
 

 

 
 
ქრისტეს ნათელი ქრისტიანებში 
                            ქადაგება 
                   17 იანვარი 2021 წელი 
 
       ქრისტე-,,ნათელი ჭეშმარიტი" (ინ.1:9). და ისინი ვისაც სწამს მისი არიან მისი 
ერთიანი წმინდა ეკლესიის წევრები. იღებენ მის ნათელს, ასე ქრისტიანები თავად 
ხდებიან ნათელნი და სავსენი შინაგანი ქრისტეს ნათებით, ისინი ატარებენ მას გარეთ, 
მათ არ შეუძლიათ დაიტიონ ეს ნათელი საკუთარ თავში, არ შეუძლიათ მისი დაფარვა ! 
უფალმა თქვა: ,,თქვენ ხართ ნათელნი სოფლისანი"... (მათე 5:14). მისია, დაკისრებული 
იესო ქრისტეს მიერ ქრისტიანებზე-ატარონ მისი ნათელი გარშემომყოფებმა . 
      ეს როგორ ხდება? განსაკუთრებულს რას აკეთებენ ქრისტიანები? 
      -ქრისტიანები ავსებენ მსოფლიოს ნათელით. მორალური სისუფთავე ანათებს მათ 
ცხოვრებას, რომელიც წარმოადგენს ნათელ მაგალითს გარშემომყოფებისათვის. ქრისტიანი 
აფრქვევს ღვთიურ ნათელს თითოეული ადამიანისათვის თავისი წყნარი გამომეტყველებით, 
სუფთა გამოხედვით და კეთილისმყოფელი საუბრით. ამის მაგალითია შემდეგი იგავი: ყოველ 
წელს  წმინდა ანტონ დიდთან მიდიოდა  სამი ბერი, რათა მიეღოთ მისგან დარიგება. ორი 
ბერი სხვადასხვა  კᲘთხვებს უსვამდა  მას-ასკეტიზმზე და სულიერ ცხოვრებაზე, ხოლო 
მესამე ბერი ჩუმად უსმენდა . ერთხელ წმინდანმა ჰკითხა  მესამე ბერს: ,,შენ იმდენი 
წელია მოდიხარ ჩემთან, მაგრამ არც ერთხელ არაფერი გიკითხავს." ბერმა  მორჩილებით 
უპასუხა: ,,ჩემთვის შენი ხილვა საკმარისია მამაო." ბერი არაფერს ეკითხებოდა, მაგრამ 
ბევრი რამ ისწავლა! როდესაც უფლის ნათელი აცისკროვნებს ადამიანის სულს, იგი 
თავისუფლად ანათებს გარშემომყოფებსაც. -ქრისტიანებს, ღვთიური ნათებით 
გაბრწყინებულებს, მოაქვთ სამყაროში ნათელი სიტყვა. თავიანთი მასწავლებლის 
დარიგებით წმინდა მოციქულები ქადაგებდნენ ქრისტეს სახარებას ბევრ ერში, 
ინგლისიდან ინდოეთამდე და მიჰქონდათ უფლის ნათელი ყველგან. დღევანდელ დღესაც 
ნათლისმატარებელი ადამიანები უფლის ეკლესიისა აგრძელებენ ამ შრომას მთელს 
მსოფლიოში. არიან წმინდანები, რომლებიც გამოირჩეოდნენ არა მარტო მისწრაფებით, 
არამედ თავიანთი შრომის გამორჩეული შედეგებითაც და ეკლესიის მიერ შერაცხილნი 
იყვნენ წმინდანებისა და განმანათლებლების დასში. წმ. მოღვაწეები კირილე და მეთოდი-
სლავების განმანათლებლები; წმ.გრიგოლი-სომხეთის განმანათლებელი. ეკლესია ადიდებს 
სამ დიდ იერარქს (წმ.ბასილი, გრიგოლი და იოანე ოქროპირი) ,,სამი ჰიპოსტასური 
ღვთაების გასხივოსნებულ მნათობებს," რომლებიც თავიანთი სწავლების ნათელი სხივებით 
გაანათეს მსოფლიო (30 იანვრის სადღესასწაულო ტროპარი). 
      რა თქმა უნდა  ყველა  ქრისტიანის მოწოდება  არ არის მიაღწიოს ამ წმინდანების 
სიმაღლეს, თუმცა-ღა ყველა  ჩვენგანს შეუძლია  შეიტანოს თავისი წვლილი ჩვენი ეკლესიის 
მისიონერულ სამუშაოში, თითოეულს-თავისი შესაძლებლობებისა  და მდგომარეობის 
მიხედვით-და მაშინ უფრო მეტ და მეტ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა მიიღონ ქრისტეს 
ნათელი. ჩვენ აუარებელ მაგალითებს ვხედავთ, როდესაც ადამიანები წყვდიადში 
ცხოვრობდნენ ღმერთის გარეშე, იმედგაცრუებულები და სასოწარკვეთილები და  გადარჩნენ 
ჩვეულებრივი ქრისტიანების ძალისხმევით, რომლებიც უფლის ნათებას ატარებდნენ 
თავიანთ აზროვნებასა  და გულებში! 
      -ქრისტიანები ჩადიან კეთილ ნათელ საქმეებს. თავად უფალმა გვითხრა ასე: ,,ეგრეთ 
ბრწყინავდნენ ნათელი თქუენი წინაშე კაცთა, რათა იხილნენ საქმენი თქუენნი კეთილნი 
და ადიდებდენ მამისა თქუენსა ზეცათასა" (მათე 5.16). მოდით არ ვიფიქროთ, თითქოს 



