
 

 

           ღვთისმშობლის მიძინების დღისადმი მიძღვნილი ქადაგება  
                                       ხსენების დღე 15 აგვისტო 
                                                 16 აგვისტო 2020წ. 
                                      
     დღეს ეკლესია სადღესასწაულო გალობით ,,კურთხეულო და უბიწო დედაო ღვთისაო" და 
ყველა ჩვენგანის მოსიყვარულე დედის მიძინებასა და ცათა სასუფეველში აყვანის დღეს 
აღნიშნავს. 
     ,,придите, все пределы земли, свя щениое преставление богаматери 
восхвалим."  ,,воспойте люди, матери бога нашего, воспайте".  
     (ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება. დიდი მწუხრი. სტ. ხმა 3: ხმა 5). 
     როდესაც ყოვლადწმინდა და მარადის ქალწულ მარიამის მიწიერი მისია დამთავრდა, 
მისმა ძემ და უფალმა იესო ქრისტემ გადაწყვიტა, რომ დადგა დღე, როდესაც ის მის 
გვერდით უნდა დადგეს და მიიღო იგი მთელი თავისი დიდებით. თავისი ღვთისადმი 
მორჩილებით, რწმენით და ერთგულებით მან მთავარანგელოზებზე და ანგელოზებზე 
აღმატებული ადგილი მოიპოვა. 
     ღვთისმშობლის მიძინებისას საოცარი ამბები მოხდა. ,,გარდაცვალებამდე, ყველა 
მხრიდან ღრუბლებზე ამხედრებული ღვთის მოციქულები მოვიდნენ ლ, რათა თაყვანი ეცათ 
წმინდა და ცხოველისმყოფელი შენი სხეულისათვის, განსაკუთრებული გრძნობით 
ეამბორნენ მას" (ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება. დიდი მწუხრი. სტიქ.). წმ. 
მოციქულები, მიუხედავად იმისა, რომ მთელს ქვეყანაზე იყვნენ მიმოფანტულები 
სახარების საქადაგებლად, შესძლეს სასწაულებრივად მოსვლა და წმ. ქალწულის 
გარდაცვალების ხილვა. ეს სასწაუკი იმიტომ იყო დაშვებული, რომ შესძლებოდათ თაყვანი 
ეცათ მისი ცხოველისმყოფელი სხეულისათვის, რომლიდანაც ღმერთკაცი იესო ქრისტე 
მოგვევლინა ჩვენ. 
     წმ. ღვთისმშობლის მიძინება... მას ანგელოზები აცილებენ ,,ყველაზე მთავარი 
ზეციური ძალები" რომლებიც ყველაფრის მეფეს გარს ეხვევიან. და თავად იესო ქრისტე, 
ცისა და მიწის მეუფე. მხოლოდშობილი ძე წმ. ქალწული მარიამისა, უხილავად უახლოვდება 
რათა ღირსეულად მიაგოს პატივი დედას, მიიღოს მისი ღვთივ შთაგონებული სული და თან 
ახლდეს მის ,,კურთხეულ და წმინდა სხეულს" ზეციურ ტახტრევანამდე. უხილავად დაჰქრიან 
ანგელოზები და ყველა ზეციურ ძალებს უცხადებენ ,,აი მოვიდა ყოველთა დედოფალი, ღვთის 
განმაცხადებელი; გააღეთ კარებები და მშვიდობიანად მიიღეთ ის, ეს დედა ყოველთვის 
არსებული სინათლისა; რადგან მისი მეშვეობით მოხდა ყველა ადამიანის გამოხსნა; ჩვენ 
არ შეგვიძლია თვალი გავუსწოროთ მას და სათანადო პატივის მიგებაც არ შეგვიძლია..." 
(ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინება. დიდი მწუხრი. სტიქ.). 
     ასე ასრულდა წინასწარმეტყველისა და მეფის დავითის წინასწარმეტყველება: ,,აღდგა 
დედოფალი ზეციური შენთვის ოქროითა პორფერისაითა." (ფსალმუნი 44 [45] : 10). ქალწული 
მარიამი, რომელიც ღვთის დედა და ყველას დედოფალია, გარდა ღირსი ,,მეფეთა მეფისა" 
იმყოფება მარჯვნივ ტახტზე - ვანისაგან ოქროთი შემოსილი, რომელიც ანსახიერებს მის 
უხრწნელ დიდებას. უბიწო დედა, მიწიდან ზეცამდე ამაღლებული, ცათა სასუფეველში 
იმყოფება, სადაც ქრისტე განაგებს, და იქ იგი შეუწყვეტლივ ევედრება ყველა 
ჩვენთაგანისთვის თავის ძეს. სწორედ მისი დაუღალავი ლოცვის გამო ძისა და მოწყალე 
ღმერთის მიმართ, იგი გვიცავს, გვიფარავს და გვანიჭებს ცოდვათა გამოსყვიდასა და 
პატიებას ყველას მათ, ვინც პოულობს ნავთსაყუდელს მის ყოვლადმოწყალე შუამავლობაში. 
     საყვარელო ძმებო და დებო, ყველას ალბათ გამოგვიცდია ერთხელ მაინც ჩვენი 
ყოვლადწმინდა და ქალწული მარიამის დახმარებითი შუამავლობა. აურაცხელი 
შემოწირულობა, რომელიც მორწმუნეებს აქვთ დაპირებისამებრ შეწირული წმ. ხატების 



