
 

 

                                          სიტყვა მშვიდობის შესახებ 
                                               27 სექტემბერი 2020 წელი 
 
     ყველაზე საუკეთესო საათები მართმადიდებელი ქრისტიანების ცხოვრებაში 
დედამიწაზე- ეს არის საღვთო ლიტურღიის დრო, რომელშიც ისინი მონაწილეობენ თავიანთ 
ძმებთან და დებთან ერთად. მეომარი ეკლესია  უერთდება  მოდღესასწაულე ეკლესიას და 
მჟღავნდება როგორც ერთიანი სხეული ეს ერთობაა ქრისტესთან- ეკლესიის თავთან 
ბეჭედდასმული საღვთო ზიარებით მის წმინდა  სხეულთან და სისხლთან. როდესაც მორწმუნე 
უახლოვდება წმინდა  ბარძიმს წმინდა ნაწილებთან ერთად (რომელიც ღვთისმსახურს 
უჭირავს), ის გამოხატავს სურვილს ამ ზიარებასთან. სწორედ ეს სურვილი სიძესთან 
კავშირისა  მათ სულებს ასაზრდოებს მორწმუნეებს შესაბამის ლოცვებთან მის მიმართ: 
,,შენ მომაქციე მე სიყვარულით, ქრისტე, და  შეცვალე შენდამი საღვთო მისწრაფებით მე 
კი- ღმერთთან შეერთების მადლი, უფალს მივანდო ჩემი გადარჩენის იმედი. უფალი 
გამეფდა, მშვენიერება შეიმოსა.” 
     სწორედ უფალთან ერთიანობა არის წმინდა  ზიარების მთავარი მიზანი. საღვრთო 
ლიტურღიის დროს წმინდა  ზიარება  სრულდება  საიდუმლო სერობის მიხედვით: როგორც ეს 
უფალმა გააკეთა. ყველაზე წმინდა  მომენტში საღვრთო ლიტურღიისას მღვდლის (ან 
ეპისკოპოსის) მოწოდებით მამა ღმერთი აგზავნის სული წმინდას დაბრძანებულ მოტანილ 
პურზე და ღვინოზე და გადააქცევს ქრისტეს წმინდა ხორცად და სისხლად. ზიარების 
შემდეგ მღვდელი სთავაზობს სიწმინდეებს დამსწრეებს, რომლებიც სათანადოდ არიან 
მომზადებულები უფალთან შესაერთებლად! საღვრთო ლიტურღიის ევქარისტიული საიდუმლოს 
მოტანას წმინდა მოციქულების დროიდან  დღევანდელ დღემდე თან ახლავს სახარების 
კითხვა და ქადაგებები, გალობანი, ლოცვები და თხოვნები, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ 
ვადიდებთ და ვმადლობთ ღმერთს იმისთვის, რომ ყველა ჩვენს თხოვნაზე პასუხს გვცემს, 
როგორც სულიერზე, ასევე მატერიალურზე. ჩვენ არა მარტო ჩვენი თავისთვის ვლოცულობთ, 
არამედ მთელი მსოფლიოსთვის და  ამიტომ საღვრთო ლიტურღია არის უფრო მეტად სავსე 
ლოცვებით მთელი ეკლესიის სხეულისათვის სწორედ ეს საერთო ლოცვა ამყარებს 
მორწმუნეების ინდივიდუარულ ლოცვებს ყველა  დროისას და ნებისმიერ ადგილზე. როდესაც 
ისინი ლოცულობენ სახლში ან სხვა  ადგილას, საღვრთო ლიტურღუა აგრძელებს სულიერებას 
და აკურთხებს ყველა ქრისტიანის ცხოვრებას ეს ზუსტად იყო აღწერილი როგორც 
,,ლიტურღია  ლიტურღიის შემდეგ". 
     თუ ჩვენ ყურადღებით შევისწავლით  საღვრთო ლიტურღიას, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ იგი 
შთაგონებულია  მთელი სახარებით: როგორც ძველი, ასევე ახალი აღთქმით. ზოგოერთი 
ადგილები, როგორიცაა  სამოციქულო და  სახარების კითხვა, თანმიმვდევრობით იკითხება . 
ხოლო ფსალმუნები, ანტიფონები, პროკეიმები და ზიარების გალობა  (რომელიც ამორჩეული 
ფრაზებია  ძველი აღთქმიდან), პირიქით, იგალობება. მღვდლის თხოვნა და ლოცვები 
აგრეთვე გამსჭვალულია საღვრთო წერილის სულით. ამგვარად, საღვრთო ლიტურღიის დროს 
ეკლესია არა მარტო აერთიანებს თავის შვილებს ქრისტესთან (და მთელ წმ. სამებასთან) 
ლოცვითა და წმინდა  ძღვენის საღვრთო ზიარებით, აგრეთვე სთავაზობს წმინდა სიტყვას 
ბიბლიიდან გასანათლებლად და სულიერი შთაგონებით ასავსებად. 
     იბადება  კითხვა: ყურადღებიანები ვართ კი ჩვენ ამ მნიშვნელოვანი რეალობის 
მიმართ და გვესმის კი იგი? ჩვენი მდგომარეობის გათვალისწინებით და ის, თუ ჩვენი 
უმეტესობა  როგორ მონაწილეობს ეკლესიის საღვრთო მსახურებებში, ძალიან ძნელია  
დამაჯერებელი პასუხის გაცემა. აი რატომ ჩავთვალეთ აუცილებლობად, დღევანდელი 
დღიდან, ღვთის დახმარებით, მივუძღვნათ საკვირაო ქადაგებები ბიბლიურ განმარტებებს, 
საღვრთო ლიტურღიის ჩათვლით. 
     საღვრთო ლიტურღიის დასაწყისში პირველი სამი თხოვნა, რომლითაც ეკლესიის მსახური 
მიმართავს ეკტანიაში, მიეკუთვნება მსოფლიოს დიდ თემას: 



