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  მღვდელმთავარი ამბერკი(ტაუშევი) 

 

(1906 წ. 1 ნოემბერი–1976 წ. 13 აპრილი) 

 

მღვდელმთავარი ამბერკი იყო რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის 

ეპისკოპოსი საზღვარგარეთ; 1961 წლიდან _ სირაკუზისა და ტროიცკის 

მთავარეპისკოპოსი. 

1920 წელს ტაუშევების ოჯახი ემიგრაციაში გაემგზავრა. მომავალმა მღვდელმთავარმა 

ბავშვობა ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში გაატარა. შემდეგ დაამთავრა სოფიის 

უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტი. 1931 წელს მონაზვნად აღიკვეცა,  იმავე  

წელს   ხელი დაასხეს ბერდიაკვნად,  ხოლო 1932 წელს მღვდელმონაზვნად აკურთხეს. 

1944 წლიდან იგი არქიმანდრიტია. 1951 წელს სამოღვაწეოდ გაემგზავრა ამერიკაში, 

სადაც, მთავარეპისკოპოს ვიტალის მიწვევით,  ჯორდანვილის წმიდა სამების სასულიერო 

სემინარიაში  კითხულობდა ლექციებს ახალ აღთქმაში, ლიტურგიკასა და ჰომილეტიკაში. 

1952-1976  წლებში იყო სემინარიის რექტორი. მისი ხელმძღვანელობის დროს 

სასწავლებელმა მიიღო ნიუ-იორკის შტატის უნივერსიტეტის სტატუსი. 1960-1976 წლებში 

იყო ასევე წმიდა სამების მონასტრის წინამძღვარი. 

ღვთისმეტყველების მეცნიერის, მღვდელთმთავარ ამბერკის შრომებში 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ახალი აღთქმის განმარტებებს, რომლებიც სასწავლო 

სახელმძღვანელოდ გამოიყენება მრავალი ქვეყნის სასულიერო სასწავლებლებში. 

მღვდელმთავარი ამბერკი დასაფლავებულია ჯორდანვილის წმიდა სამების 

მონასტერში. 
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ეპისკოპოსი ამბერკი ტაუშევი 

 

იოანეს სახარების განმარტება 

 

თავი 1 

 

მაცხოვრის განკაცება 

 

წმინდა იოანე მახარებელი თავისი სახარების თხრობას მაცხოვრის, როგორც 

უფლის მხოლოდშობილი ძის განკაცებით იწყებს, პირველი სამი მახარებელი კი _  იმ 

მოვლენით, რომლის დამსახურებითაც საღვთო მეუფებამ მიიღო საკუთარი საწყისი 

დროსა და სივრცეში; წმინდა იოანე, არწივის მსგავსად, ამ სამეფოს მარადიული 

საფუძვლისკენ მიიწევს და იმის მუდმივმყოფობას ჭვრეტს, ვინც “უკანასკნელ დღეებში” 

განკაცდა.  

ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირს – ღვთის ძეს – იოანე მახარებელი უწოდებს 

“სიტყვას”. აქ აუცილებელია, ვიცოდეთ და გვახსოვდეს, რომ ბერძნული “ლოგოსი” 

ნიშნავს არა მხოლოდ წარმოთქმულ სიტყვას, არამედ აზრს, გონებას, სიბრძნეს, 

რომლებიც სიტყვით არის გადმოცემული. ამიტომ ღვთის ძის “სიტყვად” სახელდება 

ნიშნავს იმავეს, რასაც ტიტული “სიბრძნე”. მოციქული პავლე სწორედ ასე უწოდებს 

მაცხოვარს - “ღვთის სიბრძნე”. 

სწავლება “ღვთის სიბრძნის შესახებ”, უეჭველია, რომ ამავე მნიშვნელობით არის 

გადმოცემული იგავთა წიგნში (8:22-30 “უფალმა შემიძინა თავისი გზის დასაწყისში, 

თავის ქმნილებებამდე დასაბამით; უკუნითიდან დამადგინა, თავიდანვე, ქვეყნის 

დასაბამიდან. როცა არ იყო უფსკრულები, მაშინ გავჩნდი, როცა არც წყალუხვი წყაროები 

იყო; მე გავჩნდი, ვიდრე მთები დამყარდებოდნენ, ბორცვებზე უწინარეს; როცა ჯერ არც 

ქვეყანა იყო შექმნილი, არც მინდორ-ველები და არც სამყაროს პირველი მტვერი; 

როდესაც იგი ზეცას განამზადებდა, იქ ვიყავი, როდესაც უფსკრულის პირზე წრეს 

ავლებდა, როდესაც მაღლა ცებს ამაგრებდა, უფსკრულის წყაროებს აძლიერებდა, 

როდესაც ზღვას წესს უდგენდა, რომ წყალი ნაპირებიდან არ გადმოსულიყო, როდესაც 

ქვეყანას საფუძველს უყრიდა, მაშინ მე გვერდით ვყავდი, როგორც ოსტატი, დღენიადაგ 

სიხარული ვიყავი და ყოველ ჟამს მის წინაშე ვლაღობდი...”).  

ამის შემდეგ როგორ უნდა ამტკიცო, თითქოს იოანე მახარებელს სწავლება 

ლოგოსის შესახებ პლატონის ფილოსოფიიდან და მისი მიმდევრებისგან, კერძოდ კი _  

ფილონისგან აიღოს? წმინდა იოანე წერს იმის მიხედვით, რაც მისთვის ცნობილი იყო 

ძველი აღთქმის წმინდა წიგნებიდან და რაც თავად უფლისგან შეყვარებულმა მოწაფემ 

ისწავლა ღვთაებრივი მასწავლებლისგან, ასევე - რაც სულიწმინდამ გამოუცხადა. 

 

’’დასაბამად იყო სიტყვა”– ეს ნიშნავს, რომ სიტყვა ღვთის თანაარსია. ამასთან, 

მახარებელი შემდეგ განმარტავს, რომ სიტყვა არ განეყოფება ღმერთს თავის არსთან 

მიმართებით და, ამის შესაბამისად, ის თანაარსია ღვთისა; და ბოლოს, ის პირდაპირ 
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უწოდებს სიტყვას ღმერთს: ”ღმერთი იყო სიტყვა” - აქ სიტყვა “ღმერთი” ბერძნულში 

გამოყენებულია არტიკლის გარეშე, რამაც საბაბი მისცა არიანელებსა და ორიგენეს 

ემტკიცებინათ, რომ სიტყვა ისეთივე ღმერთი არ არის, როგორიც მამა. ეს გაუგებრობაა. 

სინამდვილეში, აქ ღრმა აზრია ჩადებული წმინდა სამების პირთა შეურევნელობის 

შესახებ. არტიკლის არარსებობა იმაზე მიუთითებს, რომ სწორედ იმაზეა საუბარი, ვის 

შესახებაც მანამდე ითქვა; ამიტომ მახარებელს რომ გამოეყენებინა სიტყვა “ო თეოს” 

(ბერძნულში), გამოვიდოდა, რომ “სიტყვა” იგივე მამა ღმერთია, რომლის შესახებაც 

ზემოთ არის ლაპარაკი. ამიტომ, სიტყვაზე საუბრისას, მახარებელი მას უწოდებს 

უბრალოდ “თეოსს”, რითაც მიანიშნებს მის ღვთაებრივ ღირსებაზე და ამავდროულად 

ხაზს უსვამს, რომ სიტყვა დამოუკიდებელი (თვითმყოფადი) ჰიპოსტასური არსის 

მქონეა. 

როგორც ნეტარი თეოფილაქტე აღნიშნავს, იოანე გვიხსნის რა სწავლებას  ღვთის 

ძის შესახებ, უწოდებს მას “სიტყვას” და არა ”ძეს”, “რათა, როცა გავიგონებთ ძის შესახებ, 

არ ვიფიქროთ მის ვნებისმიერ და ხორციელ შობაზე. იმიტომ უწოდებს მახარებელი მას 

“სიტყვას”, რათა  ვიცოდეთ, რომ, როგორც სიტყვა იბადება გონებაში უვნებოდ, ისიც, 

ამის მსგავსად, უვნებოდ იბადება მამისგან”.  

სიტყვები ”ყოველივე მის მიერ შეიქმნა” ნიშნავს, რომ სამყაროს შექმნისას 

”სიტყვა” იარაღი არ ყოფილა, არამედ ქვეყნიერება წარმოიშვა შესაქმის პირველწყაროსა 

და პირველმიზეზისგან (მათ შორის, თავად ”სიტყვის” მიერაც), მამა ღმერთისგან ძის 

მიერ, რომელიც თავად არის ყოველივეს წყარო. 

”მასში ცხოვრება იყო” – აქ “ცხოვრება” უნდა მივიღოთ არა პირდაპირი, არამედ 

სულიერი გაგებით, რომელიც გონიერ არსებებს ღვთისკენ სწრაფვისკენ უბიძგებს. 

სულიერი ცხოვრება გვეძლევა მხოლოდ ღვთის სიტყვასთან ურთიერთობით. 

შესაბამისად, ”სიტყვა” ნებისმიერი გონიერი არსებისათვის ჭეშმარიტი სულიერი 

ცხოვრების წყაროა.  

”ცხოვრება იგი იყო ნათელი კაცთა” – აქ მხედველობაში აქვს ის, რომ ეს 

სულიერი ცხოვრება, რომელიც ღვთის სიტყვისგან წარმოსდგება, ანათლებს ადამიანს 

სრულყოფილი განგებულებით.  

”ნათელი ბნელში ჩანს” _ ”სიტყვა”, რომელიც ადამიანებს ანიჭებს ჭეშმარიტ 

განგებულებას, ცოდვის სიბნელეშიც არ ტოვებს მათ, არამედ ეს სინათლე არ აღიქმება 

სიბნელედ; ცოდვაში მყოფმა ადამიანებმა სულიერ სიბრმავეში დარჩენა გადაწყვიტეს. 

მაგრამ ” ბნელმა იგი ვერ მოიცვა” – ვერ შეზღუდა მისი მოქმედება და გავრცელება.  

ასეთ შემთხვევაში, იმისათვის, რომ ადამიანები ღმერთს საღვთო ნათლით 

შეერთებოდნენ, უფალმა ამქვეყნად გამოგზავნა იოანე ნათლისმცემელი და ბოლოს 

თავად “სიტყვაც” გახდა კაცი.  

”იყო კაცი, მოვლენილი ღვთის მიერ, და სახელი მისი _ იოანე” – აქ 

”მოვლენილი” ნიშნავს: ის მუდამ კი არ არსებობდა, როგორც ”სიტყვა”, არამედ 

კონკრეტულ დროში იშვა. 
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”არ იყო იგი ნათელი, არამედ რათა დაამოწმოს ნათლის შესახებ” _ ეს ნიშნავს, 

რომ იოანე ნათლისმცემელი თვითმყოფადი სინათლე კი არ ყოფილა, არამედ იმ 

ნათელს აირეკლავდა, ”რომელიც ანათლებს ყოველ კაცს, მომავალს ამ სოფლად”. 

ქვეყანამ არ შეიცნო სიტყვა, მიუხედავად იმისა, რომ თავის არსებობას სწორედ 

მას უნდა უმადლოდეს. ”თავისიანებთან მოვიდა და თავისიანებმა იგი არ შეიწყნარეს” – 

ანუ თავის რჩეულ ხალხთან – ისრაელიანებთან მოვიდა და მათ არ მიიღეს (ყველამ არა, 

რა თქმა უნდა). 

”ხოლო რომლებმაც შეიწყნარეს იგი” სიყვარულითა და რწმენით, ”მისცა მათ 

ხელმწიფება, რომ ღვთის შვილები ყოფილიყვნენ” – ანუ მიანიჭა მათ ახალი სულიერი 

ცხოვრების საწყისი, რომელიც ისევე, როგორც ხორციელი, დაბადებიდან იწყება, 

ოღონდ არა ხორციელი დაბადებით, არამედ ღვთისგან.  

”და სიტყვა ხორციელ იქმნა”. ”ხორციელში” იგულისხმება არა კაცობრივი 

სხეული, არამედ მთლიანად კაცი, სწორედ იმ გაგებით, როგორც ეს წმინდა წერილში 

ხშირად იხსენიება. ანუ, სიტყვა იქცა სრულ კაცად, რომელიც ამავდროულად იყო 

ღმერთიც. ”და დამკვიდრდა ჩვენ შორის” ”მადლში” უნდა ვიგულისხმოთ როგორც 

ღვთაებრივი სიკეთე, ასევე ღვთის ნიჭები, რომლებიც ადამიანებს ახალი სულიერი 

ცხოვრებისკენ გზას უხსნის, – ანუ სულიწმინდის ნიჭები. ”სიტყვა”, რომელიც ჩვენთან 

მკვიდრობდა, მოწოდებული იყო, ასევე, ჭეშმარიტებისკენ. 

”და ვიხილეთ დიდება მისი, დიდება, როგორც მხოლოდშობილისა მამის მიერ” 

მოციქულებმა მართლაც იხილეს მისი დიდებულება ფერისცვალებისას, აღდგომისას და 

ამაღლებისას. იხილეს მისი დიდებულება მაშინ, როდესაც მათ ასწავლიდა, 

აღასრულებდა სასწაულებს. ის – “ერთარსია მამისა”, რადგან ის ერთია – ძე ღვთისა 

არსით, თავისი ღვთაებრივი ბუნებით. ამ სიტყვებით მინიშნებულია მისი უზომო 

აღმატებულება მათზე, ვინც მადლით არის ღვთის ძე და შვილი, ანუ მორწმუნეები, 

რომელთა შესახებაც ზემოთ არის საუბარი. 

 

 

მაცხოვრის მოღვაწეობის დასაწყისი 

 

იოანე ნათლისმცემელი და მისი მოწმობა იესო ქრისტეს შესახებ 

 

იოანე ნათლისმცემლის საქადაგებლად გამოსვლასა და მაცხოვრის შესახებ 

მისეულ დამოწმებაზე ყველა მახარებელი თითქმის ერთნაირი სიზუსტით 

გადმოგვცემს. მხოლოდ იოანე მახარებელი ტოვებს გარკვეულ ადგილებს და იესო 

ქრისტეს ღვთაებრიობას უსვამს ხაზს.  

იოანე ნათლისმცემლის საქადაგებლად გამოსვლის დროსა და მაცხოვრის 

მოღვაწეობის საწყის პერიოდზე საინტერესო ცნობებს გვაწვდის ლუკა მახარებელი. ის 

ამბობს, რომ ეს იყო “ტიბერიუსის მმართველობის მეთხუტმეტე წელს, როდესაც პილატე 

პონტოელი მეფობდა იუდეაში...”  
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იოანე ნათლისმცემლის საქადაგებლად გამოსვლის შესახებ თხრობით ლუკა 

მახარებელს სურს გვითხრას, რომ იმ პერიოდში პალესტინა შედიოდა რომის იმპერიაში 

და გვაუწყებს იმდროინდელი მმართველების შესახებ. 

ადგილს, სადაც ნათლისმცემელმა დაიწყო მოღვაწეობა, მათე მახარებელი 

”იუდეის უდაბნოს” უწოდებს. სწორედ ასე ერქვა იორდანესა და მკვდარი ზღვის 

დასავლეთ სანაპიროს, რადგან იქ მოსახლეობა მცირერიცხოვანი  იყო. უფლისგან 

მოწოდების შემდეგ ნათლისმცემელი უფრო დიდ დასახლებულ ადგილებში იწყებს 

ქადაგებას. 

პირველი სამი მახარებელი იოანე ნათლისმცემელს უწოდებენ: “ხმა უდაბნოში 

მღაღადებლისა: გაამზადეთ გზა უფლისა, გაასწორეთ მისი ბილიკნი.” სწორედ ასევე 

უწოდებს საკუთარ თავს ნათლისმცემელი ”იოანესაგან სახარებაში”. ეს სიტყვები 

აღებულია ესაია წინასწარმეტყველის წიგნიდან, როდესაც ის იერუსალიმს ამშვიდებს 

და ეუბნება, რომ დასრულდა მისი დამცირება და მალე გამოჩნდება უფლის დიდება. ეს 

წინასწარმეტყველება აღსრულდა, როდესაც 70-წლიანი ბაბილონური ტყვეობიდან 42 

ათასი იუდეველი სამშობლოში დაბრუნდა. ამ დაბრუნებას წინასწარმეტყველი 

გამოხატავს, როგორც სადღესასწაულო მსვლელობას, რომელსაც წინამძღვრად თვით 

ღმერთი ჰყავს და ეს მახარებელი. 

ამ წინასწარმეტყველებას ყველა მახარებელი შემდეგნაირად განმარტავს: 

ღმერთში იგულისხმება მესია - მხსნელი, მახარებელი კი, ცხადია, იოანეა. რაც შეეხება 

უდაბნოს, სულიერი მნიშვნელობით, ეს თავად ისრაელიანები არიან; ის გზები კი, 

რომლებიც მოსასწორებელია – ადამიანთა ცოდვებია. აი, რას ნიშნავდა წინამორბედის 

ქადაგება მთლიანობაში: - მოინანიეთ! ესაიას წინასწარმეტყველებას ძველი აღთქმის 

უკანასკნელი წინასწარმეტყველი  მალაქია პირდაპირ გამოთქვამს და წინამორბედს, 

რომელიც მესიას გზას უმზადებს, “უფლის ანგელოზს” უწოდებს. მარკოზ მახარებელიც 

სწორედ ამ ციტატით იწყებს თხრობას.  

სინანულის შესახებ ქადაგება იოანე ნათლისმცემლისა განპირობებული იყო 

ზეციური მეუფის მოახლოებით. 

ამ სამეფოში შესასვლელად ადამიანების მომზადებისას იოანე ხალხს 

სინანულისკენ მოუწოდებდა და ვინც მის მოწოდებას იღებდა, ნათლავდა “სინანულის 

ნათლობით ცოდვათა მოსატევებლად”. ეს იყო არა მადლისმიერი, ქრისტიანული 

ნათლობა, არამედ წყალში შთაფვლა, როგორც სიმბოლო იმისა, რომ მოსანათლავად 

გამზადებულს ჰქონდა სურვილი, განწმენდილიყო ცოდვებისგან, მსგავსად იმისა, 

როგორც წყალი განწმენდს ადამიანს გარეგნულად.  

იოანე ნათლისმცემელი მკაცრი მოღვაწე იყო. ატარებდა უხეშ სამოსს აქლემის 

ბეწვისგან შეკერილს, იკვებებოდა მკალითა (კალიის ერთ-ერთი სახეობა) და ველური 

თაფლით. ის თავისი თანამედროვეებისგან მკვეთრად განსხვავდებოდა; 

განსხვავდებოდა მისი მოძღვრებაც იუდეველთა მოძღვრებისგან. მესიის 

მოახლოებასთან დაკავშირებულ მის ქადაგებას კი შეუძლებელი იყო, არ მიეპყრო 

ადამიანების ყურადღება. იუდეველი ისტორიკოსი იოსებ ფლავიუსი ადასტურებს, რომ 

“იოანეს ქადაგებით აღფრთოვანებული ხალხი დიდი რაოდენობით მიდიოდა მასთან” 
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და იმდენად გავლენიანი იყო, რომ იუდეველები მზად იყვნენ, ყველაფერი 

გაეკეთებინათ ისე, როგორც იოანე ეტყოდა. ფარისევლები და სადუკეველებიც ვერ 

უყურებდნენ ამ ყველაფერს სიმშვიდით და თავადაც გადაწყვიტეს მასთან უდაბნოში 

წასვლა, მაგრამ არა გულწრფელი გრძნობებით. ამიტომ, გასაკვირი არ არის, რომ იოანე 

მათ “იქედნეთა ნაშობს” უწოდებს. იოანე ფარისევლებსა და სადუკეველებს 

ქედმაღლობას, თავდაჯერებულობას საყვედურობს და შეაგონებს, რომ აბრაამის 

შთამომავლობით თავის დაიმედება სიკეთეს არ მოუტანთ, თუ თავად არ გამოიღებენ 

სინანულის ნაყოფს, რადგან “ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ნაყოფი 

კეთილი, მოეკუეთოს და ცეცხლსა დაედვას” - როგორც ყოვლად უვარგისი. აბრაამის 

ჭეშმარიტ ძედ მხოლოდ მისი შთამომავლები კი არ იწოდებიან, არამედ ისინი, ვინც 

ღვთის ერთგული იქნება.  

