორის" (ეფეს. 3:20).
ღმერთი, როგორც ყველ
აფრის მცოდნე და ყოვლ
ისშემძლ
ე მამა, ყურადღებით ისმენს ჩვენს
ლ
ოცვებს. მან ბევრად უკეთესად იცის, ვიდრე ჩვენ, ჩვენი თხოვნების ნამდვიკი ბუნება,
ნამდვილ
ად მოგვიტანს კი ისინი სარგებელ
ს. იგი გულ
უხვად გვაძლ
ევს სიკეთეს, რომელ
საც
ვითხოვთ, და თითოეულჩვენგანს გამოცდილ
ი აქვს ეს გულ
უხვი სიკეთის ბუნება ჩვენი ზეციერი
მამისა. თუ ეჭვი გვეპარება ღმერთის უნივერსალ
ურ სიბრძნეში, მოდით გავითვალ
ისწინოთ: თუ
ჩვენ ვთხოვთ ღმერთს იმას, რაც გვჭირდება, და რაც გვიშველ
ის, შეუძლ
ია რომ მან უარი
გვითხრას? თავად უფალ
ი შეგვპირდა: ,,ითხოვდით, და მოგეცეს თქუენ... რამეთუ ყოველ
ი რომელ
ი
ითხოვდეს, მიიღოს... ვინ არს თქუენგანი კაცი, რომელ
სა სთხოვდეს ძე თვისი პურსა, ნუ ქვა
მისცესა მას? გინა თუ თევზსა სთხოვდეს, ნუ გუელ
ი მისცეს მას? უკუეთუ თქვენ, უკეთურთა,
იცით მისაცემელ
ი კეთილ
ი მიცემათ შვილ
თა თქუენთა, რაოდენ უფროსღა მამამან თქუენმან
ზეცათამან მოსცეს კეთილ
ი, რომელ
ნი სთხოვდეს მას" (მათე. 7:7-11). ზოგიერთი ფიქრობს, ისინი
ლ
ოცულ
ობდნენ და არაფერი არ მოხდა. ,,თუ ღმერთი ასეთი გულ
ისხმიერია, რატომ არ მაძლ
ევს იმას,
რაც მინდა? ეს იმიტომაა რომ ღმერთს არ შეუძლ
ია ამის გაკეთება?" ჩვენ ვიცით რომ ზეციური
მამა - ეს სრულ
ყოფილ
ი სიყვარულ
ია და რომ ჩვენი გულ
ისთვის მსხვერპლ
ად თავისი მხლ
ოდშობილ
ი
შვილ
ი, იესო ქრისტე, გაიღო. ჩვენ აგრეთვე ვიცით, რომ ღმერთი ყოვლ
ისშემძლ
ეა, და როგორც
გვარწმუნებს კვლ
ავ იესო ,,ღმრთისა მიერ ყოველ
ივე შესაძლ
ებელ
ი არს" (მათე. 19:26).
თუ ჩვენ არ მივიღებთ იმას, რასაც ლ
ოცვებში ვითხოვთ, ჩვენს თავს უნდა შევხედოთ, და არა
ღმერთი გავამტყუნოთ. წმ. იაკობ ადელ
ფოტეოსი (,,უფლ
ის ძმა") თავის მიმართებაში წერს:
,,ითხოვთ და ვერ მიიღებთ, რამეთუ ბოროტად ითხოვთ, რათა გულის თქუმათა შინა თქუენთა
განილ
ინეთ" (იაკობ. 4:3). ეს ასეთივე შეიძლ
ება ჩვენი ურწმუნოება იყოს, რომელ
იც ჩვენს
ლ
ოცვებს პასუხის გარეშე ტოვებს. უფალ
მა კერძოდ თქვა, რომ ,,და ყოველ
სა რაოდენსა ითხოვდეთ
ლ
ოცვასა შინა სარწმუნოებით, გეყოს თქუენ" (მათე21:22). მოდით გავიხსენოთ რა მოხდა უფლ
ის
მოსწავლ
ეებს შორის ეპილ
ეფსიით დაავადებულ
ი ბავშვის შემთხვევაში. ბავშვის მამა მივიდა
მათთან და დახმარება სთხოვა, მაგრამ მათ ვერ შესძლ
ეს მისი განკურნება, იმიტომ რომ მათი
რწმენა არ იყო მტკიცე. მოგვიანებით, როდესაც უფალ
მა განკურნა ბიჭი, მოსწავლ
ეები მივიდნენ
მასთან და ჰკითხეს: ,,რასათვის ჩვუენ ვერ შეუძლ
ეთ განხდად მისა? ხოლ
ო იესუ ჰრქუა მათ:
ურწმუნოებასა თქუენისათვის" (მათე17:19-20).