 

 

მიმართ და წმ. ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიებისადმი, დამამტკიცებელია მრავალი 
სასწაულისა, რომელსაც შეუწყვეტლივ გვივლენს ღვთისმშობელი.ალ აი ამიტომ მიძინების 
დღეს 15 აგვისტოს და მის წინა დღეებში ეკლესიები ივსება მორწმუნეებით. 
ისინიბღვთისმშობელს თავიანთ გულის კარებს უღებენ, სურთ გაუზიარონ მას თავიანთი 
მწუხარება, ესაუბრონ მოსიყვარულე დედას, რომელიც ყველას მფარველობს ვინც 
სასოებითა და რწმენით მიდის მასთან. რა თქმა უნდა ეს მხოლოდ აგვისტოში არ ხდება, 
არამედ ეს მთელი წლის განმავლობაში ასეა. ამასთან დაკავშირებით უნდა ავღნიშნოთ, 
რომ ჩვენს ეკლესიაში არ მიმდინარეობს არცერთი ღვთისმსახურება, სადაც არ 
აღევლინება ღვთისმშობლისადმი სამადლობელი ლოცვები, გალობები, თხოვნები და 
დიდებანი ,,ღვთისმშობელსა და ქვეყნის დედას," ,,უპატიოსნესსა ქერუბიმთასა და 
აღმატებით უზესთაესსა სერაფიმთასა. 
     ღვთისმშობლის მიძინების სადღესასწაულო დღეს ეკლესია განსაკუთრებით მიმართავს 
წმინდა დედას ახალგაზრდების დაცვის გულითადი თხოვნით, რომლებიც თავიანთი 
ცხოვრების გზის დასაწყისში ეჯახებიან სირთულეებსა და პრობლემებს. აი რატომ 
მოუწოდებდა მშობლებს წმ. პორფირი, რომ მიემართათ მათ ღვთისმშობელისთვის, რომლის 
შუამავლობასაც დიდი ძალა აქვს. 
     ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების დიდი მწუხრი, რომელიც ჩვენ უკვე 
გავიხსენეთ, ასეთი ლოცვითი მიმართვით მთავრდება: ,,ამგვარად, ყოვლადწმინდა 
დედოფალო, მარად ცოცხალო,ცხოველმყოფელ მეუფესთან და შენს ძესთან, ილოცე მარად შენი 
ახალი ხალხის გადასარჩენასა და დაცვისათვის მტრების ყოველგვარი თავდასხმისაგან". 
     ჩემო ძმებო და დებო, 
     დაე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის კურთხეულმა წყალობამ განგვათავისუფლოს ჩვენ 
ყველა შესაძლო ტანჯვისა და ყოველგვარი ხორციელი და სულიერი შეურაცხყოფისაგან; დაე 
ჩვენი მწუხარება სიხარულად შესცვალოს და ისე ქნას, რომ ღირსეულად გავყვეთ მის 
ნაფეხურებს, რათა შევძლოთ დავინახოთ იგი მთელი თავისი ბრწყინვალებით ცათა 
სასუფეველში.  
                                      ამინ. 