იმ დროს მესიის საყოველთაო მოლოდინი იყო და იუდეველებს სჯეროდათ, 

რომ მესია მოსვლისთანავე ხალხის მონათვლას დაიწყებდა. გასაკვირი არ არის, 

როდესაც ბევრმა ჰკითხა იოანეს – იყო თუ არა თვითონ ქრისტე, ამაზე ნათლისმცემელმა 

ასე უპასუხა, რომ ის ნათლავს წყლითა და სინანულით, მაგრამ  შემდეგ მოვა მასზე 

ძლიერი, ვის წინაშეც საკუთარ თავს მისი თასმების გახსნის ღირსადაც არ მიიჩნევს – 

როგორც ამას მონები აკეთებდნენ თავიანთი ბატონისთვის.  

 

მაცხოვრის ნათლობა 

 

იესო ქრისტეს ნათლობის შესახებ ოთხივე მახარებელი მოგვითხრობს. ყველაზე 

ვრცლად ამის შესახებ მათე მახარებელი გვაუწყებს. მაცხოვარი, სავარაუდოდ, იმავე 

ტიბერიუსის მმართველობის მე-15 წელს მოინათლა, როდესაც, ლუკა მახარებლის 

მიხედვით, იესოს 30 წელი შეუსრულდა. წმინდა მათეს თანახმად, იოანე 

ნათლისმცემელი უარს ეუბნება ქრისტეს მონათვლაზე და უპასუხებს, რომ პირიქით 

უნდა მოხდეს – ის ქრისტემ უნდა მონათლოს. იოანე მახარებლის მიხედვით კი 

ნათლისმცემელი ნათლობამდე არ იცნობდა ქრისტეს, არ იცნობდა მანამ, სანამ არ იხილა 

ღვთის სული, მტრედის სახით მასზე გადმომავალი.  

აქ არ არის წინააღმდეგობა: ნათლობამდე იოანე მაცხოვარს არ იცნობდა როგორც 

მესიას, მაგრამ, როდესაც იესო მასთან მოსანათლავად მივიდა, მან, როგორც 

წინასწარმეტყველმა, მაშინვე იგრძნო მისი სიწმინდე, უცოდველობა და მისი 

დაუსრულებელი აღმატებულება; სწორედ ამიტომ წამოიძახა: “მე უნდა მოვინათლო 

შენგან...” როდესაც მან იესოზე გადმომავალი ღვთის სული იხილა, საბოლოოდ 

დარწმუნდა, რომ მის წინ მესია-ქრისტე იდგა. მაცხოვარი კი უპასუხებს, რომ უნდა 

აღასრულონ “სიმართლე (ჭეშმარიტება)”, რაც იმას ნიშნავს, რომ იესო ქრისტემ, როგორც 

ადამიანმა და საწყისმა კაცობრიობის განახლებისა, საკუთარი მაგალითით უნდა 

უჩვენოს ადამიანებს ღვთის განგებულების აღსრულების აუცილებლობა.  

 

 

ქრისტეს პირველი მოწაფეები 
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ეშმაკისაგან გამოცდის შემდეგ მაცხოვარი კვლავ გაემართა იორდანეზე 

იოანესთან, მანამდე კი ნათლისმცემელმა ფარისევლების წინაშე კიდევ ერთხელ 

დაამოწმა იესოზე, როგორც განხორციელებულ მესიაზე. ამის შესახებ მხოლოდ იოანე 

მახარებელი მოგვითხრობს.  

იუდეველებმა იერუსალიმიდან მღვდელმთავრები და ლევიტელები გაგზავნეს 

იოანესთან იმის საკითხავად, იყო თუ არა თითონ ქრისტე? რადგან, მათი წარმოდგენით, 

ნათლობის შესრულება მხოლოდ მესიას შეეძლო. იოანე აღიარებს, რომ ის არ არის 

ქრისტე. კითხვაზე: _ მაშ ვინ არის იგი? წინასწარმეტყველი ხომ არა? _ საკუთარ თავს 

უწოდებს “ხმას მღაღადებლისას უდაბნოში” და ხაზს უსვამს, რომ მის მიერ ნათლობის 

შესრულება და ყველა მსახურება მხოლოდ  სამზადისია ქრისტეს მოსვლისთვის. 

კითხვების ასარიდებლად, საუბრის ბოლოს, იოანე ამბობს: “თქვენ შორის დგას, 

რომესაც თქვენ არ იცნობთ, რომელიც ჩემ შემდეგ მოდის, რომელიც ჩემზე წინ დადგა”; 

ის თავის მსახურებას იწყებს ჩემ შემდეგ, მაგრამ ის მუდამ არსებობდა და აქვს 

ღვთაებრივი ღირსება, მე კი იმის ”ხამლთა თასმების გახსნის ღირსიც არა ვარ”. ამ 

დამოწმებას ადგილი ჰქონდა ბეთაბრაში, სადაც იოანესთან უამრავი ადამიანი 

მიდიოდა.  

მეორე დღეს, ანუ ორმოცდღიანი მარხვისა და ეშმაკისაგან გამოცდის შემდეგ, 

იესო კვლავ ბრუნდება იორდანეზე იოანესთან. იოანე ყველას გასაგონად ამბობს: “აჰა, 

ტარიგი ღვთისა, რომელმაც აიღო  ცოდვები სოფლისა” და კიდევ ერთხელ ამოწმებს, 

რომ იესო არის ძე ღმრთისა, რომელიც სულიწმინდით ნათლავს: “ვიხილე სული, 

გადმომავალი, როგორც მტრედი, ზეციდან, და დაადგრა მას”. 

მომდევნო დღეს იოანე კვლავ იდგა იორდანეს ნაპირზე ორ მოწაფესთან ერთად, 

როდესაც მაცხოვარმა ისევ ჩაიარა სანაპიროზე. იესოს დანახვისას იოანემ კიდევ 

ერთხელ გაიმეორა იგივე სიტყვები: “აჰა, ტარიგი ღვთისა”. უწოდებს რა მაცხოვარს 

ტარიგს – კრავს, იოანე ადასტურებს ესაიას წინასწარმეტყველებას, რომლის 

მიხედვითაც მესია წარმოდგენილია, როგორც კრავი. შესაბამისად, ამ მოწმობის 

ძირითადი აზრი იოანეს მიერ ისაა, რომ ქრისტე არის მსხვერპლი, რომელიც ღმერთმა 

გაიღო კაცობრიობის ცოდვათათვის; მაგრამ იოანეს სიტყვებში იესოს შესახებ, 

“რომელმაც აიღო ცოდვები სოფლისა”, იგულისხმება, რომ ეს ცოცხალი მსხვერპლი არის 

ამავდროულად მღვდელმთავარიც, რომელიც საკუთარ თავზე იღებს ადამიანთა 

ცოდვას და  თავს მსხვერპლად სწირავს.  

იოანეს ორი მოწაფე, თავიანთი მოძღვრისგან კიდევ ერთი დამოწმების მოსმენის 

შემდეგ, მიჰყვება უფალს იქ, სადაც ის ცხოვრობს და რჩებიან მასთან გვიანობამდე. 

უსმენენ მის ქადაგებას, რომელიც მოწაფეებს  უფრო უმყარებს იმ აზრს, რომ ის მესიაა. 

ამ მოწაფეთაგან ერთ-ერთი ანდრიაა, მეორე კი თავად იოანე მახარებელი, რომელიც 

სახარებაში არასდროს ასახელებს საკუთარ თავს იმ მოვლენების აღწერისას, რომლებშიც 

უშუალოდ მონაწილეობდა.  

უფალთან საუბრის შემდეგ სახლში დაბრუნებული ანდრია თავის ძმას, სიმონს, 

აუწყებს, რომ მან და იოანემ იპოვეს მესია: “ვიპოვეთ მესია, რაც ითარგმნება: ქრისტე;” 
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ამრიგად, ანდრია იყო არა მხოლოდ პირველად მოწოდებული მოწაფე ქრისტესი 

(პირველწოდებული), არამედ მან, მოწაფეთაგან პირველმა, იქადაგა ქრისტე. როდესაც 

ანდრიამ ქრისტესთან თავისი ძმა სიმონი მიიყვანა, უფალმა მას უწინასწარმეტყველა, 

რომ იქნება „კლდე“. „პეტროს“ – ბერძნულად ნიშნავს კლდეს.  

მეორე დღეს იესომ გალილეაში მოისურვა წასვლა და კიდევ ერთ პიროვნებას – 

ფილიპეს მოუწოდა. მან კი მოინდომა, საკუთარი მეგობარი ნათანაელი მიეყვანა 

მაცხოვართან და უთხრა: ”რომელზეც დაწერა მოსემ სჯულში და წინასწარმეტყველებმა, 

ვიპოვეთ _ იესო, ძე იოსებისა, ნაზარეთიდან”, მაგრამ ნათანაელმა ეჭვი გამოთქვა: 

”ნაზარეთიდან შესაძლებელია რამე კეთილი იყოს?” როგორც ჩანს, ნათანაელს, მსგავსად 

სხვა იუდეველებისა, ჰქონდა იმის მოლოდინი, რომ ქრისტე, როგორც მიწიერი მეფე, 

მოვიდოდა იერუსალიმის მაღალი საზოგადოებიდან; გარდა ამისა, გალილეა, რომელიც 

იუდეველთა შორის ცუდი რეპუტაციით სარგებლობდა და ნაზარეთი – ეს პატარა 

ქალაქი, რომელიც ძველი აღთქმის წიგნში არსად იხსენიება, არანაირად არ უნდა 

ყოფილიყო მესიის დაბადების ადგილი. ფილიპე კი მოუწოდებს მეგობარს, წავიდეს და 

თავად დარწმუნდეს მისი სიტყვების ჭეშმარიტებაში. 

ნათანაელს, როგორც ღიასა და გულწრფელ ადამიანს, სურს დარწმუნდეს   

ფილიპეს ნათქვამის სისწორეში და იესოსთან მიდის. მაცხოვარი ნათანაელის 

დანახვისთანავე ადასტურებს მის უბრალოებასა და გულწრფელობას და ამბობს: “აჰა, 

ჭეშმარიტად ისრაელელი, რომელშიც მზაკვრობა არ არის”. ნათანაელი გაოცდა: საიდან 

იცნობდა მას იესო, როდესაც პირველად ხედავდა? მაშინ მაცხოვარმა მისი ეჭვების 

საბოლოოდ გასაფანტავად  მას თავისი ღვთაებრივი ყოვლისმხედველობა უჩვენა და 

მიანიშნა ერთ საიდუმლო მოვლენაზე, რომლის არსი არავისთვის იყო ცნობილი, გარდა 

თავად ნათანაელისა: “ვიდრე შენ ფილიპე მოგიხმობდა, როცა იყავი ლეღვის ხის ქვეშ, 

გიხილე შენ.” თუ რა შეემთხვა ნათანაელს ლეღვის ქვეშ, უცნობია, მაგრამ, როგორც ჩანს, 

აქ გარკვეული საიდუმლოა, რის შესახებაც მის გარდა მხოლოდ ღმერთს შეეძლო 

სცოდნოდა. ამ ფაქტმა ისე იმოქმედა ნათანაელზე, რომ იესოსთან დაკავშირებით 

გაჩენილი ყველა ეჭვი გაუქარწყლდა: მიხვდა, რომ მის წინაშე იდგა არა უბრალოდ 

ადამიანი, არამედ ის, ვინც დაჯილდოებულია ღვთაებრივი ყოვლისმცოდნეობით და 

მაშინვე ირწმუნა მისი, როგორც ღვთისგან გამოგზავნილი მესიისა, რაც რწმენით 

აღსავსე სიტყვებით გამოხატა: “რაბი, ძე ღვთისა, შენ ხარ მეუფე ისრაელისა.”  

არსებობს მოსაზრება, რომ ნათანაელს ჩვევად ჰქონდა ლეღვის ქვეშ ლოცვა და, 

როგორც ჩანს, იმ დროს, ლოცვისას, გარკვეული განცდა დაეუფლა, რომელიც მის 

გონებაში მკვეთრად აღიბეჭდა, რის შესახებაც არც ერთ ადამიანს არ შეეძლო 

სცოდნოდა. აი, რატომ აღუძრა მაცხოვრის მიერ ნათქვამმა ნათანაელს მხურვალე რწმენა 

იესოსადმი.  

ნათანაელის ამ წამოძახილის შემდეგ მაცხოვარი მიმართავს არა მხოლოდ მას, 

არამედ მის ყველა მიმდევარს: “ამინ, ამინ, გეუბნებით თქვენ: ამიერიდან იხილავთ  ცას 

გახსნილს და ღვთის ანგელოზებს, აღმავალთ და გადმომავალთ  ძეზე კაცისა.” ამ 

სიტყვებში მაცხოვარი გულისხმობს, რომ მისი მოწაფეები სულიერი თვალით 

განჭვრეტენ მის დიდებულებას, რომ უკვე ახდა უძველესი წინასწარმეტყველება ცისა 
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და მიწის უხილავი კიბით შეერთების შესახებ, რომელიც ძველაღთქმისეულმა 

მამათავარმა იაკობმა იხილა. ეს კი ღვთის ძის განკაცებით მოხდა, რომელიც გახდა “ძე 

კაცისა”. ამ სახელს მაცხოვარი ხშირად უწოდებს საკუთარ თავს. სახარებაში 80-მდე 

ადგილას გვხვდება ეს სიტყვა. ამით იესო თავის კაცობრივ ბუნებას უსვამს ხაზს, რომ ის 

არის ადამიანი ამ სიტყვის ყველაზე მართალი გაგებით: ის არის იდეალური, 

უნივერსალური, აბსოლუტური კაცი - მეორე ადამი, რომელმაც თავისი ჯვარცმით 

საწყისი დაუდო განახლებულ კაცობრივ ბუნებას. 

 

 

თავი 2  

 

მაცხოვრის პირველი სასწაული ქორწილში გალილეის კანაში 

 

ამ სასწაულის შესახებ მხოლოდ ერთი მახარებელი – იოანე გვაუწყებს. ეს მოხდა 

მესამე დღეს მას შემდეგ, რაც ქრისტე ფილიპესთან და ნათანაელთან ერთად გალილეაში 

გავიდა. კანა – ეს არის პატარა ქალაქი, რომელიც ნაზარეთიდან ჩრდილოეთით 2-3 

საათის სავალზე მდებარეობს და ეწოდება გალილეის კანა, განსხვავებით იმ კანისგან, 

რომელიც ქალაქ ტირას მახლობლად მდებარეობდა. გალილეის კანა ნათანაელის 

სამშობლოა.  

მაცხოვარი ქორწილში დაპატიჟებული იყო როგორც ერთი ჩვეულებრივი 

სტუმართაგანი. დედამისიც იქ იმყოფებოდა, რომელიც, როგორც ჩანს, იქ იესოზე 

გაცილებით ადრე მივიდა. ჩანს, რომ მექორწილე ოჯახი არც ისე მდიდარი იყო. 

ქორწილი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, როდესაც ღვინო გაუთავდათ. ამ 

შემთხვევაში ყოვლადწმინდა ქალწულმა უშუალო მონაწილეობა მიიღო, რათა საოჯახო 

ზეიმი არ ჩაშლილიყო. მისმა მადლით აღვსილმა სულმა აქ პირველად უშუამდგომლა 

ადამიანებს თავის ღვთაებრივ ძესთან: “ღვინო არა აქვთ” – ეუბნება ღვთისმშობელი 

მაცხოვარს. ის უეჭველად იმედოვნებდა, რომ მაცხოვარი ოჯახს დაეხმარებოდა. “რა 

არის ჩემი და შენი საზრუნავი, დედაკაცო?” – უპასუხებს იესო. ამ სიტყვაში – დედაკაცო 

- უპატივცემულობის მცირეოდენი ჩრდილიც კი არ უნდა დავინახოთ. ეს არის 

აღმოსავლეთში მიღებული ჩვეულებრივი მიმართვა ქალისადმი. მაცხოვარი ამ სიტყვით 

ღვთისმშობელს ჯვრიდანაც მიმართავს, როდესაც იოანე მოციქულისთვის ზრუნვას 

ავალებს. 

“ჯერ არ მოსულა ჩემი ჟამი” – ამბობს მაცხოვარი. ამის შემდეგ, ჩანს, რომ 

ღვთისმშობელს ქრისტეს ეს სიტყვები არ მიუღია როგორც უარი. პირიქით, ის ეუბნება 

მსახურებს, რომ “რასაც გეტყვით თქვენ, გააკეთეთო”.  

სახლში, სადაც ქორწილი იმართებოდა, იყო ქვის ექვსი ჭურჭელი, რომლებსაც 

განსაბანი წყლის ჩასასხმელად იყენებდნენ. ამ ჭურჭელში დიდი ოდენობით სითხე 

ჩადიოდა.  
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იესომ უბრძანა მსახურებს, ჭურჭლები წყლით აევსოთ, შემდეგ კი უთხრა, 

ამოეღოთ ამ ჭურჭლებიდან ღვინო და მიეტანათ პურის უფალთან, რათა ის 

აღსრულებული სასწაულის ჭეშმარიტებაში დარწმუნებულიყო.  

როგორც ვხედავთ, ეს სასწაული მაცხოვარმა ისე აღასრულა, რომ ჭურჭელს არც 

კი შეხებია, არამედ მათგან გარკვეული მანძილითაც კი იყო დაშორებული. ეს აშკარა 

დადასტურებაა მისი ღვთაებრივი ძალისა. როგორც იოანე ოქროპირი ამბობს: “რათა 

ეჩვენებინა, რომ თავად არის ის, ვინც წყალს ყურძნად აქცევს, ყურძენს კი _ ღვინოდ 

ვენახის ფესვებიდან და ის, რაც მცენარეში დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობს, 

მან წამის ერთ გაელვებაში განახორციელა”. 

პურის უფალი, რომელმაც არ იცის, თუ საიდან გაჩნდა ღვინო, თავისი 

სიტყვებით ამოწმებს, რომ სასწაული აღსრულდა და, ამასთან, ხაზს უსვამს, რომ ღვინო 

საუკეთესო ხარისხისაა, ვიდრე ის, რომელიც მანამდე იყო სუფრაზე მიტანილი. 

სიტყვებიდან “როცა დათვრებიან” - არ უნდა დავასკვნათ, თითქოს ამ 

ქორწილში ყველა დათვრა. აქ საუბარია საყოველთაო წესზე. ცნობილია, რომ ებრაელები 

ღვინის სმაში ზომიერებით გამოირჩეოდნენ, რადგან ეს სასმელი პალესტინაში 

ჩვეულებრივ სასმელად მიიჩნეოდა და ღვინოს წყალში ურევდნენ. დათრობა 

უკიდურესად უღირს საქციელად მიიჩნეოდა. რა თქმა უნდა, უფალი იესო ქრისტე არ 

მიიღებდა მონაწილეობას ღრეობაში, სადაც უამრავი ადამიანი იქნებოდა მთვრალი. 

სასწაულის მიზანი იყო, ბედნიერება მიენიჭებინა ღარიბი ადამიანებისთვის, რომლებიც 

საოჯახო დღესასწაულს ზეიმობდნენ. სწორედ ესაა უფლის მადლი. მახარებლის 

მოწმობით, ეს იყო პირველი სასწაული, რომელიც მაცხოვარმა თავისი საზოგადოებრივი 

მოღვაწეობის დასაწყისში აღასრულა. ამის მიზანი იყო წარმოეჩინა საკუთარი დიდება, 

როგორც ღვთის ძისა და საკუთარი მოწაფეები მისადმი რწმენაში განემტკიცებინა.  

ამის შემდეგ წმინდა ოჯახი ცოტა ხნით ნაზარეთში რჩება, მერე კი მიემართებიან 

კაპერნაუმისკენ, რათა იერუსალიმში პასექის დღესასწაულზე ავიდნენ. 

 

 

პირველი პასექი 

 

მაცხოვრის მიერ ტაძრიდან მოვაჭრეების განდევნა 

 

პირველი სამი მახარებლიდან დეტალურად და გასაგებად არცერთი მათგანი არ 

მოგვითხრობს უფლის იერუსალიმში ასვლის შესახებ. მხოლოდ იოანე მახარებელი 

გადმოგვცემს დაწვრილებით სამი წლის განმავლობაში იესოს იერუსალიმში შესვლას 

მისი საზოგადოებრივი მსახურების პერიოდში; ასევე, ქრისტეს მიერ იერუსალიმში 

მისვლას სხვადასხვა დღესასწაულზე.  

  უფლისთვის ჩვეულებრივი მოვლენა იყო დიდ დღესასწაულებზე  

იერუსალიმში გამოჩენა, რადგან იქ იყო მობილიზებული იუდეველთა სულიერი 

ცხოვრება. ამ დღესასწაულების დროს იუდეველები მთელი პალესტინიდან და ასევე 



 11 

სხვა ქვეყნებიდან ადიოდნენ იერუსალიმში. ამიტომაც ქრისტესთვის მნიშვნელოვანი 

იყო  იქ მისვლა და იმის ჩვენება, რომ თავად არის მესია.  