 

 

უფალი გვიბიძგებს ვაკეთოთ საქმეები, რომელთა ქმნაც არ ძალგვიძს. უფალი ამბობს არა 
დიდი საქმეების შესახებ, არამედ კეთილ საქმეებზე. როგორც მოკრძალებული სანათებელი 
(რომლის შესახებაც ადრე თქვა) ანათებს სახლს, ასევე ჩვენც (ქრისტეს ნათელით 
ავსილნი) ჩვენი ღირსეული მაგალითით ვხდებით ახლობელი ადამიანებისთვის სინათლის 
წყაროდ. ჩვენი ქრისტიანული ქცევით ვეხმარებᲘთ ჩვენს შვილებს, ქმრებს და ცოლებს 
განათლებაში. რამდენი ქმარი იყო გადარჩენილი ცოლების წმინდა საქმეებით! რამდენი 
წმინდანი აღზარდეს კეთილმოღვაწე დედებმა! აზრი არ აქვს ჩხუბს, გინებას, 
საყვედურებს და გულდასაწყვეტ ქმედებებს. კეთილი საქმეები, ჩადენილი ჭეშმარიტი 
სიყვარულით, მოიღებენ კუთვნილ შედეგს. 
      ასევე ჩვენც ყოველ ღონეს ვხმარობთ ჩვენი საზოგადოების გასაუმჯობესებლად; 
კეთილი გულით ვმონაწილეობთ ეკლესიის ყველა  სასარგებლო საქმეებში და მთლიანად 
მრევლის საქმიანობაში. ჩვენ მივაღწევთ მადლიერების სიმაღლეს, თუ გვეყვარება  
მოყვასი და ცოცხალი მაგალითი გავხდებით სიმართლიანობისა, პატიოსნებისა (საკუთარ 
საქმეებში და პროფესიაში) და ერთგულებისა. თუ უმწიკვლოდ ვემსახურებით 
გაჭირვებულებს, და ვითმენთ გაჭირვებას და მივუტევებთ ვინც გვაწყენინა. ასეთი ქცევა  
სხვა ადამიანების სულებს შეეხება და მონანიებამდე მიიყვანს მათ. ისინი მიხვდებიან, 
რომ ის, რასაც ქრისტე გავსწავლის, ჭეშმარიტია და მისაწვდომი, იმიტომ რომ, ჩვენს 
შორის უკვე დღეს არიან ადამიანები, რომლებიც მისი სიტყვისამებრ ცხოვრობენ. მაშინ 
უფრო მეტი ადამიანი მივა მხსნელ ქრისტესთან; ისინი ისწრაფებენ უფლისაკენ, რათა მათ 
საკუთარ სულებს შეᲔძლოთ განათლდნენ და  როგორც ქრისტემ თქვა, რათა განადიდონ 
თავიანთი ზეციური მამა! 
      ჩემო ძვირფასო ძმებო და  დებო, მოდით შევინახოთ ჩვენში ქრისტეს ნათელი და 
წარმოვადგინოთ თავი როგორც ჩაუქრობელი წყარო ნათლისა. მოდᲘთ ვაფრქვიოთ ეს კაშკაშა 
ნათელი ჩვენი ცხოვრების მაგალითით. ჩვენი სიტყვითა  და  საქმით მოდით უფალი ვადიდოთ. 
ამინ. 


