
 

 

ღვთის სიტყვა ნაწილი მეორე 
            13 დეკემბერი 2020 
     როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ წინა ქადაგებებში, ძე უფლისა იწოდება უფლის სიტყვად. იგი-მეორე 
ჰიპოსტასია წმინდა სამებისა, მხოლოდშობილი ძე ღვთისა, იესო ქრისტე, კაციბრიობისთვის 
ხორცშესხმული ღმერთკაცად. 
     ამასთანავე, წმინდა წერილში და ეკლესიის თხრობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ ღვთის სიტყვა 
ნიშნავს ჩვენი უფალი იესო ქრისტეს სწავლებას, რომელიც გვასწავლა ჩვენ დედამიწაზე 
მოსვლისას. ეს წმინდა წერილშია დაწერილი, ხოლო სახარებაში იესო ქრისტეზე ხშირად ამბობენ, 
რომ ,,ეტყობა მათ სიტყუასა" (მარკოზი 2:2). უფლის ამაღლების შემდეგ ამ ღვთის სიტყვის 
სწავლება გრძელდებოდა მისი მოციქულების მეშვეობით. მოციქულთა საქმეებში ჩვენ 
ვკითხულობთ, რომ ,,სიტყუა იგი მოწაფეთა იერუსალემს " (საქმე 6:7). იმ ხნიდან ღვთის სიტყვა 
(სახარება) ვრცელდება როგორც ზეპირად, სიტყვიდან სიტყვით, აგრეთვე წერილობითაც, წმინდა 
წერილით, წმინდათა წერილებით და საეკლესიო მსახურებით. საღვთო ლიტურღიის პირველი ნაწილი 
დაფუძნებულია ღვთის სიტყვაზე და ამიტომ ეწოდება ,,ღვთის სიტყვის ლიტურღიად." მიმდინარეობა 
მცირე გამოსვლისა, ან წმინდა სახარების შესვლა მიმდინარეობს ნავიდან საკურთხევლისკენ 
(ბერძნულად წმინდა ,,ვიმა"). ამ დროს იკითხება წმინდა მოციქულების სამოციქულო (საქმედან ან 
მიმართვიდან). შემდეგ დიაკვანი ან მღვდელი კითხულობს ოთხიდან ერთ-ერთი სახარების 
ნაწყვეტს და მოჰყვება ამას საღვთო სიტყვის ქადაგება. სწორედ ასე კვებავს თავისი სულიერ 
შვილებს ეკლესია ღვთის მარადიული სიტყვით. 
     მორწმუნეების მხრიდანაც აგრეთვე საჭიროა საპასუხო ქმედება. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ 
ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამ გაკვეთილებს, რომელსაც გვაძლევს წმინდა სამოციქულოსა და 
სახარების კითხვა. სწორედ ამიტომ მღვდელი ყოველი წაკითხვის წინ არა ერთგზის მოგვიწოდებს: 
,,სიბრძნით..." თუ ზოგჯერ ჩვენ ფიქრებით განშორებულები ვართ და კონცენტრირებას ვერ ვახდენთ 
იმაზე, თუ რა იკითხება, მაშინ ჩვენ ვერაფერ სარგებელს ვერ მივიღებთ.უნდა ყურადღებით 
ვისმინოთ, გავაღოთ გულის კარები და სიხარულით მივიღოთ ღვთის სიტყვა. მთავარია 
დავიმახსოვროთ ის, რაც მოვისმინეთ და ვეცადოთ განვახორციელოდ ეს ჩვენს ცხოვრებაში. მაშინ 
ვემსგავსებით ჩვენ მინდორს, რომელიც დამუშავდა და როგორც თქვა უფალმა, მიიღო თესლი 
,,აღმოსცენდა და ყო ნაყოფი ასი წელი" (ლუკა 8:8). 
     ღვთის სიტყვა უნდა დარჩეს ჩვენში, ღირსეულ და კეთილ გულში, რათა მან შესძლოს ,,ნაყოფი 
გამოიღონ მოთმენებითა" (ლუკა 8:15) როგორც თქვა უფალმა ,,მთესველის იგავის" ბოლოს. ღვთის 
სიტყვა აუცილებელია ჩვენი სულის საკვებად, როგორც პური და სხვა საკვები ხორცისთვის. უფალი 
ამბობს: ,,არა პურთა ხოლო ცხოვნდების კაცი, არამედ ყოვლითა სიტყვითა, რომელი გამოვალს 
პირისაგან ღმრთისაგან" (მათე 4:4). როგორც ადამიანს არ შეუძლია წყლის გარეშე ცხოვრება, 
ასევე ქრისტიანის ცხოვრება, თუ იგი არ არის სავსე ღვთის სიტყვით, კვდება. ასევე ყვავილებიც 
დაჭკნებიან ქოთნებში, თუ მას არ მორწყავენ. 
     არ არის საკმარისი ვისმინოთ ღვთის სიტყვა კვირაში ერთხელ, როცა ეკლესიაში მივდივართ. 
ეს ყოველდღიურად უნდა ვიკითხოთ, სწორედ ამიტომ ნაწყვეტები წმინდა წერილიდან ყოველ დღე 
იკითხება ეკლესიაში ღვთის მსახურებისას. რა თქმა უნდა ყველას არ შეუძლია ყოველ დღე 
ეკლესიაში სიარული, რათა მოისმინონ ღვთის სიტყვა, მაგრამ თითოეულს შეუძლია (თუ მას ესმის, 
რა სარგებელი მოაქვს სულისთვის ღვთის სიტყვას) მოძებნოს დრო და იკითხოს წმინდა სახარება, 
ყოველ დღე საკითხავი, სახლში, ან სხვა ნებისმიერ ადგილს. არ მარტო უნდა ვიკითხოთ, არამედ 
ვიფიქროთ იმაზე, როგორ გამოვიყენოთ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში წაკითხული. იქნებოდა 
ჭეშმარიტი კურთხევა, თუ ჩვენ, როგორც მეფსალმუნე დავითს, გვქონდა საშუალება 
გაგვემეორებინა მისი სიტყვები: ,,რაბამად შევიყუარე ჰსჯული შენი, უფალო, ყოველსა დღესა 
წვრთა არს ჩემდა" და რადგანც მე ასე შევიყვანე შენი ჰსჯული ,,და აღთქმასა შენსა ვასრულებ" 
(ფს.118 [119]=97 და 128).... 
     ჩემო საყვარელო ძმებო და დებო! ჩვენ ხშირად განვიცდით სისუსტეს რთული სიტუაციების 
დროს, რომელიც ჩვენს ცხოვრებაში წარმოიქმნება. ჩვენი რწმენა ქრება; ჩვენ განვიცდით 
იმედგაცრუებას და მელანქოლიაში ვარდებით. ჩვენ აფორიაქებულები ვართ და ლოცვის სურვილი 
გვეკარგება. ჩვენ საღვთო ლიტურღიაც კი აღარ გვაინტერესებს გვიკითხავს კი თავისთვის, თუ 
რატომ ხდება ასე? იქნებ იმიტომ, რომ არ ვისმენთ ღვთის სიტყვას ყოველდღე? მოვუსმინოთ პავლე 