სახარების დასაწყისში წმინდა იოანეს მიერ ვაჭრების განდევნის აღწერა 

განსხვავდება იმ მოვლენისგან, რომელზეც პირველი სამი მახარებელი მოგვითხრობს. 

ტაძრიდან პირველი განდევნა უფლის მიერ საზოგადოებრივი მსახურების დასაწყისში 

მოხდა, ბოლო კი – მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობის დასასრულს – იესოს მეოთხე 

პასექამდე.  

როგორც ჩანს, კაპერნაუმიდან მაცხოვარი, მოწაფეებთან ერთად, 

იერუსალიმისკენ გაემართა. ოღონდ ამჯერად არა იმიტომ, რომ სჯულს 

დამორჩილებოდა, არამედ რათა აღესრულებინა იმის ნება, ვისგანაც მოვიდა ამქვეყნად – 

გაეგრძელებინა გალილეაში დაწყებული მესიანური საქმიანობა.  

იერუსალიმში პასექის დღესასწაულზე ორ მილიონამდე ებრაელი იკრიბებოდა. 

ისინი ვალდებული იყვნენ, დაეკლათ საპასექო კრავი და ტაძარში ღვთისთვის 

შეეწირათ. იოსებ ფალვიუსის მოწმობით, ჩვ.წ. აღ-ით 63 წელს, მღვდლებს 256 ათასი 

საპასექო კრავი უნდა შეეწირათ, ასევე წვრილფეხა საქონელი და შინაური ფრინველი. ამ 

საქონლის გასაყიდად ებრაელებმა ტაძრის ეზო ბაზრად აქციეს: შიგნით შერეკეს 

შესაწირი ცხოველები, ფრინველების გალიები დადგეს, მოაწყვეს გასაყიდი და ფულის 

დასახურდავებელი დახლები. იმ დროისთვის მიმოქცევაში იყო რომაული მონეტები; 

სჯულის თანახმად კი ტაძრისთვის ებრაული ფულის ერთეული უნდა შეეწირათ. 

პასექისთვის იერუსალიმში ჩასულ ებრაელებს ფული უნდა გადაეხურდავებინათ, რაც 

გადამხურდავებლებს საკმაოდ დიდ მოგებას უტოვებდა. გამდიდრების სურვილით 

შეპყრობილი ებრაელები ტაძარში ისეთი ნივთებითაც კი ვაჭრობდნენ, რაც 

მსხვერპლშეწირვას  საერთოდ არ უკავშირდებოდა. მღვდელმთავრები კი მტრედების 

გამოყვანით იყვნენ დაკავებული, რათა შემდეგ დღესასწაულებზე ისინი დიდ ფასად 

გაეყიდათ.  

მაცხოვარმა თოკებისგან, რითაც, როგორც ჩანს, საქონელს აბამდნენ, შოლტი 

გააკეთა და ტაძრიდან საქონელი გამოყარა, მეკერმეებს ფული დაუბნია, მათი დახლები 

გადააბრუნა და მტრედების გამყიდველებს უთხრა: ”აიღეთ ეს აქედან და ნუ აქცევთ 

ჩემი მამის სახლს სავაჭრო სახლად”. ამგვარად, უწოდებდა რა ღმერთს თავის მამას, 

იესო ქრისტემ პირველად საჯაროდ აღიარა, რომ ღვთის ძეა. ვერავინ შეეწინააღმდეგა 

საღვთო განგებას, რომლის ძალითაც მოქმედებდა მაცხოვარი, რადგან, ცხადია, იოანეს 

დამოწმებას მასზე, როგორც მესიაზე, უკვე მოეღწია იერუსალიმამდე. ამასთან, 

ვაჭრებშიც სინდისმა გაიღვიძა. როდესაც იესო მღვდელმთავრების კუთვნილ 

მტრედებთან მივიდა, მხოლოდ მაშინ შეჰკადრეს: “რა სასწაულს გვიჩვენებ ჩვენ, ამას 

რომ აკეთებ?” რაზეც მაცხოვარი უპასუხებს: “დაანგრიეთ ეს ტაძარი და სამ დღეში 

აღვადგენ მას”. როგორც მახარებელი დასძენს, იესოს მხედველობაში ჰქონდა საკუთარი 

სხეული. ანუ, ამით ქრისტეს  იუდეველებისთვის უნდოდა შემდეგი ეთქვა: თქვენ 

სასწაულს ითხოვთ – მოგეცემათ ეს სასწაული, მაგრამ არა ახლა: როდესაც დაანგრევთ 

ჩემი სხეულის ტაძარს, სამ დღეში აღვადგენ მას და ეს იქნება სასწაული იმ 

ხელმწიფებისა, რომლითაც ახლა ამას ვაკეთებ.  
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მღვდელმთავრები ვერ მიხვდნენ, რომ ამით მაცხოვარმა  თავისი სიკვდილი 

იწინასწარმეტყველა – თავისი სხეულის ტაძრის დარღვევა და მესამე დღეს მკვდრეთით 

აღდგომა. მათ მაცხოვრის სიტყვები პირდაპირი მნიშვნელობით გაიგეს, იერუსალიმის 

ტაძარს დაუკავშირეს და გადაწყვიტეს, მის წინააღმდეგ იერუსალიმის მოსახლეობა 

აემხედრებინათ.  

ცხადია, მაცხოვარი თავის სხეულზე საუბრობდა როგორც ტაძარზე, რადგან 

მასში დაიტია მისი ღვთაებრიობა; და იმყოფებოდა რა ტაძარში, მისთვის ჩვეულებრივი 

იყო საკუთარ სხეულზე, როგორც ტაძარზე, საუბარი.  

ყოველთვის, როდესაც ფარისევლები მოითხოვდნენ მისგან რაიმე სასწაულს, 

მაცხოვარი უპასუხებდა, რომ არ მიეცემათ მათ არანაირი სასწაული, გარდა იმისა, 

რომელიც იონა წინასწარმეტყველს უკავშირდება. ამის გათვალისწინებით უფლის 

სიტყვები, თქმული იუდეველების მიმართ, შესაძლოა გავიგოთ ასე: “არ არის 

თქვენთვის საკმარისი, შეურაცხყოთ მამაჩემის სახლი, რომელიც სავაჭრო სახლად 

გიქცევიათ?! თქვენ ბოროტებას მიჰყავხართ იქამდე, რომ ჯვარს უნდა აცვათ და 

მოაკვდინოთ ჩემი სხეული; აღასრულეთ ეს და დაინახავთ ისეთ სასწაულს, რომელიც  

ჩემს ყველა მტერს გააოცებს –  ჩემს მოკვდინებულ და დამარხულ სხეულს სამ დღეში 

აღვადგენ”. 

იუდეველებს სურდათ, გაექარვებინათ და დაუჯერებელი გაეხადათ მაცხოვრის  

ნათქვამი, რითაც იმაზე მიანიშნებდნენ, რომ ეს ტაძარი, იერუსალიმში მდგარი, 46 წლის 

განმავლობაში შენდებოდა და როგორ იქნებოდა შესაძლებელი მისი სამ დღეში 

აღდგენა?  

ტაძრის მშენებლობა რომის დაარსებიდან 734 წელს დაიწყო, ანუ ქრისტეს 

შობამდე 15 წლით ადრე; 46-ე წელი კი მოდის რომის დაარსებიდან 780 წელზე. ანუ, ეს 

სახარებისეულ პირველ პასექს ემთხვევა.  

აღსანიშნავია, რომ თვით მაცხოვრის მოწაფეებმაც კი უფლის ეს სიტყვები 

მხოლოდ მას შემდეგ გულისხმაყვეს, რაც ჯვარცმიდან მესამე დღეს ქრისტე აღდგა “და 

ირწმუნეს წერილიც და იესოს სიტყვაც”. 

ამის შემდეგ მახარებელი გვიამბობს, რომ იესო პასექის დღესასწაულზე 

სასწაულებს აღასრულებდა, რომლის მხილველებსაც სწამდათ მისი. თუმცა, “თვით 

იესო არ ენდობოდა მათ იმის გამო, რომ თვითონ იცნობდა ყველას” – ანუ არ ენდობოდა 

მათ, მათს რწმენას, რადგან მხოლოდ სასწაულებზე დაფუძნებული რწმენა ვერ იქნება 

მყარი. მაცხოვარი იცნობდა ყველას, როგორც ყოვლისშემძლე ღმერთი. იცოდა, რა იდო 

თითოეული ადამიანის გულის სიღრმეში. ამიტომაც არ სჯეროდა იმ ადამიანის, 

რომელიც სასწაულის ხილვის შემდეგ უმჟღავნებდა იესოს რწმენას. 

 

 

თავი 3  

 

მაცხოვრის საუბარი ნიკოდმოსთან 
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იესო ქრისტეს მიერ ტაძრიდან ვაჭრების გაყრამ და სასწაულებმა, რომლებიც 

მაცხოვარმა იერუსალიმში აღასრულა, იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა 

იუდეველებზე, რომ ერთ-ერთი მათგანი, იუდეველთა მთავარი – სინედრიონის წევრი 

ნიკოდემოსი გადაწყვეტს იესოსთან მისვლას. ნიკოდემოსი, რომელსაც ძალიან 

აინტერესებს ქრისტესთან საუბარი, მის მტრადქცეულ იუდეველთა შიშის გამო, 

უფალთან ღამით მიდის.  

ნიკოდემოსი ქრისტეს უწოდებს “რაბის”, ანუ მოძღვარს, რაც ნიშნავს, რომ სხვა 

იუდეველებისგან განსხვავებით, მოძღვრის ხარისხს sცნობს. მწიგნობრების აზრით, თუ 

ადამიანს არ ჰქონდა შესაბამისი სკოლა დამთავრებული, მას მოძღვარ-მასწავლებელს 

არავინ უწოდებდა. ეს კი გვიჩვენებს ნიკოდემოსის დამოკიდებულებას მაცხოვრისადმი. 

ამის შემდეგ ნიკოდემოსი ქრისტეს უწოდებს “ღვთისგან მოსულ მოძღვარს”, რითაც 

აღიარებს, რომ იესო სასწაულებს ახდენს საღვთო ძალის მეშვეობით.  

ნიკოდემოსი მაცხოვარს ესაუბრება არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ ყველა იმ 

იუდეველის სახელით, რომლებმაც ირწმუნეს უფლისა; შესაძლოა, სინედრიონის 

ზოგიერთი წევრის სახელითაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები, ძირითადად, 

მტრულად იყვნენ უფლის მიმართ განწყობილი.  

მთელი საუბარი მნიშვნელოვანია იმით, რომ მიმართულია ფარისეველთა ცრუ 

წარმოდგენის წინააღმდეგ ღვთის სასუფევლისა და იქ ადამიანის  დამკვიდრების 

შესახებ.  

ეს საუბარი პირობითად სამ ნაწილად იყოფა: სულიერი აღმავლობა - როგორც 

ძირითადი მოთხოვნა ღვთის სასუფეველში შესასვლელად; ღვთის ძის მიერ 

კაცობრიობის ჯვარცმით გამოსყიდვა; იმ ადამიანთა განსჯა, რომლებმაც არ ირწმუნეს 

იესო ქრისტესი.  

ფარისევლები საკუთარ თავს სხვა ადამიანებისგან სრულიად განსხვავებულად 

მიიჩნევდნენ. მათი აზრით, მხოლოდ იმიტომ, რომ იუდეველები იყვნენ და, ამავე 

დროს, ფარისევლები, უკვე ღირსი იყვნენ მესიის სასუფევლისა. თავად მესია, 

ფარისევლების აზრით, იუდეველების მსგავსი უნდა ყოფილიყო, რომელიც მათ 

უცხოტომელთა ბატონობის უღლიდან გამოიხსნიდა და შექმნიდა მსოფლიო სამეფოს, 

სადაც იუდეველები იმეფებდნენ. 

ნიკოდემოსი, როგორც ჩანს, იზიარებდა ფარისეველთა ამ მოსაზრებას და, 

შესაძლოა, სულის სიღრმეში მის სიყალბესაც გრძნობდა. ამიტომაც მივიდა იესოსთან, 

ვის შესახებაც, როგორც დადებითი პიროვნებისა, იმ დროს უამრავი ადამიანი 

ლაპარაკობდა. მას სურდა გაეგო, იყო თუ არა ის მესია, რომელსაც ყველა ელოდა. 

უფალთან იმიტომ მივიდა, რომ ამაში თავად დარწმუნებულიყო.  

მაცხოვარი პირველივე სიტყვებით აუწყებს მას, რომ ფარისეველთა ეს აზრები 

არასწორია: “ამინ, ამინ გეუბნები შენ: ვინც არ იშვება ზეგარდამო, ვერ შეძლებს ღვთის 

სასუფევლის ხილვას.” სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საკმარისი არაა დაბადებიდან 

იუდეველი იყო - საჭიროა სრული, მორალური დაბადება, რომელიც ადამიანს ზემოდან, 

ღვთისგან ეძლევა და აუცილებელია, ასე ვთქვათ, თავიდან დაბადება, ახალ ქმნილებად 

გარდაქმნა (სწორედ ესაა ქრიასტიანობის არსი). ვინაიდან ფარისევლებს მესიის 
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სასუფეველი მიწიერი გაგებით ჰქონდათ წარმოდგენილი, ამდენად, არაფერია იმაში 

გასაკვირი, რომ ნიკოდემოსმა მაცხოვრის სიტყვები სწორედ მიწიერად აღიქვა და 

გაკვირვება გამოხატა: “როგორ შეძლებს მოხუცი კაცი შობას? განა შეძლებს თავისი 

დედის მუცელში მეორედ შესვლას და შობას?” მაშინ მაცხოვარი უხსნის, რომ საუბარია 

არა ხორციელ შობაზე, არამედ სულიერზე, რომელიც ხორციელისგან განსხვავდება 

მიზეზით. ეს არის შობა “წყლისგან და სულისგან”. წყალი – ეს არის იარაღი, წმინდა 

სული კი ძალა, რომელიც ადამიანს ახლად დაბადებს: “ამინ, ამინ გეუბნები შენ: ვინც არ 

იშვება წყლისგან და სულისგან, ვერ შეძლებს ღვთის სასუფეველში შესვლას. შობილი  

ხორცისგან ხორცია და შობილი სულისგან სულია”. როდესაც ადამიანი იბადება 

მიწიერი მშობლების მიერ, მემკვიდრეობით იღებს ადამის პირველქმნილ ცოდვას, 

რომელიც ხორცშია ჩაბუდებული; ეს ადამიანი ხორციელად აზროვნებს და თავისი 

ხორციელი მისწრაფებებით ავხორცობას ბადებს. ამ ხორციელი ნაკლულევანების 

შესავსებად, აუცილებელია, სულით დაბადება: “შობილი სულისგან სულია”. ის, ვინც 

სულისგან იშვა, თავადაც სულიერ ცხოვრებაში შედის, რომელიც ყოველგვარ 

ხორციელსა და გრძნობებზე აღმატებულია.  

უფალი ხედავს, რომ ნიკოდემოსისთვის ეს ყველაფერი გაუგებარია; უხსნის, 

კონკრეტულად თუ რაში მდგომარეობს სულისგან შობა და ამას ქარს ადარებს: “სული, 

სადაც ინებებს, ქრის და მისი ხმა გესმის, მაგრამ არ იცი, საიდან მოდის ან სად მიდის; 

ასეა ყოველი შობილი სულისგან.” სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, სულიერი ამაღლებისას 

ადამიანისთვის ხელმისაწვდომია მხოლოდ გარდაქმნა, რომელიც უშუალოდ მასში 

ხდება, მაგრამ ამაღორძინებელი ძალა, რითაც მოქმედებს, და ის გზები, რითაც 

მოძრაობს – ადამიანისთვის საიდუმლოა. ასევე ვგრძნობთ ჩვენზე ქარის ძალასაც: 

გვესმის მისი ხმა, მაგრამ ვერ ვხედავთ და არ ვიცით, საიდან მოდის და საით 

მიემართება. ის თავისუფალია თავისი მოქმედებით და არაფრით არის ჩვენს ნებაზე 

დამოკიდებული. ამის მსგავსად, ღვთის სულის მოქმედების დანახვა და შეგრძნება 

შეგვიძლია, მაგრამ საიდუმლოებით მოცული და ამოუხსნელია. 

მაგრამ ნიკოდემოსი კვლავ გაურკვევლობაში რჩება და მომდევნო კითხვით: 

“როგორ შეიძლება ეს მოხდეს?” გამოხატულია როგორც უნდობლობა იესოს 

სიტყვებისადმი, ისე ფარისევლური სიამაყე, რომლებსაც ჰქონდათ იმის პრეტენზია, 

რომ ყველაფერი იცოდნენ და ყველაფრის ახსნა შეეძლოთ.  ამის შემდეგ მაცხოვარი 

ისეთი ძალით ამარცხებს ფარისევლურ სიბრძნეს, რომ ნიკოდემოსი ვერ ბედავს რაიმე 

პრეტენზია გამოთქვას, მაცხოვარი კი მის გულში ნელ-ნელა ამზადებს ნიადაგს 

ჭეშმარიტი სწავლების დასათესად: “მიუგო იესომ და უთხრა მას: შენ ხარ მოძღვარი 

ისრაელისა და ეს არ იცი?” ამ სიტყვებით მაცხოვარი ამხელს არა იმდენად ნიკოდემოსს, 

რამდენადაც მთლიანად ფარისევლურ სწავლებას სასუფევლის შესახებ - არც თითონ 

შედიან სასუფეველში და არც სხვას უშვებენ. როგორ შეიძლებოდა, ფარისევლებს არ 

სცოდნოდათ სწავლება სულიერი შობის შესახებ მაშინ, როდესაც ძველ აღთქმაში 

ხშირად გვხვდება აზრი ადამიანის განახლების შესახებ? მეფე დავითიც ხომ 

ლოცულობდა: “გული წმიდაჲ დაჰბადე ჩემ თანა, ღმერთო, და სული წრფელი 

განმიახლე გუამსა ჩემსა”. 
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ამის შემდეგ ქრისტე ნიკოდემოსს უხსნის საიდუმლოს მესიისა და მისი 

მეუფების შესახებ, ეუბნება, რომ ფარისევლებისგან განსხვავებით, თავის მოწაფეებთან 

ერთად, აღამაღლებს ჭეშმარიტებაზე დაფუძნებულ ახალ სწავლებას: “რაც ვიცით, 

ვამბობთ და, რაც ვიხილეთ, ვმოწმობთ და ჩვენს მოწმობას არ იღებთ.” – ანუ თქვენ, 

ფარისეველები, ისრაელიანების მოჩვენებითი მასწავლებლები ხართ. 

შემდეგ სიტყვებში: “თუ ქვეყნისა გითხარით თქვენ და არა გწამთ, ზეცისას თუ 

გეტყვით, როგორ ირწმუნებთ?” – სიტყვაში “ქვეყნისა”უფალი გულისხმობს სწავლებას 

ხელახალი შობის აუცილებლობის შესახებ, რადგან მისი შედეგები ადამიანის შინაგანი 

გამოცდილებით გამოიცნობა. ზეციერზე საუბრისას კი მაცხოვარს მხედველობაში 

ჰქონდა ღვთაებრიობის ამაღლებული საიდუმლო, რომელიც ადამიანურ ცნობიერებაზე 

მაღლა დგას: მარადიულ სამპიროვან ღმერთზე, ცოდვისგან კაცობრიობის  

გამოსასყიდად უფლის ძის თავგანწირვაზე და ამ თავგანწირვაში ღვთაებრივ 

სიყვარულზე, ღვთაებრივი სამართლის ერთობაზე. ის, თუ რა ხდება ადამიანში, ამის 

შესახებ, შესაძლოა, იცის თავად ადამიანმა, მაგრამ რომელ ადამიანს შეუძლია, ავიდეს 

ზეცაში და ღვთაებრივი ცხოვრება განჭვრიტოს? არავის, გარდა კაცის ძისა, რომელსაც, 

მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწაზე მოვიდა, ზეცა არ დაუტოვებია: “არავინ ასულა 

ზეცად, გარდა იმისა, რომელიც ზეციდან გარდამოვიდა, ძე კაცისა, რომელიც არის 

ზეცაში”. ამ სიტყვებით მაცხოვარი ხსნის თავისი განკაცების საიდუმლოს, არწმუნებს 

თანამოსაუბრეს იმაში, რომ ის უფრო მეტია, ვიდრე ღვთისგან გამოგზავნილი 

ნებისმიერი ადამიანი - ისეთები, როგორებიც იყვნენ ძველი აღთქმის 

წინასწარმეტყველები; ნიკოდემოსიც სწორედ ასეთად მიიჩნევს იესოს – რომ მისი 

ამქვეყნად მოსვლა, როგორც კაცის ძისა, წარმოადგენს მაღალი მდგომარეობიდან 

დამდაბლებას, რადგან, მისი აზრით, იესოს მუდმივი სამყოფელი მიწაზე კი არა, 

ზეცაშია.  