 

 

  - ,,მშვიდობით უფლისა  მიმართ ვილოცოთ" 
 - ,,ზეგარდმო მშვიდობისა, და ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენთასა"... 
- ,,მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა ... ვილოცოთ"; 
     მთელი მსახურების დროს მშვიდობისათვის თხოვნა სრულდება კიდევ 18 ჯერ ბოლო 
ლოცვამდე: ,,მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა", რომლის შედეგადაც ლიტურღია  
მთავრდება  დიაკვანის ასამაღლებლით ,,მშვიდობით წარვიდეთ" (ანუ ,,მშვიდობით 
გავიდეთ"). მშვიდობის თემა დომინირებს დასაწყისიდან საღვრთო ლიტურღიის 
დასრულებამდე. 
     მე ვიმედოვნებ, რომ ეს გვაძლევს საშუალებას მივხვდეთ, რამდენად მნიშვნელოვნად 
თვლის ჩვენი ეკლესია მშვიდობის საკითხს მორწმუნეთა და მთელი მსოფლიოს ცხოვრებაში. 
მშვიდობის აღქმა განსაკუთრებით ნათლად ისმის ბიბლიაში და ახალი აღთქმის წიგნებში. 
გავიხსენოთ იესოს შობისადმი მიძღვნილი ანგელოსთა გალობა: ,,დიდება  მაღალთა  შინა  
ღმერთსა და მშვიდობა..." აგრეთვე თავისი აღდგომის შემდეგ უფალმა  მოწაფეების მიმართ 
თავისი პირველი გამოცხადება  შემდეგი სიტყვებით დაიწყო: ,,მშვიდობა თქვენდა" (ინ. 
20:19). 
     რაშია მშვიდობის სიღრმისეული აზრი? რა სარგებლობა მოაქვს კაცობრიობისათვის 
მშვიდობას? როგორ ვიპოვოთ ის? თითოეულ ჩვენთაგანში იბადება  ეს და კიდევ მრავალი 
კითხვა მშვიდობის შესახებ. (განსაზღვრელი დროის არ ქონის გამო დღეს) ჩვენ 
შევეცდებით, საღვრთო სულით აღვსილი ბიბლიის ხელმძღვანელობით, გავცეთ ამ კითხვებზე 
პასუხები შემდგომ ქადაგებებში. 
     რათა უკეთ გავიგოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენს ცხოვრებაში მშვიდობა , მოდით 
დასაწყისისთვის გავიხსენოთ მართალი აღთქმა: ,,მშვიდობისა შეუდეგით ყოველთა თანა  და  
სიწმიდესა , რომლისა თვინიერ ვერვინ იხილოს უფალი" (ებრ.12:14). მშვიდობა  
სიწმინდესთანაა დაკავშირებული და მის გარეშე ვერავინ შეძლებს უფლის ხატების 
დანახვას და მის სასუფეველში შესვლას! მოდით მუდამ გვახსოვდეს ამის შესახებ! 