კიდევ უნდა გავითვალ
ისწინოთ, რომ როდესაც ღმერთმა ისმინა წმ. ზაქარიასა და ელ
ისაბედის
ლ
ოცვები, დიდი დრო გავიდა. იმდენადდიდი ხანი გავიდა, რომ მათშეეძლ
ოთეფიქრათ, რომ ღმერთმა
დაივიწყა ისინი. მაგრამ ღმერთს თავისი გეგმა ჰქონდა და როდესაც დრო მოვიდა, მან თავისი
მთავარანგელ
ოზი გააგზავნა, რათა სასიხარულ
ო ამბავი შეეტყობინებინა. ჩვენ შეგვიძლ
ია
დარწმუნებულ
ები ვიყოთ, რომ შესაძლ
ოა ღმერთი მაშინვე არ პასუხობს ჩვენს ლ
ოცვებს, მაგრამ ის
არასოდეს გვივიწყებს ჩვენ! ის, თუ როგორ მოექცა ზაქარიას ურწმუნოებას ღმერთი, აგრეთვე

მნიშვნელ
ოვანია. როდესაც მას უთხრეს, რომ მასა და მის ცოლ
ს შვილ
ი ეყოლ
ებოდათ, იგი მაშინვე
შეყოყმანდა, საბაბად არაკი მოიმიზეზა. ღმერთი ითმენდა ამ ადამიანურ სისუსტეს და რათა
დახმარებოდა მას სიმართლ
ის გაგებაში, მთავარანგელ
ოზის პირით უთხრა ზაქარიას: ,,იყო შენ
დიდებულ
ი და ვერ შემძლ
ებელ სიტყვად, ვიდრე დღემდე ყოფად ამისა ამისთვის, რომელ
ნი
აღესრულ
ნენ ჟამსა თვისსა" (ლ
უკა. 1:20). და ეს მოხდა! რა თქმა უნდა მთელ
ი ცხრა თვის
განმავლ
ობაში რთულ
ი იყო არ ელ
აპარაკა, მაგრამ ეს მისივე სასიკეთოდ იყო. შვიკის დაბადების
დიდმა სიხარულ
მა დაფარა მეტყველ
ების დაკარგვის მწუხარება. ზაქარიამ ღმერთისგან ძვირფასი
გაკვეთილ
ი მიიღო, და მან მოინანია თავისი ურწმუნოება. ღმერთს ვუყვარვართ ჩვენ, გზას
გვიჩვენებს ჩვენ და ზრუნავს ჩვენ სულ
იერ კეთილ
დღეობაზე.
ბოლ
ოს, როდესაც ბავშვი დაიბადა, ზაქარიამ მას იოანე დაარქვა (შეასრულ
ა გაბრიელ
ი
მთავარანგელ
ოზის სიტყვა), ,,და მეყსეულ
ადაღეღო პირი მისი და ენა, და იტყოდა და აკურთხევდა
ღმერთსა" (ლ
უკა. 1:64). იგი გაოგნებულ
ი იყო სულ
ი წმინდისაგან და წინასწარმეტყველ
ებდა,
ყველ
ას მოუთხრობდა იმ საქმის შესახებ, რომელ
იც წმ. იოანეს უნდა შეესრულ
ებინა ღვთის ნებით,
როგორც წინასწარმეტყველ
ისა და მესიის წინამორბედს (იხ. ლ
უკა. 1:68-79).
ჩემო ძვირფასო ძმებო და დებო, დაე დავიმახსოვროთ ჩვენს გონებასა და გულ
ებში ეს
ჭეშმარიტება, რომელ
იც მართალ
ი წინამორბედის დაბადებიდანაა გამომდინარე: თუ ჩვენ რწმენით
ვილ
ოცებთ, და ეს ლ
ოცვები წრფელ
ი იქნება, ღმერთი ისე უპასუხებს ამ ლ
ოცვებს, რომ ჩვენ ვერც კი
წარმოვიდგენთ. ზოგჯერ ღმერთს თავისი მიზეზები აქვს შეაფერხოს იმის მოცემა, რასაც ლ
ოცვაში
ვითხოვთ, მაგრამ თუ ჩვენ მივბაძავთ წმ. ზაქარიას და ელ
ისაბედის მოთმენის მაგალ
ითს, ჩვენ
მივიღებთიმას რასაც ვითხოვდით, როცა ამის დრო მოვა. და თუ ჩვენ რომელ
იმე გამოცდის წინაშე
დავდგებით, როგორც ზაქარია დამუნჯებით, მაშინ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ღმერთის
სასჯელ
ი არაა, არამედ სულ
იერად გაზრდის საშუალ
ებაა. პატივს მივაგებთ რა წმ. იოანე
წინამორბედსა და უფლ
ის ნათლ
ისმცემელ
ს, მოდითვითხოვოთშემწეობა ღმერთისა და ჩვენი უფლ
ის
წინაშე, რათა ჩვენი ლ
ოცვები შესმენილ
ი იქნას