ამის შემდეგ ქრისტე ნიკოდემოსს უმხელს მისი ადამიანთა გამომსყიდველობის 

შესახებ თავგანწირვის საიდუმლოს: “და როგორც მოსემ აამაღლა გველი უდაბნოში, 

ასევე უნდა ამაღლდეს ძე კაცისა.” რატომ უნდა ეცვას ჯვარს ძე კაცისა ადამიანთა 

ცოდვების გამოსასყიდად? სწორედ ეს არის ის ზეციური, რომელსაც ვერასდროს 

მიხვდები ამქვეყნიური აზროვნებით.  

როგორც ცნობილია, მოსემ უდაბნოში ისრაელიანებისთვის სპილენძის გველი 

აღმართა, რათა გველებისგან დაკბენილები, სპილენძის ამ გველის შემხედვარენი, 

განკურნებულიყვნენ. ასევე _ ცოდვით დასნებოვნებული მთელი მოდგმა ადამიანთა 

განიკურნება, თუ ქრისტეს რწმენით შეხედავს. ღვთის ძის ჯვარცმის საფუძველში დევს 

უფლის სიყვარული ადამიანებისადმი: “რადგან ისე შეიყვარა ღმერთმა ეს სოფელი, რომ  

თავისი  ძე, მხოლოდშობილი, მისცა, რათა ყოველი, რომელიც ირწმუნებს მას, არ 

წარწყმდეს, არამედ ჰქონდეს ცხოვრება.” ”საუკუნო ცხოვრებაში” ადამიანი 

სულიწმინდის მადლით მკვიდრდება, ხოლო მადლთან მიახლოებას ადამიანები იესო 

ქრისტეს გარდაცვალებით იღებენ.  

ფარისევლები ფიქრობდნენ, რომ ქრისტე ურწმუნოებს განსჯიდა. უფალი 

განმარტავს, რომ ის მოვლენილია არა განსასჯელად, არამედ ქვეყნიერების 
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გადასარჩენად. ურწმუნოები საკუთარ თავს თავადვე განსჯიან, რადგან ურწმუნოებით 

სიბნელე შეიყვარეს და სინათლე შეიძულეს. ჭეშმარიტების მსახურები - მართალი 

სულები კი თავად მიეშურებიან სინათლისკენ და არ ეშინიათ  თავიანთი საქმეების 

მხილებისა.  

 

 

  

იოანე ნათლისმცემლის უკანასკნელი დამოწმება 

 

ნიკოდემოსთან საუბრის შემდეგ, რომელიც იერუსალიმში პასექის 

დღესასწაულზე გაიმართა, მაცხოვარმა ქალაქი დატოვა და მოწაფეებთან ერთად მივიდა 

იუდეაში, სადაც ნათლავდა. იოანე მახარებელი მნიშვნელოვნად მიგვანიშნებს იმაზე, 

რომ იესო ქრისტე დიდხანს დარჩა პალესტინის სამხრეთ ნაწილში, რომელსაც ერქვა 

იუდეა. ამის შესახებ პირველი სამი მახარებელი არაფერს გვაუწყებს. თუ რამდენ ხანს 

დარჩა მაცხოვარი იუდეაში, შეიძლება დავასკვნათ იმით, რომ გალილეაში 

დაბრუნებისას სამარიაში გაჩერდა და თავის მოწაფეებს უთხრა: “განა თქვენ არ ამბობთ: 

ოთხი თვეღაა და მკა მოდის? აჰა, მე გეუბნებით თქვენ: აახილეთ თქვენი თვალები და 

იხილეთ ყანები, რადგან გათეთრებულია სამკალად უკვე (ინ. 4.35)”. ამ სიტყვების 

მიხედვით, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მაცხოვარი პალესტინიდან მკის დაწყებამდე 4 

თვით ადრე წამოვიდა. იქიდან გამომდინარე, რომ მკის პერიოდი პალესტინაში 

აპრილში იწყება, მას იუდეა ნოემბერზე ადრე არ დაუტოვებია. შესაბამისად, მან იქ 

დაახლოებით რვა თვე გაატარა – აპრილიდან ნოემბრამდე.  

პირველი სამი მახარებელი მაცხოვრის საზოგადოებრივი მოღვაწეობის 

დაწყების შესახებ არაფერს გვაუწყებს. არ არის გამორიცხული, რომ მათე მახარებელი იმ 

დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო უფლის მოწაფე და, შესაბამისად, იუდეაში მასთან 

ერთად არ იმყოფებოდა. ასევე, არ არის გამორიცხული, არც წმინდა პეტრე ყოფილიყო 

მაცხოვართან იუდეაში, რომლის მიხედვითაც დაწერა მარკოზმა სახარება. არც ლუკა 

მახარებელს ჰქონდა სათანადო უწყება მაცხოვრის იუდეაში მსახურების შესახებ. 

სწორედ ამიტომ მიიჩნევს საჭიროდ იოანე მახარებელი, შეავსოს სხვა მახარებლების 

მონათხრობი, რადგან ის უშუალო თვითმხილველია.  

არ არსებობს ცნობა იმაზე, რომ იესო ქრისტეს მთელი ეს რვა თვე ერთ ადგილზე 

გაეტარებინოს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მან ეს წმინდა მიწა ქადაგებებით მოიარა.  

იოანე მახარებელი გვაუწყებს, რომ უშუალოდ მაცხოვარი კი არ ნათლავდა, 

არამედ მისი მოწაფეები. ეს ნათლობა არაფრით განსხვავდება იოანე ნათლისმცემლის 

მიერ აღსრულებული ნათლობისგან. ეს იყო  ნათლობა წყლით და არა სულიწმინდით, 

რადგან სულიწმინდის მადლი მოციქულებზე ჯერ არ იყო გადმოსული.  

ამ პერიოდში იოანე ნათლისმცემელიც განაგრძობს ხალხის მონათვლას ენონში, 

სალიმის მახლობლად. კონკრეტულად ძნელია იმის განსაზღვრა, რა ტერიტორიაა ეს, 

მაგრამ, სავარაუდოდ, იორდანეს არ ესაზღვრება, რადგან ასეთ შემთხვევაში მახარებელი 

არ დააკონკრეტებდა, რომ იქ ბევრი წყალი იყო.  
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ნათლისმცემლის მოწაფეები მალევე ამჩნევენ, რომ მათს მოძღვართან ხალხის 

რაოდენობა შემცირდა და თავისი სიბრმავით შეშურდათ უფლისა, რომელსაც უამრავი 

ადამიანი დაჰყვებოდა. უეჭველია, რომ ნათლისმცემლის მოწაფეებს ამ ბოროტ აზრებს 

ფარისევლებიც უღვივებდნენ. მათ ჰქონდათ დავა განწმენდისა და იმ ნათლობის 

შესახებ, რომელთაც აღასრულებდნენ იოანე ნათლიმცემელი და ქრისტეს მოწაფეები.  

იოანესთან თავისი მოწაფეები მიდიან და ეუბნებიან: “რაბი, რომელიც შენთან 

იყო იორდანის გაღმა, რომელზეც შენ დაამოწმე, აჰა იგი ნათელს სცემს და ყველანი 

მიდიან მასთან”. 

რა თქმა უნდა, იოანე ნათლისმცემელი შორს იდგა მაცხოვრის მიმართ 

ყოველგვარი შურისგან, ამიტომ თავისი პასუხით უფალს ადიდებს – ის კიდევ ერთხელ 

ამოწმებს იესოს ღვთაებრივი ღირსების შესახებ. მაცხოვრის მიერ ნათლობაზე 

ნათლისმცემელი ამბობს, რომ არავის შეუძლია ისეთი რამის გაკეთება, რაც ზეციდან არა 

აქვს მოცემული, და ამიტომაც, თუკი ქრისტე ნათლავს ადამიანებს, უფლის მიერ აქვს 

ამის ხელმწიფება. ნათლისმცემელი ახსენებს მათ, როგორ ამბობდა თავიდანვე, რომ 

თვითონ არ არის ქრისტე. წუხილის ნაცვლად, იოანე გახარებულია ქრისტეს მიერ 

აღსრულებული საქმეების გამო. ქრისტეს ის “სიძეს” უწოდებს, თავის თავს კი ‘სიძის 

მეგობარს’, რომელსაც სიძის უპირატესობისა არ შურს, არამედ მის გვერდით დგას, 

როგორც მსახური, და უხარია, როდესაც მისი ხმა ესმის.  

უფლის კავშირი ძველსა და ახალ აღთქმასთან სახარებაში ხშირადაა 

შედარებული ქორწინებასთან. ქრისტე არის ეკლესიის სიძე, იოანე კი მისი მეგობარი, 

რომელსაც შეუძლია მხოლოდ გაიხაროს სიძის წარმატებით.  

სიძის მეგობრობას ებრაელთა შორის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქორწილამდე. 

როდესაც ქორწილი უკვე შედგებოდა და სიძე ქმრის სტატუსში შევიდოდა, სიძის 

მეგობრის როლი ამით სრულდებოდა. ასევეა იოანეს შემთხვევაშიც: მას დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭებოდა მაცხოვრის მოსვლამდე, რათა ხალხი მოემზადებინა, მაგრამ, 

როდესაც ქრისტე უკვე მოვიდა და დაიწყო საზოგადოებრივი მსახურება, იოანეს როლი 

ამით დასრულდა. აი, რატომ ამბობს ის: ”იგი უნდა აღორძინდეს, ხოლო მე _ 

შევმცირდე” ისევე, როგორც მზის ამოსვლასთან ერთად დილის ვარსკვლავის შუქი 

იკლებს.  

ქრისტეს აღმატებულობაზე საუბრისას, იოანე ამბობს, რომ იესო მასზე 

უპირატესია და ამიტომაც “ზეგარდამო მომავალი ყველაზე მაღლაა”. ანუ ის ყველა 

ადამიანზე აღმატებულია, მათ შორის, ღვთისგან გამოგზავნილ ადამიანებზეც. იოანეს, 

რომელიც მიწიერია, ღვთაებრივი ჭეშმარიტების აღზევება შეეძლო იმ დონეზე, 

რამდენადაც ამის გაკეთება მიწიერ ადამიანს შეუძლია. ზეციდან მომავალი ქრისტე კი 

ამოწმებს ზეციურისა და ღვთაებრივის შესახებ, იმაზე, რაც თავად უნახავს და 

მოუსმენია და არც ერთ მიწიერ არსებას არ შეუძლია მიიღოს მისი მოწმობა ღვთაებრივი 

მადლის გარეშე.  

იოანე თავის მოწაფეებში უარყოფით განწყობას ხედავს და აღამაღლებს მათ, 

ვინც ქრისტეს მოწმობას იღებს, რადგან უფალი თვით ღვთის სიტყვას აუწყებს: ვინც მათ 

ჭეშმარიტებას ირწმუნებს, უფლის ჭეშმარიტებასაც აღიარებს. ”ვისაც სწამს ძე, აქვს 
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ცხოვრება საუკუნო, ხოლო ვინც ეურჩება ძეს, ვერ იხილავს ცხოვრებას, არამედ  ღვთის 

რისხვა არის მასზე.” 

ამგვარად, იოანემ კიდევ ერთხელ დაამოწმა ქრისტეს ღვთაებრიობა და 

არწმუნებდა ყველას, მას გაჰყოლოდნენ. მისი ეს სიტყვები უნდა გავიგოთ, როგორც 

წინასწარმეტყველთა შორის ყველაზე აღმატებულის ანდერძი. 

 

 

თავი 4 

 

საუბარი სამარიელ დედაკაცთან 

 

მაცხოვრის გალილეაში წასვლაზე ოთხივე მახარებელი გვაუწყებს. წმინდა მათე 

და მარკოზი აღნიშნავენ, რომ ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც იოანე ნათლისმცემელი 

საპყრობილეში ჩასვეს. იოანე მახარებელი კი დასძენს, რომ ამის მიზეზი გახდა 

გავრცელებული ხმები იმის შესახებ, რომ იესოს ნათლისმცემელზე უფრო მეტი 

მიმდევარი გაუჩნდა და მათ ნათლავდა. მახარებელი ასევე განმარტავს, რომ 

ნათლავდნენ იესოს მოწაფეები და არა თითონ მაცხოვარი. იოანეს საპყრობილეში ჩასმის 

შემდეგ ფარისეველთა მტრობამ მთლიანად მაცხოვარზე გადმოინაცვლა, რომელიც მათ 

ნათლისმცემელზე უფრო საშიშად მიიჩნიეს. ვინაიდან ჯერ კიდევ არ დამდგარიყო მისი 

ჟამი, ტოვებს იუდეას და გალილეისკენ მიემართება, რათა გაერიდოს მტრებს.  

იესოს საუბარს სამარიელ ქალთან, რომელიც გალილეისკენ მიმავალ გზაზე 

გაიმართა, მხოლოდ იოანე მახარებელი გადმოგვცემს. 

უფლის გზა სამარიაზე გადიოდა – ეს არის ოლქი, რომელიც იუდეის 

ჩრდილოეთით მდებარეობს. ამ ოლქში იყო ქალაქი სამარია, ისრაელის ყოფილი 

დედაქალაქი. ასურეთის მეფე სალმანასარმა ისრაელიანები დაამარცხა და ტყვედ 

წაიყვანა, მათს ადგილას კი ბაბილონიდან და სხვა ადგილებიდან წარმართები 

ჩამოასახლა. სწორედ ამ გადმოსახლებულებისა და დარჩენილი ებრაელების შერევის 

შედეგად წარმოდგებიან  სამარიელები. ისინი აღიარებდნენ მოსეს ხუთწიგნეულს, 

თაყვანს სცემდნენ იეჰოვას, მაგრამ არც თავისი წარმართული ღმერთები დავიწყებიათ. 

როდესაც ებრაელები ბაბილონის ტყვეობიდან დაბრუნდნენ და იერუსალიმის ტაძრის 

აღდგენა დაიწყეს, სამარიელებსაც სურდათ მასში მონაწილეობა, მაგრამ ებრაელებმა 

ამის უფლება არ მისცეს. სწორედ ამიტომ სამარიელებმა გარიზინის მთაზე საკუთარი 

ტაძარი ააგეს. სამარიელებმა, მართალია, მოსეს ხუთწიგნეული აღიარეს, მაგრამ უარყვეს 

წინასწარმეტყველთა ქადაგებები და ყველა გარდამოცემა, რის გამოც იუდეველები მათ 

წარმართებზე უარესად ექცეოდნენ – თავს არიდებდნენ მათთან რაიმე სახის 

ურთიერთობას.  

სამარიაზე გავლისას მაცხოვარი მოწაფეებთან ერთად ჭასთან გაჩერდა, 

რომელიც, გადმოცემის თანახმად, მამამთავარ იაკობის მიერ იყო ამოთხრილი ქალაქ 

სიქემთან, რომელსაც იოანე მახარებელი სუქარს უწოდებს. შესაძლოა, მახარებელი ამას 
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ირონიითაც ამბობდეს სიტყვა “შიქარის” გადაკეთების შედეგად, რაც ნიშნავს: “ღვინო 

დაალევინა”, ან სულაც სიტყვა “შექერი”, რაც “ტყუილის” აღმნიშვნელია.  

წმინდა იოანე მიუთითებს, რომ “იყო დაახლოებით მეექვსე ჟამი” (ჩვენი დროით 

შუადღე), პერიოდი, როდესაც ძალიან ცხელა, რამაც დასვენების აუცილებლობა 

განაპირობა. “მოვიდა დედაკაცი სამარიიდან წყლის ასავსებად”. იესოს მოწაფეები 

ქალაქში იყვნენ წასული საკვების შესაძენად. მაცხოვარმა სამარიელ დედაკაცს სთხოვა: 

“უთხრა მას იესომ: დამალევინე მე”. ქალმა, სავარაუდოდ, სამოსით იცნო, რომ 

თანამოსაუბრე იუდეველი იყო; გაუკვირდა იმიტომ, რომ იუდეველი წყლის დალევას 

სთხოვდა, რაშიც სამარიელებსა და იუდეველებს შორის არსებული დამოკიდებულება 

იგულისხმა, მაგრამ იესო,  ამქვეყნად ყველას გადასარჩენად მოსული, და არა მხოლოდ 

იუდეველებისა, ქალს უხსნის: ამ კითხვას არ დაუსვამდა, რომ სცოდნოდა, თუ ვინ 

ელაპარაკება და თუ რა ბედნიერებაა მისთვის, ამ კონკრეტულ მომენტში, ჭასთან რომ 

მივიდა; რომ სცოდნოდა, ვინ სთხოვს წყლის დალევას, თავად ითხოვდა მისგან 

სულიერი წყურვილის მოკვლას, იმ ჭეშმარიტების გაცხადებას, რომლისკენაც ყოველი 

ადამიანი მიისწრაფვის. ის კი “ცოცხალ წყალს” მისცემდა, რაშიც სულიწმინდის მადლი 

უნდა ვიგულისხმოთ.  

სამარიელმა ქალმა ვერ გაიგო უფლის ნათქვამი: ”ცოცხალ წყალში” მან 

იგულისხმა წყაროს წყალი, რომელიც ჭის ძირშია, ამიტომაც ეკითხება იესოს, საიდან 

აქვს ცოცხალი წყალი, როდესაც მას წყლის ამოსაღები ჭურჭელიც კი არ გააჩნია, ჭა კი 

ძალიან ღრმაა.  

“ნუთუ შენ უფრო დიდი ხარ ჩვენს მამაზე, იაკობზე, რომელმაც მოგვცა ჩვენ ეს 

ჭა? და თვითონ აქედან სვამდა და მისი ძეებიც და მისი საქონელიც?” დედაკაცი დიდი 

სიყვარულითა და სიამაყით ახსენებს პატრიარქ იაკობის სახელს, რომელმაც თავის 

შთამომავლებს ეს ჭა დაუტოვა. მაშინ იესოს მისი აზროვნება თავისი სიტყვების 

უმაღლეს აზრამდე აჰყავს: “მიუგო იესომ და უთხრა მას: ყოველს, რომელიც დალევს ამ 

წყლიდან, მოსწყურდება კვლავ; ხოლო რომელიც დალევს   წყლიდან, რომელსაც მე 

მივცემ მას, იქცევა მასში წყლის წყაროდ, რომელიც იდინებს საუკუნო ცხოვრებად”. 

სულიერ ცხოვრებაში მადლიანი წყალი განსხვავებული ზემოქმედებისაა, ვიდრე 

ჩვეულებრივი წყალი ხორციელი ცხოვრებისათვის. ის, ვინც სავსეა სულიწმინდით, 

არასდროს იგრძნობს სულიერ წყურვილს, რადგან ყველა მისი სულიერი 

მოთხოვნილება უკვე დაკმაყოფილებულია. ის კი, ვინც მიწიერ წყალს სვამს, წყურვილს 

მხოლოდ დროებით იკლავს და შემდეგ კვლავ სწყურდება.  

უფრო მეტიც, მადლისმიერი წყალი მუდმივად იქნება მასში და თავად 

წარმოქმნის მარადიული ცხოვრების წყაროს; ანუ, ადამიანს მარადიულ ცხოვრებასთან 

დააკავშირებს.  

დედაკაცს ჯერ კიდევ არ ესმის უფლის ნათქვამისა და ჰგონია, რომ ჩვეულებრივ 

წყალზე ესაუბრება, ისეთი თვისების მატარებელზე, რომელსაც შეუძლია, სამუდამოდ 

გაუქროს წყურვილი და სთხოვს, მისცეს სწორედ ასეთი წყალი, რომ არ მოვიდეს ამ 

ჭასთან წყლის ამოსაღებად.  
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იმისათვის, რომ საბოლოოდ მიხვდეს დედაკაცი,  ვის ესაუბრება, მაცხოვარი 

უბრძანებს ქმრის მოყვანას, მაგრამ შემდეგ ამხელს მას, რომ ხუთი ქმარი ჰყავდა და 

ახლაც ქორწინების გარეშე ცხოვრობს სხვა ქმართან.  

დედაკაცი ხვდება, რომ მის წინ წინასწარმეტყველი დგას და ყოველგვარ 

საიდუმლოს განჭვრეტს. ის მაცხოვარს იმ პრობლემით მიმართავს, რომელიც ძალიან 

აწუხებთ სამარიელებს და იუდეველებთან ურთიერთობას უკავშირდება: ვინ არის 

მართალი უფლის თაყვანისცემის ადგილთან დაკავშირებულ დავაში – სამარიელები თუ 

იერუსალიმელები?  

