
 

 

,,მეუფისა ჩვენისათვის... (არქიეპისკოპოსისათვის)" 

(26/12/2021) 

 

     შობაზე ბეთლემელ მწყემსებთან და აღმოსავლეთიდან მოსულ ბრძენ 
ვარსკვლავმრიცხველებთან ერთად ჩვენ მივიჩქარით წმინდა ადგილისაკენ, რათა თაყვანი 
ვცეთ ,,დაბადებულ მეუფეს". ჩვენ გაოცებულები ვართ ქრისტეს უსაზღვრო მორჩილებით, 
რომელიც იბადება საქონლის ბაგაში. თუმცა გამოქვაბულის სიღარიბე ჩვენი გონებიდან არ 
განდევნის იმ ფაქტს, რომ იესო ქრისტე ყველაფერთან ერთად კიდევ არის ,,მეუფე მეუფეთა" 
და მუდმივ დიდებაში მყოფი ეპისკოპოსი, როგორც გვიხსნის ამას მოციქული პავლე 
ებრაელთა მიმართ ქადაგებაში: ,,ეგრეთცა ქრისტე არა თავი თვისი ადიდა ყოფად 
მღვდელთმოძღვრად, არამედ რომელი - იგი ეტყოდა მას: ძე ჩემი ხარი შენ, და მე დღეს 
მიშობიე შენ" (ებრ. 5:5). ასე იგი იყო გამოცხადებული მღვდელმთავრად თავად ღმერთის 
მიერ (5:9-10). ჩვენ ამის შესახებ გვესმის საშობაო საღვთო ლიტურღიაზე, როცა სახარებით 
შესვლის დროს იდიდება შემავალი ლოცვით: ,,საშოთ მთებისა წინა გშევ შენ... შენ ხარ 
მღვდელ უკუნისამდე წესსა მას ზედა მელქისედეკისსა" (ფს. 109 (110), 3-4). 
მღვდელმთავრობასთან ერთად ჩვენი უფალი იესო ქრისტე ფლობს აგრეთვე 
წინასწარმეტყველების ნიჭს, და რადგანაც ფლობს მღვდელმთავლობის ტიტულს, ამიტომ 
ზოგიერთ ხატებზე იგი გამოსახულია მღვდელმთავრის სამოსში. ამგვარად უმაღლესი 
მღვდელმთავარი აუქმებს აარონის მემკვიდრეობის მღვდელმსახურებას და აწესებს ახალ 
მღვდელმსახურებას (ებრ. 8:7). 

     როგორც მუდმივი უმაღლესი მღვდელმთავარი იესო მარად იხსნის მათ, ვინც მისი 
საშუალებით უახლოვდება ღმერთს (ებრ. 7:25). მოციქული პავლე კიდევ უფრო მეტად 
მნიშვნელოვანს გვიხსნის: ,,იესო ავიდა ზეცად (ებრ. 7:26) და მჯდომარეა მარჯვენით 
ღმერთსა - მაგისა. ვითარცა მღვდელთმოძღვართა მათ, პირველად თვისთა ცოდვათათვის 
მსხვერპლისა შეწირვა (ებრ. 7:27), ემსახურება წმიდათა წმიდას და მოწმობს ჭეშმარიტ 
ზეციურ სასუფეველში, რომელიც აღმართა არა კაცმა, არამედ ღმერთმა. ამ ზეციური 
მსახურების ანალოგი არის მსახურება, რომელსაც აღასრულებს მღვდელი დედამიწაზე (ებრ. 
8:5). 

     იესომ რომელმაც მას შემდეგ რაც საიდუმლო სერობაზე თავის მოსწავლეებს 
ასწავლა საღვთო ზიარების საიდუმლო, მისცა მათ მცნება, რომ იგივე გაეკეთებინათ მათ, და 
მათ მემკვიდრე ეპისკოპოსებს. ეკლესიის წმინდა მოძღვრებიდან ვიცით, რომ უფალმა იესო 
ქრისტემ იაკობი (ცნობილი როგორც უფლის ძმა) დანიშნა იერუსალიმის პირველ 
ეპისკოპოსად. შთამბეჭდავია ის, რომ უფლის ძმა იაკობი, თუმცა - ღა არ შედის 12 
მოციქულის რიცხვში, იმსახურებდა საყოველთაო პატივისცემას. უფლის ძმის იაკობის 
მიმართვა ახალ აღთქმაშია შეტანილი. აგრეთვე პირველი უძველესი საღვთო ლიტურღია, 
რომელიც სრულდებოდა იერუსალიმის ეკლესიაში, ატარებს უფლის ძმის იაკობის სახელს, 
რომლის ხსენების დღესაც ეკლესია აღნიშნავს შობის შემდეგ კვირას. ამგვარად წმიმდა 
მოციქულების საქმეები გაგრძელდა და აგრძელებენ მას დღევანდელ დღემდე მათი 
მემკვიდრეები - ეპისკოპოსები, დეკანოზების, მღვდლებისა და დიაკვნების დახმარებით. 
მათი ვალდებულებები ისაზღვრება მსოფლიო კრების მიერ, რათა ყველაფერი რიგირ 
მიხედვით შესრულდეს. წმინდა ეგნატე ღვთისმეტყველი წერს: ,,ჭეშმარიტია მხოლოდ ის 
საღვთო ევქარისტია, რომელიც სრულდება ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსის, ან ვისაც 
მან დაავალა მისი შესრულებით". 