 

 

მოციქულის რჩევას; რომელიც თავის თავში ყოველთვის ატარებდა ღვთის სიტყვას, თუმცა-ღა კი 
დიდი მოციქული იყო, უფლისგან შთაგონებული. ის ღვთის სიტყვის შთაგონებით ცხოვრობდა, მან 
შეისწავლა ის; ის მას გრძნობდა; და იგი მთელი გულით უქადაგებდა სხვებს ამ სიტყვას. რას 
გვეუბნება იგი ჩვენ? ,,სიტყუა იგი ქრისტესი დამკვიდრებულ იყავნ თქუენ თანა მდიდრად 
ყოვლითა სიბრძნითა" (კოლ.3:10). ეს რომ მოხდეს, ჩვენ უნდა შევიყვაროთ ღვთის სიტყვა და 
როგორც მეფსალმუნე ამბობს, მეტი ვინდომოთ, ვიდრე ოქრო და ძვირფასი თვლები. ისინი მეტად 
ტკბილი უნდა იყოს ვიდრე თაფლი და ფიჭა (ფს. 18 [19]:10). 
     დაე თითოეულმა ჩვენგანმა ყოველ დღე შეისწავლოს წმინდა წერილი, და დაე ღვთის სიტყვა 
იყოს ,,მანათობელი" და ,,სინათლე" ჩვენი ცხოვრების გზაზე (იხ. ფს. 118 [119] და 105). 
ადამიანს, ღვთის სიტყვით განათლებულს, აქვს სწორი ჭკუა-გონება, ასეთი ადამიანი სწორად 
იქცევა და სწორად ცხოვრობს. ასეთი ადამიანი მშვიდნი, კეთილნი არიან და წარმატებით აღწევენ 
თავიანთ საბოლო ნავთსაყუდელს. 
     მოდით-არასოდეს დაგვავიწყდეს, რომ თითოეული ჩვენგანისთვის დიდი მადლია ყურადღებით 
ვისმინოთ ღვთის სიტყვა, გამუდმებით ვისწავლოთ იგი, გააზრებულად ვიფიქროთ მასზე და 
ვიცხოვროთ ღვთის სიტყვის მსგავსად. 