სამარიელებმა უფლის თაყვანისცემისთვის გარიზინის მთა აირჩიეს, სადაც 

ტაძარი ააგეს, რომელიც 130 წელს იოანე გირკანმა დაანგრია. ამის მიუხედავად, 

სამარიელები მაინც განაგრძობდნენ ტაძრის ნანგრევებში მსხვერპლშეწირვას. იესო 

უპასუხებს, რომ ძალიან მალე სამარიელთა და იუდეველთა ღვთისმსახურება შეწყდება. 

ეს წინასწარმეტყველება ახდა მაშინ, როდესაც სამარიელებმა გარიზინის მიმართ ნდობა 

დაკარგეს, იუდეველების ტაძარი კი, ჩვენი წელთაღრიცხვით 70 წელს, რომაელებმა 

დაანგრიეს და გადაწვეს.  

ამის მიუხედავად, ქრისტე უპირატესობას იუდეურ ღმრთისმსახურებას ანიჭებს 

- მას მხედველობაში აქვს ის გარემოება, რომ სამარიელებმა მხოლოდ მოსეს 

ხუთწიგნეული აღიარეს და წინასწარმეტყველთა წიგნები უარყვეს, რომლებშიც 

დეტალურად იყო წარმოდგენილი მესიის მეუფების შესახებ სწავლება. ამასთან, “ხსნა 

იუდეველთაგან არის” – ნიშნავს, რომ ადამიანთა გამომხსნელი სწორედ იუდეველი 

ხალხისგან წარმოსდგება. 

ამის შემდეგ მაცხოვარი მიანიშნებს იმაზე, რომ “მოდის ჟამი და ახლავე არის” 

(მესია ხომ უკვე მოსულია) დრო ახალი ღვთისმსახურებისა, რომელიც არ იქნება 

შემოსაზღვრული მხოლოდ ერთი კონკრეტული ადგილით, არამედ ის ყველგან იქნება. 

მხოლოდ ასეთი ღვთისმსახურებაა ჭეშმარიტი, რადგან ის უფლის ბუნებას 

შეესატყვისება, რომელიც სულია.  

უფლის თაყვანისცემა სულითა და ჭეშმარიტებით ნიშნავს - ისწრაფოდე უფლის 

საამებლად არა მხოლოდ გარეგნული სახით, არამედ ჭეშმარიტად და გულწრფელად - 

როგორც სულისკენ - მთელი საკუთარი სულიერი არსებით. ანუ, არა 

მსხვერპლშეწირვით, როგორც ამას აკეთებდნენ იუდეველები და სამარიელები,  

იმედოვნებდნენ რა, რომ ღვთის თაყვანისცემა მხოლოდ ეს იყო, არამედ ღვთის 

სიყვარულითა და შემეცნებით, მისი მცნებების ჭეშმარიტად შესრულებით. 

უფლის თაყვანისცემა “სულით და ჭეშმარიტებით” სულაც არ გამორიცხავს მისი 

თაყვანისცემის გარეგნულ მხარეს, როგორც ამას ამტკიცებენ ცრუმოძღვრები და 

სექტანტები. მაგრამ არც ამ გარეგნული თაყვანისცემით გამოიხატება მთავარი ძალა.  

რიტუალურ თაყვანისცემაშიც არაფერია დასაძრახი: ის აუცილებელიცაა და 

გარდაუვალიც, რადგან ადამიანი შედგება არა მხოლოდ სულისაგან, არამედ 

სხეულისგანაც. თავად იესო ქრისტე მამა ღმერთს თაყვანს სცემდა სხეულითაც, 

როდესაც ლოცვისას მუხლს იყრიდა და მეტანიას აკეთებდა. შესაბამისად, ის არც 
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სხვისგან უარყოფს გარეგნულ თაყვანისცემას (მაგ.: ბრმადშობილი მას გარეგნული 

გამოხატულებითაც სცემს თაყვანს).  

სამარიელი დედაკაცი, შეიძლება ითქვას, გარკვეულწილად იგებს უფლის 

ნათქვამს და ფიქრის შემდეგ ამბობს: “ვიცი, რომ მესია მოდის, რომელსაც ჰქვია ქრისტე; 

როცა მოვა იგი, გვაუწყებს ჩვენ ყოველივეს.”  

იუდეველთა მსგავსად, სამარიელებიც მოელოდნენ მესიას. მათი გაგება 

მესიასთან მიმართებით ისეთი შერყვნილი არ იყო, როგორიც იუდეველებისა, რადგან 

ისინი მესიის სახით ელოდებოდნენ წინასწარმეტყველს და არა პოლიტიკურ ლიდერს. 

ამიტომ იესო, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არ უწოდებდა საკუთარ თავს მესიას, 

ამ უბრალო სამარიელ დედაკაცს პირდაპირ ეუბნება, რომ სწორედ ის მესიაა, რომელზეც 

მოსე საუბრობდა: “უთხრა მას იესომ: მე ვარ, რომელიც გელაპარაკები შენ.”  

სიხარულისგან აღფრთოვანებული დედაკაცი, ხედავს რა მხსნელს, ჭასთან 

ტოვებს წყლის ჭურჭელს და ქალაქისკენ მიიჩქარის, რათა ყველას ახაროს მოსვლა 

მესიისა, რომელმაც, როგორც გულთამხილავმა, მას უთხრა ყველაფერი, რაც კი 

ცხოვრებაში გაუკეთებია. ამ დროს ქალაქიდან დაბრუნებულ მოწაფეებს უკვირთ, რომ 

მაცხოვარი უცნობ დედაკაცს ესაუბრება, რადგან ეს იუდეველი რაბინების კანონებით 

იკრძალებოდა. გზაზე დედაკაცთან დიდხანს საუბარს რაბინები კრძალავდნენ, მათ 

შორის _ კანონიერ ცოლთანაც კი. ამავე რაბინების აზრით, ასევე, “სჯობდა ყველა კანონი 

დამწვარიყო, ვიდრე ისინი დედაკაცებისთვის ესწავლებინათ”. მაგრამ გაკვირვება 

მოწაფეებს ხმამაღლა არ გამოუთქვამთ და ქრისტეს სთხოვეს, საჭმელი ეჭამა.  

იესოსთვის, როგორც ადამიანისთვის, ბუნებრივ შიმშილს ხელი არ შეუშლია 

სამარიელთა ზრუნვისგან მიღებულ სიხარულში. მას უხაროდა, რომ მის მიერ 

ჩათესილმა ნერგმა ნაყოფი გამოიღო. ამიტომ უარი თქვა შიმშილის დაკმაყოფილებაზე 

და მოწაფეებს უპასუხა, რომ მისთვის ჭეშმარიტი საკვები ადამიანთა გადასარჩენად 

აღსრულებული საქმეებია, რომელთა შესრულება მამამ დააკისრა. უფლისკენ მომავალი 

სამარიელები იესოს მკისთვის გამზადებულ სამკალად მიაჩნია, მით უმეტეს, რომ 

მინდვრებში ჩვეულებრივ მკის დრო მხოლოდ ოთხ თვეში უნდა დამდგარიყო. 

ჩვეულებისამებრ, ვინც თესავს, მოსავალსაც იმკის; სულში სიტყვის ჩათესვისას 

სულიერ მოსავალს ხშირად სხვა იმკის, მაგრამ ამასთან მთესველიც ხარობს მომკელთან 

ერთად, რადგან მან არა მხოლოდ თავისთვის დათესა, არამედ სხვებისთვისაც. 

ამიტომაც ეუბნება იესო მოწაფეებს, რომ გზავნის იმ მოსავლის სამკალად, რომელიც 

სულიერ ნიადაგზე თავდაპირველადვე ჩაითესა არა მოწაფეების, არამედ 

ძველაღთქმისეული წინასწარმეტყველების მიერ.  

ამის შემდეგ მაცხოვართან სამარიელები მივიდნენ. ბევრმა დედაკაცის 

სიტყვებისგან უკვე ირწმუნა ქრისტე, მაგრამ უფრო მეტმა _  მაშინ, როდესაც მათივე 

თხოვნით,  მათს ქალაქში იესო ორი დღე დარჩა. მისი ქადაგებების მოსმენის შედეგად 

დარწმუნდნენ: “ვინაიდან თვითონ გავიგონეთ მისგან და ვიცით, რომ ეს არის 

ჭეშმარიტად მხსნლი სოფლისა, ქრისტე.”  
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მაცხოვრის გალილეაში მისვლა და ქადაგება 

 

გალილეაში მისვლით იესომ მშობლიური ნაზარეთი დატოვა, რითაც 

დაამტკიცა, “რომ წინასწარმეტყველს საკუთარ მამულში პატივი არა აქვს”, და 

დასახლდა კაპერნაუმში. 

გალილეაში მცხოვრებლებმა იესო კარგად მიიღეს, რადგან ისინიც იყვნენ 

იერუსალიმში დღესასწაულზე და ყველაფერი ნახეს, რაც მაცხოვარმა გააკეთა. მის 

შესახებ მალე მთელმა ქვეყანამ გაიგო. იესო სინაგოგებში დადიოდა და ასწავლიდა, 

ქადაგებას კი იწყებდა სიტყვებით: “შეინანეთ, რამეთუ მოახლოებულია ცათა 

სასუფეველი”. აღსანიშნავია, რომ იოანე ნათლისმცემელიც ამავე სიტყვებით იწყებდა 

თავის ქადაგებას.  

ახალი მეუფება, ახალი წესები, რომელთა დასანერგადაც მოვიდა მაცხოვარი, 

იმდენად განსხვავდება წინა, ცოდვილი ცხოვრებისგან, რომ ადამიანებს მართლაც 

მართებდათ სინანულის გზით ხელახლა შობილიყვნენ, ანუ მთლიანად შეცვლილიყვნენ 

შინაგანად. სინანულია სწორედ აზროვნების, გრძნობებისა და სურვილების მთლიანი 

ცვლილება.  

მას შემდეგ, რაც უფალი იუდეიდან გალილეაში დაბრუნდა, გალილეა მისი 

მოღვაწეობის მუდმივ სამყოფლად იქცა. ეს იყო ქვეყანა მცირე ტერიტორიით, მაგრამ 

მჭიდროდ დასახლებული, სადაც ცხოვრობდნენ არა მხოლოდ იუდეველები, არამედ 

ფინიკიელები, არაბები და ეგვიპტელებიც კი. ამ ქვეყნის ნაყოფიერი მიწები ყოველთვის 

იზიდავდა ჩამოსახლებულებს. ისინი შეადგენდნენ ერთ ხალხს ადგილობრივ 

მცხოვრებლებთან ერთად; მათი რწმენა იყო იუდეური, თუმცა ბევრი იყო წარმართი. 

სწორედ ამიტომ ეწოდებოდა გალილეას წარმართული ქვეყანა. ეს ყოველივე იყო 

მიზეზი, ერთი მხრივ, გალილეის მცხოვრებთა უზარმაზარი რელიგიური უმეცრებისა, 

მეორე მხრივ, იუდეველთა რელიგიური ცრურწმენების თავისუფლებისა, 

კონკრეტულად მესიასთან დაკავშირებით. მაცხოვრის ყველა მოწაფე გალილეველი იყო, 

მისი სხვა მიმდევრებისთვის კი ადვილი იყო ამ ნაყოფიერ მიწაზე სიარული. ამით 

შეიძლება აიხსნას, რატომ აირჩია ქრისტემ უპირატეს ადგილად გალილეა თავისი 

მსახურებისთვის. ასევე ვნახავთ, რომ გალილეველებმა უფრო ირწმუნეს მისი, ვიდრე 

იუდეველებმა.  

 

სამეუფეო კაცის ძის განკურნება 

 

კაპერნაუმისკენ მიმავალ გზაზე უფალი კანაში შევიდა. როდესაც ეს 

კაპერნაუმის ერთ-ერთმა მცხოვრებმა, ჰეროდეს ყოფილმა კარისკაცმა შეიტყო, კანაში 

გაემართა, რათა იესოსთვის კაპერნაუმში მისვლა და  სიკვდილის პირას მისული 

თავისი ძის განკურნება ეთხოვა. “უთხრა იესომ მას: თუ სასწაულებს და ნიშნებს არ 

იხილავთ, არ ირწმუნებთ.” სასწაულზე დამყარებულ რწმენას მაცხოვარი რწმენაზე 

დაბლა აყენებდა. რწმენა, რომელიც სასწაულებითაა გამყარებული, სულ უფრო და 

უფრო მეტ სასწაულს ითხოვს, რადგან წინა სასწაულები აღიქმება როგორც უკვე 
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ჩვეულებრივი ფაქტები და ასეთი კატეგორიის ადამიანებს აღარ აკვირვებს. ამასთან, 

ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ისეთ სწავლებას აღიარებს, რომელსაც თან სასწაულები 

ახლავს, შესაძლოა, ადვილად ცდუნდეს, თუ სიცრუე ჭეშმარიტებაში აერევა, რადგან 

სასწაულები შეიძლება იყოს მოჩვენებითი – ბოროტისგან აღსრულებული. ამიტომ 

უფლის სიტყვა გვაფრთხილებს, სიფრთხილით მოვეკიდოთ სასწაულებს.  

ქრისტეს ამ საყვედურის მიუხედავად, კარისკაცი სიმტკიცის დემონსტრირებას 

ახდენს და მაცხოვარს დიდ რწმენას უჩვენებს: “ბატონო, ჩამოდი, ვიდრე მოკვდება ჩემი 

ძე.” მაცხოვარიც კურნავს მის ძეს ისე, რომ არ მიდის მის სახლში, მხოლოდ ეუბნება, 

რომ: “წადი, შენი ძე ცოცხალია”. სწორედ ამ დროს ტოვებს ცხელება ავადმყოფს და 

კარისკაცის მსახურები, რომლებიც გაოცებული არიან მომაკვდავი ადამიანის უეცარი 

გამოჯანმრთელებით, ბატონთან მირბიან ამ სასიხარულო ამბის შესატყობინებლად. 

მამამ, რომელმაც ირწმუნა უფლის სიტყვები, მაგრამ ივარაუდა, რომ შვილი 

განიკურნებოდა არა მაშინვე, არამედ თანდათანობით, იკითხა, თუ რომელ საათზე 

განიკურნა ის და გაიგო, რომ ზუსტად მაშინ განკურნებულა, როდესაც იესომ უთხრა, 

რომ მისი შვილი ჯანმრთელია. ამის გამო “ირწმუნა მან და მთელმა მისმა სახლეულმა”.  

ეს იყო მეორე სასწაული, რომელიც მაცხოვარმა იუდეადან გალილეაში 

დაბრუნების შემდეგ აღასრულა. 

 

 

 

თავის 5 

 

უფლის მეორე პასექი 

 

განრღვეულის განკურნება ცხვრის საბანელთან 

 

ამ მოვლენის შესახებ მხოლოდ იოანე მახარებელი გვაუწყებს, რომელიც 

დღესასწაულზე  იერუსალიმში მაცხოვრის მოსვლის არცერთ შემთხვევას არ ტოვებს. 

მახარებელი კონკრეტულად არ გვეუბნება, რა დღესასწაულზეა საუბარი, მაგრამ, 

სავარაუდოდ, ეს ან პასექისაა, ან ერგასობისა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში დასტურდება, 

რომ იესოს საზოგადოებრივი მსახურება სამნახევარ წელს გრძელდებოდა. 

კარიბჭეს ‘ცხვრების საბანელი’ ერქვა. შესაძლოა, იმის გამო იწოდებოდა ასე, რომ 

ამ შესასვლელით შეჰყავდათ შესაწირი ცხვრები ტაძარში, ან იმიტომ, რომ ამ 

კარიბჭესთან  მდებარეობდა ბაზარი, სადაც ამ ცხოველებს ყიდდნენ. ეს კარიბჭე 

ქალაქის გალავნის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს იყო განთავსებული. აქ მდებარეობდა 

საბანელი, რომელსაც ებრაულად ‘ბეთეზდა’ ეწოდებოდა, რაც “მოწყალების სახლს” 

ნიშნავს. ამ საბანელში წყალი გროვდებოდა საკურნებელი წყაროდან. მასთან უამრავი 

ავადმყოფი იყრიდა თავს. ეს არ იყო ჩვეულებრივი სამკურნალო წყარო: თავის 

სამკურნალო ძალას მხოლოდ მაშინ იძენდა, როდესაც შიგ უფლის ანგელოზი ჩადიოდა 
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და აამღვრევდა; ამასთან, მხოლოდ ის ადამიანი განიკურნებოდა, რომელიც პირველი 

შეძლებდა მასში ჩასვლას.  

ამ საბანელთან იყო განრღვეული - სნეული ადამიანი, რომელიც 38 წელიწადი 

იტანჯებოდა ავადმყოფობისგან. მას ოდესმე განკურნების ყოველგვარი იმედი 

დაკარგული ჰქონდა; ამასთან, როგორც თავად ეუბნება მაცხოვარს, არც არავინ ჰყავდა, 

ვინც წყალში ჩააგდებდა, როცა უფლის ანგელოზი აამღვრევდა მას. იესოს შეებრალა 

სნეული ადამიანი და მაშინვე განკურნა თავისი სიტყვით: “უთხრა მას იესომ: ადექი, 

აიღე შენი საწოლიი და იარე.” ამით უფალმა თავისი გადამრჩენელი მადლის 

აღმატებულება აჩვენა. მაგრამ იმის გამო, რომ შაბათი იყო, იუდეველები, რომლებშიც 

იოანე მახარებელი გულისხმობს ფარისევლებს, მწიგნობრებსა და სადუკევლებს, იმის 

ნაცვლად, რომ უბედური ადამიანის, მრავალი წლის განმავლობაში მძიმე სენისგან 

დატანჯულის სიხარული გაეზიარებინათ, შაბათის - უქმე დღის დარღვევის გამო 

უფალს ადანაშაულებენ. დანაშაული კი იმაში მდგომარეობს, რომ მან საკუთარი 

სარეცელი აიღო. განკურნებული თავს იმართლებს იმით, რომ მხოლოდ იმის ბრძანება 

შეასრულა,  ვისგანაც განიკურნა, ვისაც საკმარისი ძალაუფლება აქვს გაათავისუფლოს 

ის შაბათის დადგენილებებისგან. იუდეველები ეკითხებიან, თუ ვინ არის ის ადამიანი, 

ვინც გაბედა  _ ნება მიეცა მისთვის, დაერღვია საერთო წესები.  

ამასთან დაკავშირებით ნეტარი თეოფილაქტე სწორად შენიშნავს: “აი, რა არის 

გამძვინვარების არსი! ისინი არ ეკითხებიან, ვინ განკურნა, არამედ ინტერესდებიან, თუ 

ვინ უბრძანა აეღო საკუთარი სარეცელი. ინტერესდებიან არა იმით, რაც გაოცებას 

იწვევს, არამედ იმით, რაც გაკიცხვას იმსახურებს”. თუმცა, შესაძლოა, მათ იცოდნენ 

კიდეც ან ხვდებოდნენ, რომ ის, ვინც დავრდომილი განკურნა, სხვა არავინ იქნებოდა, 

თუ არა იესო ნაზარეველი. ამიტომაც არ სურდათ სასწაულზე საუბარი. განკურნებული 

კი ვერაფერს უპასუხებს, რადგან არ იცნობდა იესოს.  

განკურნებული მალევე გაემართა ტაძრისკენ, რათა უფლისთვის მადლობა 

შეეწირა განკურნების გამო. აქ ის იესოს ხვდება, რომელიც ეუბნება: “აჰა, 

გამოჯანმრთელდი, ნუღარ სცოდავ, რათა რამე უარესი არ შეგემთხვეს შენ.” ამ 

სიტყვებიდან განსაკუთრებულად ცხადდება, რომ ადამიანზე ავადმყოფობა საკუთარი 

ცოდვების გამო მოიწევა, მაცხოვარი კი მას აფრთხილებს, აღარ შესცოდოს, რათა კიდევ 

უფრო დიდად არ დაისაჯოს. მას შემდეგ, რაც თავისი განმკურნებელი იცნო, ყოფილი 

დავრდომილი წავიდა და უთხრა იუდეველებს მის შესახებ; არა ბოროტი განზრახვით, 

არამედ იმისთვის, რომ იესოს ავტორიტეტი აემაღლებინა. ამან იუდეველებში ახალი 

მტრობის საფუძველი გააჩინა და “ამის გამო დევნიდნენ იუდეველები იესოს და 

ეძებდნენ მას მოსაკლავად, რადგან  ამას აკეთებდა შაბათს.” 