 

 

     საღვთო ლიტურღიის დროს ეპისკოპოსი წარმოადგენს ,,ქრისტეს მაგივრად 
წარმომადგენელს" და დეკანოზები წარმოადგენენ ,,მოციქულებს", წერს წმინდა ეგნატე 
ანიტიოქელი. საღვთო ლიტურღია არის თავად საიდუმლო სერობის საღამო, სადაც 
ქრისტესთან და მოციქულებთან (ეპისკოპოსთან და დეკანოზებთან) ერთად იკრიბებიან 
ყველა მორწმუნეები, - ამბობს წმინდა ეგნატე, - ერთიანი რწმენით იესო ქრისტეს სახელით და 
ისმინეთ ეპისკოპოსის და დეკანოზ - მღვდლებისა გუკისხმიერად და ეზიარეთ ერთი 
პურისგან. მორწმუნეები იმყოფებიან ერთობაში ეპისკოპოსთან, როგორც ქრისტე 
ეკლესიასთან. იოანე ოქროპირი ამატებს: ,,ეპისკოპოსი მოგვმადლებს ჩვენ ღვთიურ 
კურთხევას და ჩვენი ლოცვები ააქვს ღმერთთან". 

     მორწმუნეები, განსაკუთრებით საღვთო ლიტურღიის დროს, გრძნობენ საფრთხეს, 
რომელიც მსახურების დროს ემუქრებათ ეპისკოპოსებს, მღვდლებსა და დიაკვნებს, - და 
ლოცვითი თხოვნით მიმართქვენ მათთვის ღმერთს. 

     დიაკვანი ამბობს: ,,მეუფისათვის ჩვენისა (სახელი) პატიოსანთა მღვდელთა (ანუ 
მოძღვრებისათვის) ქრისტეს დიაკონთა (ანუ დიაკვნებისთვის), ყველა მსახურისათვის (ანუ 
ყველა იმ სასულიერო პირებისათვის, რომლებიც ეკლესიაში მსახურობენ) და ყველა აქ 
მყოფთათვის უფლისა მიმართ ვილოცოთ." ეკლესიაში მყოფები პასუხობენ დიაკვნის ამ 
მოწოდებას მხურვალედ ,,უფალო შეგვიწყალენ". ანუ, უფალო, შეიწყალე მამა. ჩვენი, 
ეპისკოპოსი, ჩვენი მოძღვრები, დიაკვნები და ყველა ჩვენ. 

     ეკლესიის ამ ლოცვას მოძღვრების მიმართ დიდი ძალა აქვს. გავიხსენოთ ის შედეგი, 
რომელიც ჰქონდა იერუსალიმის ეკლესიაში მორწმუნეების ლოცვას მოციქული პეტრეს 
გადასარჩენად, რომელიც მეფე იროდმა მოკვლის მიზნით ციხეში გამოამწყვდია. ოთხი 
ჯგუფი ოთხი ჯარისკაცის შემადგენლობით დარაჯობდა საპყრობილეში პეტრეს. იგი ორი 
ჯაჭვით იყო შებორკილი. მოულოდნელად უფლის ანგელოზი ათავისუფლებს მას, უღებს 
ყველა კარს ისე, რომ არც ერთი მცველთაგანი ამას ვერ ამჩნევს და პეტრე თავისუფლად 
მიდის იქ, სადაც ეკლესია ლოცულობდა მისთვის. საიდუმლო და ყოვლად ძლიერი იარაღი 
ქრისტიანისა არის - ლოცვა! და ამას გვიჩვენებს ჩვენ წმინდა მოციქულთა საქმე: ,,სანამ პეტრე 
საპყრობილეში იყო, ეკლესია შეუჩერებლად ლოცულობდა მისთვის" (საქ. 12:17). 