 

 

 

 

მამისა და ძის ერთობის შესახებ – რომ მამა და ძე ერთნი არიან 
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იუდეველების განზრახვაზე, რომლებსაც მაცხოვრის მოკვლა სურდათ, ქრისტე 

ამბობს: “მამა ჩემი აქამდე მოქმედებს და მეც ვმოქმედებ.” ამ სიტყვებში გადმოცემულია 

იესოს დამოწმება საკუთარ თავზე, როგორც ღვთის თანაარს ძეზე. მისი მომდევნო 

სიტყვები გავრცობილი პასუხია, მიმართული იუდეველებისადმი,  რომლებიც უფრო 

მეტად ცდილობდნენ  იესოს მოკვლას იმის გამო, რომ საკუთარ თავს ღვთის ძეს 

უწოდებდა: “მიუგო იესომ და უთხრა მათ: ამინ, ამინ გეუბნებით თქვენ: არ შეუძლია ძეს 

კაცისას თავისით არაფრის კეთება, თუ არ იხილავს რამეს, მამის გაკეთებულს, რადგან, 

რასაც ის აკეთებს, იმას  ძეც მსგავსადვე აკეთებს”. ის, როგორც ღვთის ძე, რა თქმა უნდა, 

მისდევს მცნებებს, რომლებიც ღვთისგან მიეცათ ადამსა და მის მოდგმას; მართალია, 

ღმერთმა მეშვიდე დღეს დაისვენა, მაგრამ მან დაისვენა შექმნისგან და არა ზრუნვისგან.  

იუდეველებმა სწორად გაიგეს მაცხოვრის სიტყვები, რომ ის და მამა ერთნი 

არიან და ამის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაიწყეს მისი დადანაშაულება _იგი 

სიკვდილის ღირსად მიიჩნიეს შაბათისა და ღვთის გმობის გამო.  

“მიუგო იესომ და უთხრა მათ: ამინ, ამინ გეუბნებით თქვენ: არ შეუძლია ძეს 

კაცისას თავისით არაფრის კეთება, თუ არ იხილავს რამეს, მამის გაკეთებულს, რადგან, 

რასაც ის აკეთებს, იმას  ძეც მსგავსადვე აკეთებს; რადგან მამას უყვარს ძე და ყოველივეს 

უჩვენებს მას, რასაც იგი აკეთებს, და ამაზე მეტ საქმესაც უჩვენებს მას, რათა თქვენ 

გიკვირდეთ”. - ამ მუხლებში ცხადდება სწავლება მამისა და ძის თანაქმედების შესახებ. 

სიტყვებში _”არ შეუძლია ძეს კაცისას თავისით არაფრის კეთება” _ არიანული არაფერია. 

როგორც იოანე ოქროპირი ბრძანებს, ”ძე არაფერს აკეთებს  მამისთვის მიუღებელსა და 

მისი ნების საწინააღმდეგოს, მაგრამ მეტ საქმეებსაც უჩვენებს თქვენდა გასაოცრად” – 

მამის მსგავსად, ძესაც შეუძლია არა მხოლოდ განრღვეული განკურნოს, არამედ 

მკვდარნიც აღადგინოს.  

აქ უპირველესად საუბარია სულიერად აღდგენაზე; ქრისტეს შეუძლია, 

სულიერად მკვდარი ღვთის ჭეშმარიტი, წმინდა ცხოვრებისთვის  აღადგინოს, შემდეგ კი 

აღადგინოს სხეულითაც. ეს ორივე აღდგომა ერთმანეთს მჭიდროდ უკავშირდება. 

ადამიანის მიერ ჭეშმარიტი  სულიერი ცხოვრების აღქმა მისი სიკვდილზე გამარჯვების 

ზეიმის დასაწყისია. როგორც სულიერი დაცემულობაა სიკვდილის დასაწყისი, ასევეა 

ჭეშმარიტი სულიერი ცხოვრება სიკვდილის დამმარცხებელი და მარადიულ 

ცხოვრებასთან მიმყვანებელი.  

უფალი სულიერად აღდგომას  თავის უდიდეს საქმეს  – სამსჯავროსაც 

უკავშირებს. აქ, უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება ზნეობრივი სამსჯავრო ნამდვილ 

ცხოვრებაში, რომელიც საბოლოოდ საყოველთაო საშინელ სამსჯავრომდე მიგვიყვანს. 

ქრისტე მოვიდა როგორც ცხოვრება და სინათლე სულიერად მკვდარ და ბნელში 

ჩაფლულ ქვეყანაზე. მათ, ვინც ირწმუნა ქრისტე, აღდგნენ ახალ ცხოვრებაში და 

თავადაც გახდნენ ნათელნი; ისინი კი, ვინც უარყო მაცხოვარი, სულიერ სიკვდილსა და 

სიბნელეში დარჩნენ. აი, რატომ გრძელდება მთელი ცხოვრების განმავლობაში 

ადამიანებზე უფლის სამსჯავრო, რომელიც საშინელი სამსჯავროთი დასრულდება. 

ამგვარად, ადამიანთა ხვედრი მუდმივად  ღვთის ძის ხელმწიფების ქვეშაა და სწორედ 
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ამიტომაცაა აუცილებელი, მასაც ისეთივე პატივი მივაგოთ, როგორიც მამა ღმერთს: 

“ვინც პატივს არა სცემს ძეს, პატივს არ სცემს მამას, რომელმაც მოავლინა იგი.” 

ამავე თავის 24-ე და 29-ე მუხლები ღვთის ძის ცხოველმყოფელ მოქმედებას 

გვაუწყებს. სარწმუნოება მაცხოვრისა და მისი სიტყვებისადმი  მთავარი პირობაა 

ჭეშმარიტი ცხოვრების აღსაქმელად, რომელშიც მოთავსებულია სხეულის უკვდავების 

ნეტარება.  

სიტყვები “ვინც მომავლინა, აქვს ცხოვრება საუკუნო და სამსჯავროზე არ მიდის, 

არამედ გადასულია სიკვდილიდან ცხოვრებაში.” – ნიშნავს, რომ ვინც ისმენს მაცხოვრის 

სიტყვებს, სამსაჯავროს არ დაექვემდებარება. 

“მოდის ჟამი  და ახლავე არის, როცა მკვდრები ისმენენ ხმას ძისა ღვთისას და, 

ვინც შეისმენს, გაცოცხლდება”–აქ ისევ და ისევ საუბარია იმ სულიერ გაცოცხლებაზე, 

რომელიც მაცხოვრის ქადაგებას მოჰყვა, რომელიც მან მამისგან შეიძინა. ძეს აქვს 

მეუფება სამსჯავროზე, რადგან სწორედ ამიტომაც განკაცდა. ძის ეს მეუფება როგორც 

მსაჯულისა, საბოლოო ჯამში, საყოველთაო აღდგომის შემდეგ დასრულდება, როდესაც 

ყველას მიეზღვება. ეს იქნება სამართლიანი სამსჯავრო, რადგან ის, ვინც განსჯის, მამის 

ნებას გამოხატავს. 

31-ე - 39-ე მუხლებში ქრისტე სრულად ადასტურებს თავის ღვთაებრივ 

ღირსებაზე. მას მოჰყავს მოწმობაც იოანე ნათლისმცემლისა, რომელსაც იუდეველები 

დიდ პატივს სცემდნენ, მაგრამ ამასთან ერთად იმაზეც ამბობს, რომ მას უფრო დიდი 

მოწმობა აქვს, ვიდრე იოანეს: ეს მამა ღმერთიგან დამოწმებაა, გამოხატული 

სასწაულებითა და ნიშნებით, რომლებსაც მისი ძე აღასრულებს, რადგან ეს ადამიანთა 

გადასარჩენად კეთდება. 

მამა ღმერთმა ძის შესახებ ნათლისღების დროსაც დაამოწმა, მაგრამ ყველაზე 

დიდი დამოწმება  ქრისტეს შესახებ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველთა უწყება იყო. 

იუდეველებმა კი უგულებლყვეს ეს წინასწარმეტყველება, რადგან  გულებში უფლის 

სიტყვა ვერ დაიტიეს. უფალიც ამიტომ არ სუფევს მათს გულებში: იუდეველებს არ 

ესმით ღვთის ხმა და ვერ ხედავენ მის სახეს წმინდა წერილში. “იკვლევთ წერილს, 

რადგან თქვენ გგონიათ, რომ გაქვთ საუკუნო ცხოვრება მასში, და ის არის, რომელიც 

მოწმობს  ჩემზე.”  

ამის შემდეგ მაცხოვარი იუდეველებს  მათი ურწმუნოების გამო საყვედურობს 

და ეუბნება, რომ მათგან განდიდებას არ ელოდება, არამედ წუხს მათ გამო, რადგან 

მისადმი ურწმუნოებით, როგორც ღვთისგან წარმოგზავნილისა, ადასტურებენ, რომ არც 

მამა ღმერთი უყვართ და, შესაბამისად, არც ქრისტეს იღებენ, რომელიც უფლის ნებით 

მოივლინა; მაგრამ როდესაც მოვა ცრუ მესია თავისი გამოგონილი მოძღვრებით, ეს 

ადამიანები ყოველგვარი ნიშნებისა და სასწაულების გარეშე მიიღებენ მას.  

ქრისტეს დროიდან ებრაელებთან ასეთი ცრუ ქრისტეს გამოჩენის 60-მდე ფაქტი 

ფიქსირდება, უკანასკნელი კი ანტიქრისტე იქნება, რომელსაც ებრაელები იმ მესიად 

აღიარებენ, რომელსაც დღემდე ასე ელოდნენ. იუდეველთა ურწმუნოების მიზეზი ისაა,  

რომ მასში (მისგან??) ადამიანურ დიდებას ეძებენ და მათთვის მისაღები იქნება მათი  
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მადიდებელი და არა პირიქით – მამხილებელი, მიუხედავად იმისა, რომ მას ამის 

უფლება ექნება. 

საუბრის დასასრულს მაცხოვარი უკანასკნელ საფუძველსაც, რაზეც ისინი 

იმედებს ამყარებდნენ, აცლის იუდეველებს. უფალი ამბობს, რომ სხვა არავინ, გარდა 

მოსესი, არ განსჯის მათ უკანასკნელ სამსჯავროზე, რომელიც ებრაელებს ქრისტესადმი 

ურწმუნოებაში დაადანაშაულებს, რადგან სწორედ მოსე წერდა მის შესახებ.  

 

 

თავი 6  

 

ხუთი ათასი კაცის სასწაულებრივი დაპურება 

 

ამ სასწაულებრივი მოვლენის შესახებ ოთხივე მახარებელი წერს. წმინდა იოანე 

ამასთან ერთად გვაუწყებს მაცხოვრის მოძღვრებას ზეციური პურის, მის სისხლთან და 

ხორცთან ზიარების შესახებ; ზუსტად  მიანიშნებს ქრონოლოგიას, რომ ეს ყველაფერი 

ხდებოდა იმ დროს, როდესაც “და იყო მოახლოებული პასექი, იუდეველთა 

დღესასწაული” –  მესამე პასექი მაცხოვრის საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა. 

იოანეს გარდაცვალების შესახებ მიღებული ინფორმაციის შემდეგ მაცხოვარი 

მოწაფეებთან ერთად გალილეას ტოვებს. მათ ნავით გაცურეს ტიბერიადის ტბის 

აღმოსავლეთ სანაპიროსკენ, უდაბურ ადგილას, ქალაქ ბეთსაიდას მახლობლად. აქ 

საუბარია სხვა ბეთსაიდაზე, რადგან პირველი კაპერნაუმთან, დასავლეთ სანაპიროზე 

მდებარეობდა.  

მარკოზ მახარებლის მიხედვით, როგორც კი დაინახეს, თუ საით მიემართებოდა 

იესო მოწაფეებთან ერთად, სხვადასხვა ქალაქიდან უამრავი ხალხი მიჰყვა მათ და  

უფალთან შეიკრიბა.  

როდესაც მაცხოვარმა დაინახა, რომ უამრავი ადამიანი შეგროვდა, შეებრალა 

ისინი, რადგან იყვნენ  მწემსის გარეშე დარჩენილი ცხვრებივით და დაუწყო მათ 

სწავლება უფლის სასუფევლის შესახებ, აგრეთვე კურნავდა ავადმყოფებს.  

როგორც წმინდა იოანე გვაუწყებს, ცოტა ხნის შემდეგ ავიდა მთაზე და დაჯდა 

თავის მოწაფეებთან ერთად, დაინახა რა, რომ უამრავი ადამიანი მოდიოდა მისკენ. უკვე 

საღამოვდებოდა. როგორც მათე მახარებელი გვაუწყებს, მასთან მივიდნენ  მოწაფეები 

და უთხრეს: ვინაიდან უდაბური ადგილი იყო და თანაც _ გვიანი,  გაეშვა ხალხი 

მახლობელ დაბებში საკვების საყიდლად. უფალმა კი არ ისურვა ხალხის გაშვება და  

მოწაფეებს უთხრა, თითონ გამოეკვებათ.  

ქრისტე აქვე გამოსცდის ფილიპე მოციქულს  და ეკითხება: “სად ვიყიდოთ 

პური, რომ ჭამონ ამათ?” რაზეც ფილიპე უპასუხებს: “ფილიპემ მიუგო, ორასი დინარის 

პური არ ეყოფათ ამათ, რომ თითოეულმა ცოტაოდენი მიიღოს”. იმავეს ამბობენ სხვა 

მოწაფეებიც. მაშინ იესომ იკითხა, თუ რამდენი პური ჰქონდათ. ანდრია მოციქული 

უპასუხებს, რომ: “არის აქ ყმაწვილი, რომელსაც აქვს ქერის ხუთი  პური და ორი თევზი, 

მაგრამ ეს რა არის ამდენისთვის?” მაცხოვარმა უბრძანა, დაესვათ ხალხი ბალახზე – ას-
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ასი კაცი ერთი მიმართულებით, ორმოცდაათ-ორმოცდაათი _ მეორე მიმართულებით. 

სწორედ აქედან გახდა შესაძლებელი მათი რაოდენობის დათვლა. აღმოჩნდა, რომ 

ქალებისა და ბავშვების გარდა, ხუთი ათასამდე კაცი იყო.  

იესომ აიღო  ხუთი პური და ორი თევზი, აიხედა ზეცისკენ, მადლობა შესწირა, 

აკურთხა ისინი, გატეხა და მიაწოდა მოწაფეებს დასარიგებლად; ასევე გაანაწილა ის 

ორი თევზიც. როდესაც საკვები ყველას ეყო, მაცხოვარმა მოწაფეებს უბრძანა, ნარჩენები 

შეეგროვებინათ, რათა არაფერი დაკარგულიყო.  და შეგროვდა 12 კალათი. 

იოანე მახარებელი გვაუწყებს, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც ეს სასწაულებრივი 

დაპურება იხილეს, თქვეს: “ეს არის ჭეშმარიტად წინასწარმეტყველი, რომელიც მოვიდა 

ამ ქვეყნად.” მათ სურდათ, მოულოდნელად მისულიყვნენ და იესო ხელში აეყვანათ, 

პასექის დღესასწაულით ესარგებლათ, მიეყვანათ იერუსალიმში და მეფედ 

გამოეცხადებინათ. ქრისტემ კი მოწაფეებს უბრძანა, ტბის დასავლეთ მხარეს გაეცურათ, 

თითონ კი ხალხი გაუშვა და მთაზე სალოცავად განმარტოვდა.  

 

 

იესო ქრისტეს  სასწაულებრივი სიარული წყალზე 

 

მოწაფეები ნავში ჩასხდნენ და გაცურეს. ამ დროს ჩამობნელდა, “ზღვა დიდი 

ქარის ქროლვისგან ღელავდა.” უფალი მათთან არ ყოფილა, არამედ ხმელეთზე დარჩა. 

მოწაფეებმა “როცა გაცურეს დაახლოებით ოცდახუთი ან ოცდაათი უტევანი” 

აღმოსავლეთ სანაპიროდან, უკვე თენდებოდა. უეცრად დაინახეს იესო, მათკენ ზღვით 

მომავალი. იფიქრეს, რომ ეს მოჩვენება იყო და შიშისგან ყვირილი დაიწყეს, მაგრამ 

უფალმა ისინი დაამშვიდა და უთხრა: “მე ვარ, ნუ გეშინიათ.” 

მათე მახარებლის მიხედვით, სიფიცხით გამორჩეული მოციქული პეტრე 

უფალთან შეგებების სურვილით აღინთო და მასთან მიახლება  ითხოვა, რაზეც 

მაცხოვარმა ნება დართო. პეტრე გადავიდა ნავიდან და რწმენის ძალამ სასწაული 

შეაძლებინა – წყალზე გაიარა, მაგრამ დიდმა ტალღებმა და ძლიერმა ქარმა ყურადღება 

გაუფანტა, რამაც რწმენაც შეურყია და ჩაძირვა დაიწყო. მან მაცხოვარს დახმარება 

სთხოვა. უფალმა ხელი გაუწოდა და მცირედმორწმუნე უწოდა: “რატომ შეორგულდი?”_  

შეეკითხა პეტრეს. ამავე მათეს სახარების მიხედვით,  ორივე ჩაჯდა ნავში, რომელიც 

მაშინვე ნაპირზე აღმოჩნდა. მაშინ ყველა, ვინც ნავში იჯდა, მივიდა იესოსთან და 

უთხრეს, რომ  ის ჭეშმარიტად ღვთის ძეა.  

 

საუბარი ზეციურ პურზე 

 

გენესარეთის ტბაზე იესოს სასწაულებრივმა გადასვლამ  ძალიან გააკვირვა 

ადამიანები, რომლებსაც პურის სასწაულებრივი გამრავლება უკვე ენახათ. ამ საუბრის 

შესახებ მხოლოდ იოანე მახარებელი მოგვითხრობს. ეს არის უფლის ბრწყინვალე 

სიტყვა საკუთარ თავზე, როგორც ზეციურ პურზე, რომელიც ზეციდან გადმოვიდა. ამ 
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საუბარში იესო ადამიანთა გადარჩენისთვის საკუთარი სისხლისა და ხორცის ზიარების 

მნიშვნელობის შესახებ ასწავლის.  

ადამიანები, რომლებმაც იცოდნენ, რომ უფალი მოწაფეებთან ერთად ნავში არ 

ჩამჯდარა, მას უდაბნოში ეძებდნენ  და ტბის მეორე მხარეს იპოვეს. ისინი გაკვირვებით 

ეკითხებოდნენ, თუ როგორ აღმოჩნდა იქ? მაცხოვარმა ეს კითხვა უპასუხოდ დატოვა, 

მაგრამ იგი საკუთარი თავზე , როგორც ცხოვრების პურზე საუბრის საფუძვლად აქცია.  

ქრისტე საუბარს იწყებს ებრაელთა მხილებით იმის გამო, რომ ყველაფერში 

თავიანთი გრძნობების ტყვეობაში არიან: “მეძებთ მე არა იმიტომ, რომ იხილეთ 

სასწაულები, არამედ იმიტომ, რომ  ჭამეთ პური და გაძეხით” – ანუ, არა იმიტომ, რომ ამ 

სასწაულებში ღვთის მადლი შეიცნეს, არამედ ამ სასწაულით შიმშილი დაიცხრეს. 

“მე ვარ პური ცხოვრებისა; ვინც მოვა ჩემთან, არ მოშივდება და ვინც ირწმუნებს 

ჩემსას, არ მოსწყურდება არასდროს” – უფლის ეს საყვედური მიმართულია ყველა იმ 

ადამიანისკენ, რომლებიც ქრისტიანობას მხოლოდ იმიტომ მიიჩნევენ ღირებულად, რომ 

ის სასარგებლოა თავიანთი მიწიერი ცხოვრების კეთილმოსაწყობად. 

“გაისარჯეთ არა იმ საზრდოსთვის, რომელიც იკარგება,” რომელიც ხორცთან 

ერთად კვდება, “არამედ _ საზრდოსთვის, რომელიც რჩება ცხოვრებად საუკუნოდ”, ანუ 

იმისთვის, რაც მუდმივად რჩება და მარადიული ცხოვრების საწინდარია. ამ საკვებს “ძე 

კაცისა თქვენ მოგცემთ, რადგან იგი ბეჭდით დაამოწმა მამა ღმერთმა.” სიტყვაში 

“ბეჭდით დაამოწმა” უნდა ვიგულისხმოთ ის ნიშნები და სასწაულები, რომლებსაც  

მაცხოვარი მამის ნებით აღასრულებდა.  

საყვედურით აღგზნებული იუდეველები ეკითხებიან: “რა ვქნათ, რომ ვაკეთოთ 

ღვთის საქმე?” ისინი მიხვდნენ, რომ უფლის სიტყვები შეიცავს ზნეობრივი ქმედების 

მოთხოვნას მათი მხრიდან, მაგრამ ვერ გაიგეს, კონკრეტულად თუ რა უნდა 

მოიმოქმედონ. ნაცვლად მოსეს კანონებით გათვალისწინებული ღვთივსათნო 

საქმეებისა, მაცხოვარი მიუთითებს მხოლოდ ერთზე: “ეს არის საქმე ღვთისა, რათა 

გწამდეთ, ვინც მოავლინა მან.” ეს არის ერთადერთი ღვთივსათნო საქმე, რომლის 

გარეშეც სათნოდ ცხოვრება შეუძლებელია. მას შემდეგ, რაც მიხვდნენ, რომ იესო 

საკუთარ თავს “ღვთისგან მოვლენილს” უწოდებს, იუდეველები უპასუხებენ, რომ 

მისადმი ასეთი რწმენისთვის, როგორიც ისრაელიანებს ჰქონდათ ღვთისა და მოსეს 

მიმართ, არასაკმარისია ის ნიშნები, რასაც იესო აღასრულებს. 

აი, ეს არის იმის დასტური, თუ რამდენად არასანდოა მხოლოდ სასწაულებზე  

დაფუძნებული რწმენა: ის ითხოვს უფრო და უფრო მეტს სასწაულების სახით. 

იუდეველებს უკვე აღარ აკმაყოფილებთ, რომ ქრისტემ ხუთი ათასი კაცი დააპურა და 

მისგან მეტი სასწაულის აღსრულებას მოითხოვენ - რაიმე ისეთის, როგორიცაა ციდან 

მანანას მოსვლა, ისეთივესი, როგორიც უდაბნოში 40-წლიანი მოგზაურობისას 

მოდიოდა. ამაზე უფალი უპასუხებს, რომ ეს სასწაული, რომელიც ღმერთმა მოსეს 

მეშვეობით აღასრულა, გაცილებით ნაკლებმნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, რომელსაც 

თვითონ აღასრულებს.  მესია მათ არა მანანას, არამედ “ჭეშმარიტ პურს ზეციდან” 

აძლევს. ამ პურმა “ცხოვრება მისცა ამ სოფელს.” მაგრამ მაცხოვრის სიტყვებში 

იუდეველები გულისხმობენ ჩვეულებრივ, მიწიერ პურს, თუმცა კი განსაკუთრებულს, 
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და სურთ, ყოველთვის მიიღონ ასეთი პური. მათი აზრი ხორციელისკენაა მიმართული 

და მესიასაც, როგორც სასწაულმოქმედს, ხორციელად აღიქვამენ. მაშინ იესო პირდაპირ 

უხსნის საკუთარი თავის შესახებ სწავლებას, როგორც “პური ცხოვრებისას” და ამბობს, 

რომ სწორედ თვითონ არის ის პური, რომელიც ”გარდამოვიდა ზეციდან და ცხოვრება 

მისცა ამ სოფელს”, რომ მასთან ვინც მივა და იწამებს, არასოდეს მოშივდება. უფალი 

მწუხარებით აღნიშნავს, რომ იუდეველებმა მისი არ იწამეს, მაგრამ ეს ხელს ვერ 

შეუშლის მამის ნების აღსრულებაში: ყველა, ვინც უფალთან ეძებს ხსნას, მესიის 

სასუფევლის მკვიდრი გახდება, უკანასკნელ დღეს ყველა მათგანი აღდგება და საუკუნო 

ცხოვრებას დაიმკვიდრებს.  

ამავდროულად, იუდეველები იმაზე მსჯელობენ ერთმანეთთან, თუ როგორ 

შეუძლია იესოს ილაპარაკოს იმაზე, რომ ზეციდან ჩამოვიდა მაშინ, როცა ყველამ 

კარგად იცის მისი წარმომავლობა. ამაზე მაცხოვარი უპასუხებს, რომ არ არიან იმ 

რჩეულთა შორის, რომლებსაც მამა ღმერთი მადლის ძალით თავისთან მიიზიდავს. ამ 

მადლის გარეშე წარმოუდგენელია რწმუნება ღვთის ძისა, რომელიც უფალმა 

დედამიწაზე ადამიანთა გადასარჩენად გამოგზავნა. ამ აზრით ადამიანის თავისუფალი 

ნების იდეა არ ილახება. 

როგორც თეოფილაქტე ბულგარელი წერდა: “მამა ღმერთი მათ იზიდავს, ვისაც 

უნარი და ნება აქვს; მათ კი, ვინც საკუთარი თავი აქცია უუნაროდ, არ იზიდავს 

რწმენაში - როგორც მაგნიტი არ იზიდავს ყველაფერს, არამედ მხოლოდ რკინას, ასევე 

ღმერთიც – ყველასთან მიდის, ვისაც მასთან სიახლოვე სურს”.  

უფალი ამბობს: “ჩემს გამო კი ნუ დრტვინავთ, არამედ თქვენზე, რადგან ვერ 

მირწმუნეთ როგორც მესია”. 

ძველი აღთქმის ყველა წიგნი ამოწმებს ქრისტეს მოვლინებაზე და ის, ვინც 

გულისხმიერად სწავლობს მათ, შეუძლებელია ღვთისგან არ განისწავლოს და მისგან 

გამოგზავნილი მესია არ მიიღოს. სწავლება, რომელიც ღვთისგან არის, არ წარმოადგენს 

უფლის პირისპირ ჭვრეტას, რადგან მამა ღმერთი უნახავს მხოლოდ მას, ვინც თავადაც 

მისგანაა – ანუ ის თავად არის მესია ქრისტე. უშუალოდ უფლისგან განისწავლება ის, 

ვინც ყურადღებიანია და რწმენით სწავლობს წმინდა წერილს, რადგან ამ წერილში 

უმთავრესია ქრისტე. “მე ვარ პური ცხოვრებისა” – ამბობს უფალი საკუთარ თავზე; არა 

ისეთი უსულო, როგორიც იყო ზეციური მანანა, არამედ ცოცხალი პური. ამ ზეციური 

მანანით მხოლოდ სხეულის დაპურება შეიძლებოდა და ამიტომ, ვინც მას ჭამდა, 

მოკვდა. ჭეშმარიტი პური კი, რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, ისეთია, ვინც შეჭამს, არ 

მოკვდება, არამედ დაიმკვიდრებს საუკუნო ცხოვრებას. ეს პური კი თავად უფალი იესო 

ქრისტეა.  

კიდევ უფრო გასაგებად და გარკვევით საუბრობს უფალი შემდეგ: ეს პური, 

რომელიც ზეციდან ჩამოვიდა, მისი სხეულია, რომელსაც ის გაიღებს მსოფლიოს 

ცხოვრებისათვის; აქ მაცხოვარი გულისხმობს გოლგოთაზე თავის მოწამებრივ 

სიკვდილს კაცობრიობის ცოდვათა გამოსასყიდად. აქ, პასექის დღესასწაულის 

მოახლოებასთან ერთად, უფალი ასწავლის საკუთარ თავზე, როგორც ჭეშმარიტ 

საპასექო კრავზე, რომელიც სამყაროს ცოდვებს იღებს. 
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საპასექო კრავი იყო ქრისტეს წინასახე – ამით მაცხოვარს სურდა თავისი 

მსმენელებისთვის ეჩვენებინა, რომ წინასახეთა დრო მიდის, რადგან თავად 

ჭეშმარიტება მოევლინა ქვეყანას მისი სახით: საპასექო კრავის ჭამა ახალ აღთქმაში 

შეიცვლება ქრისტეს ხორცის მიღებით.  

იუდეველებმა იესოს სიტყვები პირდაპირ გაიგეს, გაოგნდნენ და ერთმანეთთან 

კამათი დაიწყეს: “როგორ შეუძლია ამას, მოგვცეს ჩვენ თავისი ხორცი საჭმელად?” 

სწორედ ასე აღიქვამენ უფლის ამ ნათქვამს თანამედროვე სექტანტებიც, რომლებიც 

უარყოფენ ზიარების საიდუმლოს – ქრისტესთან შეერთების უდიდეს მადლს. 

მაცხოვარს კი, რომელსაც სურს აღკვეთოს იუდეველთა კამათი, კვლავაც 

კატეგორიულად იმეორებს: “უთხრა მათ იესომ: ამინ, ამინ გეუბნებით თქვენ: თუ არ 

შეჭამთ   ხორცს ძისა კაცისას და არ შესვამთ მის სისხლს, არ გექნებათ ცხოვრება 

თქვენში.  ვინც ჭამს ჩემს ხორცს და სვამს ჩემს სისხლს, ექნება ცხოვრება საუკუნო, და მე 

აღვადგენ მას უკანასკნელ დღეს.” აქ უფალი  მთელი სისავსით, გასაგებად ხსნის თავის 

სწავლებას მის ხორცთან და სისხლთან ზიარების აუცილებლობის შესახებ. 

ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლის დროს  კრავის სისხლი სცხეს საცხოვრებელი 

ბინების კარებს, რათა  სიკვდილისგან გადაერჩინათ პირმშოები, რომლებსაც უფლის 

ანგელოზისგან  სიკვდილი ელოდათ.  საპასექო კრავის დაკვლისას კი ტაძრის 

საკურთხევლის ზღურბლზე ასხურებდნენ სისხლს სწორედ იმ პირველი სისხლის 

ცხების გასახსენებლად, რომელიც ეგვიპტიდან გამოსვლის წინ გაკეთდა. საპასექო 

სუფრაზე სისხლი სიმბოლურად ღვინით იცვლებოდა. იმის გამო, რომ საპასექო კრავი 

ქრისტეს წინასახედ ითვლებოდა, ისევე როგორც ებრაელთა გამოხსნა იყო წინასახე 

ცოდვათაგან კაცობრიობის გამოხსნისა, ამიტომ ქრისტეს სიტყვები _ “ვჭამოთ მისი 

ხორცი და მივიღოთ მისი სისხლი”, რაც მარადიული ცხოვრებისთვის აუცილებელია, 

უნდა გავიგოთ, როგორც ძველი აღთქმის საპასექო კრავის  ქრისტეს სისხლითა და 

ხორცით შეცვლა. სწორედ ეს არის ახალი პასექი, რომელსაც უფალი საუბრის დროს 

წინასწარმეტყველებს.  

ქრისტეს სიტყვების არსი, შესაბამისად, იმაში მდგომარეობს, რომ, ვისაც სურს 

ჩასწვდეს გამოსყიდვის საიდუმლოს, რომელსაც ქრისტე აღასრულებს ჯვარზე 

სიკვდილით, მან უნდა მიიღოს კიდეც მისი სისხლი და ხორცი. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, მისი გამოსყიდვის თანაზიარი ვერ გახდება, არ ექნება მარადიული 

ცხოვრება, ღმერთს განეშორება, რაც სწორედ მარადიულ სიკვდილს ნიშნავს. უფლის 

სისხლი და ხორცი, მისივე თქმით, ჭეშმარიტი საჭმელი და ჭეშმარიტი სასმელია, 

რადგან სწორედ ისინი აუწყებენ ადამიანს საუკუნო ცხოვრებას. ცოდვაში ჩავარდნილ 

ადამიანს მათით ეძლევა ახალი სიცოცხლის წყარო. როგორც მებაღის დამსახურებაა 

ნაყოფიერი ბაღის გაშენება, ასევეა ქრისტეც, რომელსაც სურს, ღვთაებრივ ცხოვრებას 

გვაზიაროს; თავად შედის ჩვენს ცოდვით შებღალულ სხეულში, საფუძველს უდებს 

შინაგან გარდაქმნას და ახალ ქმნილებად გვაქცევს.  

გადარჩენისთვის საკმარისი არაა მხოლოდ ქრისტე ვიწამოთ, არამედ საჭიროა 

მასთან შევერთდეთ, ვიყოთ მასში, რათა ისიც “ეგოს” ჩვენში. ეს კი ზიარების 

საიდუმლოთია შესაძლებელი.  
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იესოს ეს სიტყვები უჩვეულო იყო იუდეველთათვის, რის გამოც არა მხოლოდ 

ისინი, არამედ მისი რამდენიმე მოწაფეც კი ცდუნდა და თქვეს: “მკაცრია ეს სიტყვა, ვის 

შეუძლია მისი მოსმენა?” მაცხოვარი მათს აზრებსა და გრძნობებს ჩასწვდა და უპასუხა: 

“ეს გაბრკოლებთ თქვენ? და თუ იხილავთ  ძეს კაცისას, აღმავალს, სადაც იყო 

პირველად?” აქ ქრისტე გულისხმობს შემდეგს: როგორღა ცდუნდებიან ისინი, როდესაც 

მას ჯვარზე გაკრულს დაინახავენ? ამის შემდეგ უფალი უხსნის, როგორ გაიგონ მისი 

ნათქვამი სწორად: “სული განმაცოცხლებელია, ხორცი  უსარგებლოა; სიტყვები, 

რომელთაც მე გეუბნებით თქვენ, სულია და ცხოვრებაა.” ანუ ქრისტეს სიტყვები უნდა 

გავიგოთ სულიერი მნიშვნელობით, და არა გრძნობით, თითქოს ის გარეგნულ ხორცს 

გვთავაზობდეს შიმშილის მოსაკლავად.  

მაცხოვარი ამბობს, რომ მისი სწავლება იმ ხორცს კი არ შეეხება, რომელიც 

ხორციელს კვებავს, არამედ ღვთაებრივ სულს, მადლსა და მარადიულ ცხოვრებას. 

“არამედ არიან თქვენგან ზოგიერთები, რომეთაც  არა სწამთ.” როგორც ჩანს, 

მაცხოვარმა აქ პირველად მიანიშნა იუდაზე – გამცემზე. წმინდა ევქარისტიის შესახებ 

სწავლება ყოველთვის იყო და იქნება ქრისტეს რწმენის გამოსაცდელად. ბევრია ისეთი 

ადამიანი, რომლებიც აღფრთოვანებული არიან ქრისტეს მორალური კანონებით, მაგრამ 

ამ საიდუმლოთი ქრისტესთან  შეერთებისა არ ესმით. გარდა ამისა, ქრისტესთან 

ზიარების საიდუმლოს გარეშე წარმოუდგენელია მორალურად იცხოვრო, რადგან ეს 

ადამიანურ ძალებს აღემატება. როგორც მახარებელი ამბობს, ამ საუბრის შემდეგ აი, 

რატომ დაშორდა ბევრი მისი მსმენელი მაცხოვარს, მით უმეტეს, რომ ეს საუბარი 

ეხებოდა მესიას  და წარიმართებოდა იუდეველების გრძნობითი წარმოდგენის ჭრილში. 

მაშინ მაცხოვარმა, იგრძნო რა თავისი მოწაფეების მისადმი რწმენა, ჰკითხა – მათაც ხომ 

არ სურდათ მისგან განშორება? მაგრამ პეტრემ ყველა მოწაფის სახელით უფლისადმი 

უდიდესი რწმენა გამოამჟღავნა: “ჩვენ ვირწმუნეთ და გავიგეთ, რომ შენ ხარ ქრისტე, ძე 

ცოცხალი ღმერთისა.” მაცხოვარმა, რა თქმა უნდა, შენიშნა, რომ თორმეტივეს ასე არ 

სწამდა და მათ შორის ერთი ეშმაკი იყო. ამით უფალს სურდა, იუდა გაეფრთხილებინა, 

რომ მან უფლის გაცემა ჩაიფიქრა.  

პასექის დღესასწაულზე, ამჯერად, მაცხოვარი იერუსალიმში აღარ წავიდა, 

რადგან იუდეველები მოსაკლავად ეძებდნენ, ხოლო მისი ჯვარცმის დრო კი ჯერ არ იყო 

დამდგარი.  

 

 

თავი 7  

 

იესო იერუსალიმში დღესასწაულზე მიდის  

 

იოანე მახარებელი, რომელმაც მე-6 თავში მაცხოვრის იუდეველებთან საუბრის 

შესახებ მოგვითხრო, რომელშიც საკუთარ თავს “ცხოვრების პურს” უწოდებს, ამბობს, 

რომ ამის შემდეგ მაცხოვარი გალილეაში განაგრძობს მოღვაწეობას და იქ დიდი ხნით 

რჩება, რაზეც პირველი სამი მახარებელი დაწვრილებით მოგვითხრობს. უფალს არ 
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სურდა იუდეაში წასვლა, რადგან იუდეველები მოსაკლავად ეძებდნენ, მისი ჟამი კი ჯერ 

არ იყო დამდგარი.  

“იყო მოახლოებული იუდეველთა დღესასწაული, კარვობა.” ეს იყო ერთ-ერთი 

მთავარი იუდეური დღესასწაული პასექისა და ერგასობის დღესასწაულებთან ერთად, 

რომელიც 7 დღის განმავლობაში აღინიშნებოდა, იწყებოდა რა ტისრის მეშვიდე თვის 

მე-15 დღიდან. ეს არის სექტემბრის დასასრული და ოქტომბრის დასაწყისი. 

დღესასწაული იმართებოდა უდაბნოში ებრაელთა 40-წლიანი ხეტიალის 

მოსაგონებლად. ამ პერიოდში ებრაელები სახლებიდან გადიოდნენ და სპეციალურად 

მოწყობილ კარვებში სახლდებოდნენ. იმის გამო, რომ ეს დღესასწაული მოსავლის 

აღების შემდეგ იმართებოდა, საკმაოდ მხიარულობდნენ. ამ დღესასწაულის 

დადგომამდე ქრისტე იერუსალიმში წელიწად-ნახევრის განმავლობაში არ ყოფილა და 

მისმა ძმებმა მოუწოდეს, იქ წასულიყო. მათ სურდათ, უფალი როგორც მესია, დიდებით 

შესულიყო ქალაქში. მათთვის გაუგებარი და დამაბრკოლებელი იყო, რატომ უარყოფდა 

ქრისტე ადამიანურ დიდებას, “რადგან არც მის ძმებს სწამდათ მისი”. როგორც 

მახარებელი ამბობს, მისი ძმები ვერ იგებდნენ მაცხოვრის საქციელს და ამ 

გაუგებრობიდან გამოსვლა რაც შეიძლება მალე  სურდათ. ერთი მხრივ, ვერ 

უარყოფდნენ მის მიერ აღსრულებულ საქმეებს, რომლის მოწმენიც თავადაც იყვნენ; 

მეორე მხრივ კი, ვერ გადაეწყვიტათ, მიეღოთ თუ არა მესიად ის ადამიანი,  ვისთან 

ერთადაც გაიზარდნენ.  

ამ სულიერი განწობით სთავაზობდნენ იესოს ამ გაურკვევლობიდან (მათი 

აზრით),  რომელშიც იყო იგი, გამოსვლას. ფიქრობდნენ, თუ მართლაც მესიაა, რატომ 

არიდებს თავს გამოაშკარავდეს ყველას და მთელი იერუსალიმის წინაშე, როგორც 

მესია? ამის პასუხად მაცხოვარმა ძმებს უთხრა, რომ მის იერუსალიმში გამოჩენას ისეთი 

მნიშვნელობა არა აქვს, როგორიც სხვებისთვის, მათ შორის თავისი ძმებისთვის. 

ძმებისგან განსხვავებით, იქ ქრისტეს როგორც მტერს, როგორც მათი ბოროტი საქმეების 

მამხილებელს, ისე მიიღებენ. ამიტომ ქრისტემ ძმები იერუსალიმში გაგზავნა, თავად კი 

გალილეაში დარჩა. მაცხოვარი იმედოვნებდა, რომ იერუსალიმში ფარულად, თავის 

ნდობით აღჭურვილ მოწაფეებთან ერთად ჩავიდოდა.  

 

 

მაცხოვარი კარვობის დღესასწაულზე 

 

მას შემდეგ, რაც უფალმა თავისი ძმები იერუსალიმში გაუშვა, ქალაქში 

მოგვიანებით თვითონაც მივიდა. ის მივიდა, ასე ვთქვათ, “ფარულად”, ანუ არა 

საზეიმოდ, როგორც უკანასკნელი პასექის წინ, როდესაც ის მომავალი ვნებისთვის 

შევიდა ქალაქში. “როგორი სამწუხარო თანმიმდევრობით ჩნდება მაცხოვარი 

იერუსალიმში,  რაც  გამოწვეული იყო, რა თქმა უნდა, არა მისი ქმედებებით, არამედ 

მტრების გაძლიერებული აგრესიით. პირველი პასექის დროს მაცხოვარი საზეიმოდ 

შედის ტაძარში, როგორც მესია; მეორე პასექის დროს _ შედის როგორც მოგზაური, 

მაგრამ მისი ქმედება და საუბარი იუდეველთაგან მტრობას წარმოშობს და მის 
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მოკვდინებას მოინდომებენ, რის შედეგადაც იესო მესამე პასექზე იერუსალიმში 

საერთოდ არ მიდის. ის წელიწად-ნახევრის განმავლობაში სხვაგან იმყოფება. ამის 

შემდეგ კი უკვე ფარულად შედის იერუსალიმში’’ – წერს ბიბლიის განმმარტებელი 

ეპისკოპოსი მიხეილი. 

ამ თავის მე-11 და მე-13 მუხლები იძლევა იმის წარმოდგენის საშუალებას, თუ 

რა ხდებოდა ამ დროისთვის იერუსალიმში. იქ ყველა ქრისტეს შესახებ ლაპარაკობდა. 

როგორც ჩანს, მაცხოვრის მტრები მის ქმედებებს აკვირდებოდნენ, რაზეც მიგვანიშნებს 

კითხვა “სად არის იგი?” ხალხში ერთმანეთისგან განსხვავებულად, მაგრამ, ამასთან 

ერთად, იუდეველთა შიშის გამო  ყველა ფარულად ლაპარაკობდა. ”იუდეველებში” 

იოანე მახარებელი სინედრიონის წევრებსა და ფარისევლებს მოიაზრებს. 

იოანე ოქროპირი და თეოფილაქტე ბულგარელი ფიქრობენ, რომ ქრისტეს 

შესახებ ჩვეულებრივი ხალხი დადებითად საუბრობდა, ხოლო მათი მეთაურები 

მტრულად იყვნენ განწყობილი.  

შუა დღესასწაულზე, სავარაუდოდ მეოთხე დღეს, მაცხოვარი ტაძარში შევიდა 

და ასწავლიდა, ანუ განმარტავდა წმინდა წერილს, როგორც ეს იმ დროისთვის  

ებრაელებთან იყო მიღებული. 

იუდეველები, რომლებმაც იცოდნენ, რომ იესოს არცერთ გამოჩენილ რაბინთან 

არ უსწავლია, გაოცებული იყვნენ მისი ცოდნით  წმინდა წერილში. ეს მათს შურსა და 

მტრულ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს. უფალმა მაშინვე განმარტა მათი გაოცება: 

“ჩემი მოძღვრება არ არის ჩემი, არამედ ჩემი მომავლინებლისა.” ამით მაცხოვარმა 

მიუთითა, რომ, მართალია, მას რაბინთა სკოლებში არ უსწავლია, მაგრამ ჰყავს 

სრულყოფილი მასწავლებელი – ეს არის მისი მომავლინებელი მამა ღმერთი. ამ 

სწავლების ღვთაებრივ წარმომავლობაში დარწმუნების საშუალებაა ადამიანის 

გადაწყვეტილება – “აღასრულოს ღვთის ნება”. ის, ვინც უფლის ნების აღსრულებას 

გადაწყვეტს, შინაგანი გრძნობით დარწმუნდება, რომ ეს სწავლება ღვთისგანაა. “ღვთის 

ნებაში” უნდა ვიგულისხმოთ მთლიანად უფლის მორალური კანონი: როგორც 

სინდისის კანონი, ისე ძველი აღთქმის კანონები. ვისაც სურვილი ექნება, იაროს 

მორალური სრულყოფილების გზით და ეს კანონი შეასრულოს, შინაგანად შეიგრძნობს, 

რომ ქრისტეს სწავლება ღვთაებრივი სწავლებაა. სწორედ ამას უსვამს ხაზს მაცხოვარი, 

როდესაც ამბობს, რომ ის ქადაგებს მისი მომავლინებლის დიდებას, და არა საკუთარს. 

იესომ აქ იგულისხმა იუდეველთა წინამძღოლები და განაგრძო, რომ მას მოსაკლავად იმ 

კანონის დარღვევისთვის ეძებენ, რომელსაც თავადაც არ იცავდნენ.  

ხალხს, რომელმაც ჯერ კიდევ არ იცის მათი წინამძღვრების ჩანაფიქრი, 

გულისწყრომას გამოხატავს, რადგან ჰგონია, რომ იესო ამას მათ შესახებ ამბობს: “ეშმაკი 

არის შენთან; ვინ გეძებს შენ მოსაკლავად?” ბოროტი ძალა ხომ არ გალაპარაკებს?  

მაცხოვრის მომდევნო საუბრიდან ჩანს, რომ განრღვეულის განკურნება, 

რომელიც შაბათს აღასრულა, განსჯის საგანი ჯერ კიდევ იყო. იგი ამბობს, რომ კეთილი 

საქმის კეთება შაბათსაც შეიძლება, რადგან, მაგალითად, წინადაცვეთაც შეიძლებოდა 

შაბათს შესრულებულიყო, რომ მოსეს სჯული არ დაერღვიათ, რომლის მიხედვითაც 
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ახალშობილი მერვე დღეს უნდა წინადაეცვითათ. ამის შემდეგ გასაკვირი არ უნდა იყოს, 

თუ უფალმა ადამიანი შაბათს განკურნა. 

იესომ თავისი საუბარი დაასრულა მოწოდებით - სჯულზე იმსჯელონ არა 

გარეგნულად, არამედ სულიერად. ამასთან დაკავშირებით ნეტარი თეოფილაქტე წერს: 

“თქვენ რომ ჩემ მიერ აღსრულებული კურნება არა ფორმალური, არამედ მორალური 

კუთხით განგესაჯათ, მაშინ მე არ განმსჯიდით. მაშინ თქვენი განსჯა მართებული 

იქნებოდა და არა ყალბი”. 

უფლის ამ საუბარმა დიდი გავლენა მოახდინა იერუსალიმელებზე, რომლებმაც 

მაცხოვრის მტრების ჩანაფიქრის შესახებ იცოდნენ; ამიტომ მათ უცნაურად მოეჩვენათ 

ის, რომ ვინც იესოს მოსაკლავად დასდევს, ასე თავისუფლად საუბრის საშუალებას 

აძლევს მას. არ იცოდნენ, ეს როგორ აეხსნათ. გამოთქვეს მოსაზრება, “ნუთუ 

ჭეშმარიტად შეიცნეს მთავრებმა, რომ ეს არის ქრისტე?” თუმცა, ამავდროულად, 

დაეჭვდნენ კიდეც. რაბინთა სწავლებით, მესია ბეთლემში უნდა დაბადებულიყო; 

შემდეგ გარკვეული პერიოდით უნდა გაუჩინარებულიყო; შემდეგ კვლავ უნდა 

გამოჩენილიყო ისე, რომ არავის სცოდნოდა, საიდან და როგორ. იერუსალიმელთა 

საუბარის გამო იმაზე, რომ იესო არ შეიძლებოდა ყოფილიყო მესია, რადგან იცოდნენ 

მისი წარმომავლობა, უფალი ხმას იმაღლებს და უპასუხებს: მართალია, ამბობენ, რომ 

იცნობენ მას, მაგრამ ეს მათი  ცოდნა არასწორია. “მეც მიცნობთ და ისიც იცით, საიდან 

ვარ; და ჩემით არ მოვსულვარ, არამედ ჭეშმარიტია, ვინც მომავინა მე, რომესაც  თქვენ 

არ იცნობთ”.  

ამაყ ფარისევლებს ეს სიტყვა არ ესიამოვნათ და “ეძებდნენ მას შესაპყრობად”, 

მაგრამ ვინაიდან “ჯერ არ იყო მოსული მისი ჟამი”, ანუ მისი ვნების ჟამი, ფარისევლებმა 

ვერ შეძლეს მისი შეპყრობა: “მაგრამ ვერავინ დაადო მას ხელი.” სავარაუდოდ იმიტომ, 

რომ მის მტრებს იმ ხალხის ეშინოდათ, რომელიც ქრისტეს ემხრობოდა. ასევე, იმიტომ, 

რომ სინდისი ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ბოლომდე შებღალული. უამრავმა ადამიანმა 

ირწმუნა ქრისტესი როგორც მესიისა. ამასთან ბჭობდნენ: “ქრისტე როცა მოვა, ნუთუ 

იმაზე მეტ სასწაულს აღასრულებს, ვიდრე ამან აღასრულა?” ანუ მათ სურდათ ეთქვათ, 

რომ აღსრულებული სასწაულები კარგად მეტყველებს იმაზე, რომ იესო მესიაა. 

ხალხში ასეთი საუბრის გამო ფარისევლებმა, მღვდელმთავრებთან ერთად, 

თათბირი გამართეს და გადაწყვიტეს, არ გადაედოთ ჩანაფიქრის განხორციელება და 

მსახურები უფლის შესაპყრობად გაგზავნეს. ფარისეველთა ამ განზრახვის შესახებ 

მაცხოვარი ამბობს: “კიდევ ცოტა ხანს ვარ თქვენთან და მივდივარ ჩემს 

მომავლინებელთან” – ამან აღუძრა აზრი მოახლოებული სიკვდილის შესახებ და 

მოუწოდა იუდეველებს, ისარგებლონ დარჩენილი დროით და ისწავლონ მისგან. 

უფლის შემდგომ სიტყვებს ასეთი შინაარსი აქვს: “ახლა თქვენ მდევნით, მაგრამ მოვა 

დრო, როდესაც ძებნას დამიწყებთ, როგორც ყოვლადძლიერ სასწაულმოქმედს, 

რომელსაც შეუძლია აგარიდოთ ყოველგვარი გასაჭირი, მაგრამ უკვე გვიან იქნება”. 

მაგრამ მაცხოვრის ამ სიტყვებმა იუდეველებზე ზემოქმედება ვერ მოახდინა, არამედ 

დაცინვა დაუწყეს: “სად უნდა წავიდეს იგი, რომ ჩვენ ვერ ვიპოვოთ ის? ნუთუ 
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განთესილ წარმართებთან უნდა, რომ წავიდეს და ასწავლოს წარმართებს?” ამით მათ 

უნებლიედ იწინასწარმეტყველეს წარმართთა შორის ქრისტიანობის ქადაგების შესახებ. 

“დიდი დღესასწაულის ბოლო დღეს”, ანუ კარვობის დღესასწაულის მერვე 

დღეს უფალი ამბობს: “ვისაც სწყურია, მოვიდეს ჩემთან და დალიოს.” ამ სიტყვებით 

მაცხოვარმა შეასრულა ის წესი, რომელიც დღესასწაულის დასასრულს სრულდებოდა: 

ტაძარში დილის მსხვერპლის აღსრულების შემდეგ ხალხი მოძღვართან ერთად 

სილოამის წმინდა ჭასთან მიდიოდა, საიდანაც მოძღვარი ოქროს ჭურჭლით იღებდა 

წყალს; სადღესასწაულო შეძახილებითა და ბუკის ხმის თანხლებით, მას ეს წყალი 

ტაძარში მიჰქონდა და ყოვლადდასაწველის სამსხვერპლოზე ასხამდა, რითაც 

განასახიერებდა იმ პერიოდს, როდესაც მოსემ  უდაბნოში ებრაელთა მოგზაურობისას 

კლდიდან წყალი გადმოადინა. ამ დროს ხალხი მუსიკის თანხლებით გალობდა 

მესიასთან დაკავშირებულ სიტყვებს ესაია წინასწარმეტყველისას. 

იესო ქრისტე საკუთარ თავს ამსგავსებს კლდეს, რისგანაც უდაბნოში მყოფი 

ადამიანებისთვის წყარო გამოადინა და ამით მიანიშნებს საკუთარ თავზე, როგორც 

მადლის წყაროზე, რომლის წინასახეც სწორედ ის კლდე იყო. ამასთან, მიანიშნებს, რომ 

ის, ვინც მას ირწმუნებს, თავად გახდება მადლის წყარო, რომელიც ხსნის მაძიებელ  

სულიერად მწყურვალე ყველა ადამიანს დაარწყულებს. 

მახარებელი თავის მხრივ განმარტავს, რომ აქ მაცხოვარი სულიწმინდის მადლს 

გულისხმობს, რომელიც ადამიანებს მისი განდიდების _  აღდგომისა და ამაღლების 

შემდეგ მოევლინებოდა.  

მაცხოვრის ამ სიტყვებმა ბრბო აღაშფოთა: ბევრი მათგანი უფლის მხარეს დადგა  

და წინასწარმეტყველად აღიარა, ზოგიერთი კი პირდაპირ ამბობდა: “ეს არის ქრისტე”. 

ფარისევლები. რომლებმაც არ იცოდნენ, რომ იესო ბეთლემში დაიბადა, ხალხს 

არწმუნებდნენ, რომ ის არ იყო მესია: “ნუთუ გალილეიდან მოდის ქრისტე?” ამით 

უნდოდათ შეესრულებინათ ბრძანება უფროსებისა, რომლებსაც იესოს შეპყრობა 

სურდათ, მაგრამ ვერასდროს ვერ ახერხებდნენ _ ვერ ბედავდნენ. ასეთი განწყობით 

დაბრუნდნენ მათთან, ვინც იესოს შესაპყრობად გაგზავნა და აღიარეს, რომ უფლის 

სიტყვა იმდენად ძლიერი და შეუდარებელი იყო, რომ დავალება ვერ შეასრულეს. ამან 

სინედრიონის წევრები გააღიზიანა: “მიუგეს მათ ფარისევლებმა: ნუთუ თქვენც 

შემცდარი ხართ?” 

მსახურებს, ამ უბრალო ადამიანებს, მთავრები არწმუნებდნენ, რომ არცერთ 

მთავარსა და ფარისეველს მისი არ სწამს. მათი თქმით, “ეს ხალხი, რომელმაც არ იცის 

სჯული, დაწყევლილია.” – ეს არის განრისხებულ იუდეველ მთავართა უგუნური აზრი 

იმ უბრალო ადამიანთა წინააღმდეგ, რომლებმაც ირწმუნეს ქრისტესი. მათ კი ამ ხალხის 

რწმენის დისკრედიტაცია სურდათ. 

აქ თავის სიტყვას ამბობს ნიკოდემოსი, თავადაც სინედრიონის წევრი,  

რომელმაც სიმამაცე გამოიჩინა სჯულის დამვიწყებელი თავისიანების წინაშე: “ნუთუ 

ჩვენი სჯული განსჯის კაცს, ვიდრე ჯერ არ მოუსმენს მას და არ გაიგებს, რას აკეთებს?”  

გამოსვლათა წიგნის, მოსეს სჯულის თანახმად, იუდეველები ვალდებული 

იყვნენ, გამოეძიებინათ ბრალდებული ადამიანის საქმე. ნიკოდემოსის ამ სიტყვამ 
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სინედრიონის წევრები აღაშფოთა: “ნუთუ შენც გალილეიდან ხარ?” ანუ მხოლოდ 

გალილეველს შეუძლია ასე მსჯელობა. მათ ვერც კი შენიშნეს, რომ ისტორიას 

ამახინჯებდნენ.  

 

 

 

 

თავი 8 

 

მრუში ქალი 

 

 

ელეონის მთაზე მთელი ღამის ლოცვის შემდეგ უფალი დილით კვლავ ტაძარში 

მიბრძანდა და ხალხის დამოძღვრა განაგრძო.  

ფარისევლებმა და მწიგნობრებმა, რომელთაც სურდათ მაცხოვრის 

დადანაშაულება, მას მემრუშე ქალი მიუყვანეს და ჰკითხეს, იმსახურებდა თუ არა  

ჩაქოლვას, როგორც ამას იუდეველებს მოსეს სჯული ავალდებულებდა.  

თუ მაცხოვარი იტყოდა, რომ ქალი ჩაექოლათ, მას რომის კანონით 

გასამართლება ელოდა - იესოს რომის ხელისუფლებასთან დაასმენდნენ, რადგან 

რომაელებმა სინედრიონს ადამიანების სიკვდილით დასჯის უფლება ჩამოართვეს. 

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ქრისტე ქალის გაშვებას იტყოდა, ფარისევლები მას 

დასჯიდნენ მოსეს სჯულის მიხედვით, რომელიც მრუში ქალის ჩაქოლვას ბრძანებდა.  

ვიდრე ფარისევლები და მწიგნობრები ქრისტეს ამ კითხვას უმეორებდნენ, ის 

მოთმინებით, ისე, რომ ყურადღებას არ აქცევდა, მიწაზე წერას განაგრძობდა. 

სახარებაში მინიშნებული არ არის, რას წერდა უფალი მიწაზე. არსებობს 

რამდენიმე ვარაუდი, რომელთაგან ყველაზე გავრცელებულით, ქრისტე მიწაზე 

ფარისევლებისადმი პასუხს წერდა, ასევე იმ ცოდვათა ჩამონათვალს,  რომლებშიც 

თავად  იყვნენ ჩაცვენილი.  

ბოლოს უფალმა თავი ასწია და მსჯავრმდებლებს მიმართა: პირველს ამ 

ქალისთვის ქვა იმას ესროლა, ვინც უცოდველი იყო.  

უფლის ამ პასუხმა ფარისევლებს სინდისი გაუღვიძა და გაახსენა საკუთარი 

ცოდვები, რომლებიც მრუში ქალის ცოდვებთან იყო გათანაბრებული. 

აქედან ჩანს, რომ უფალმა სხვისი მამხილებლები საკუთარი თავის 

მამხილებლებად აქცია.  

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ თავად ქალს შემთხვევით არ უსარგებლია და არსად 

გაქცეულა. არამედ ჩანს, რომ ის სინდისმა შეაწუხა და სინანულის გრძნობამ მასშიც 

გაიღვიძა. 

მაცხოვრის სიტყვებში; “არც მე განგსჯი შენ; წადი და ამიერიდან ნუღარ 

სცოდავ” – რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ქრისტე ცოდვას არ 
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განიკითხავს. ღმერთი განკაცდა არა განკითხვისთვის, არამედ ადამიანების ცოდვათაგან 

გამოსახსნელად, როგორც ამას თავად ბრძანებს. 

ის განიკითხავს ცოდვას, და არა ცოდვილებს, რადგან მათი სინანული სურს. 

ამდენად, მისი მიმართვა მრუში ქალისადმი ნიშნავს: “მე არ განგსჯი შენი ცოდვისთვის, 

მაგრამ მსურს, მოინანიო; წადი და აღარ შესცოდო”. 

სახარების ეს ადგილი მიანიშნებს იმაზე, რომ თავი ავარიდოთ ახლობლის, 

მოყვასის განკითხვის ცოდვას, არამედ საკუთარი თავი განვიკითხოთ და ცოდვები 

მოვინანიოთ.  

მაცხოვრის საუბარი ტაძარში იუდეველებთან  

 

 

ამ საუბარში, რომელიც, როგორც ჩანს, კარვობის დღესასწაულის მომდევნო 

დღეს გაიმართა, მაცხოვარმა სხვა სახე გამოიყენა უდაბნოში ებრაელთა ხეტიალის 

ისტორიიდან – ეს იყო იმ ცეცხლის სვეტი, რომელიც ებრაელებს ღამით გზას უნათებდა. 

ამ სვეტში იყო იეჰოვას ანგელოზი, რომელშიც წმინდა მამები ყოვლაწმინდა სამების 

მეორე პირს – ქრისტეს ხედავენ.  

მაცხოვარი საუბარს იწყებს სიტყვებით: “მე ვარ ნათელი სოფლისა”. როგორც 

ძველ აღთქმაში ცეცხლის სვეტი მიაცილებს ებრაელებს ეგვიპტიდან აღთქმულ მიწამდე, 

ახალ აღთქმაში ქრისტე არა მხოლოდ ებრაელებს, არამედ მთელ კაცობრიობას უჩვენებს 

გზას ცოდვიდან მარადიულ ცხოვრებამდე. 

ფარისევლებმა, საყოველთაოდ აღიარებული კანონების მოხმობით, რომელთა 

თანახმადაც არავის შეუძლია თავის საქმეში მოწმედ დადგეს, მაცხოვარს უთხრეს, რომ 

მისი მოწმობა საკუთარ თავზე ჭეშმარიტი ვერ იქნებოდა. მაცხოვარი კი ამბობს, რომ ეს 

ადამიანური მსჯელობა მასთან მიმართებით ვერ გამოიყენება, როგორც ამას 

ფარისევლები აკეთებენ და მას ჩვეულებრივ ადამიანად მიიჩნევენ. “ვიცი, საიდან 

მოვედი და სად მივდივარ” – ეს სიტყვები, იოანე ოქროპირის მიხედვით, იმავეს ნიშნავს, 

რასაც “მე ვიცი, რომ ძე ღვთისა ვარ და არა ჩვეულებრივი ადამიანი”. ღმერთის ამ 

აღიარებაში მამა ღმერთისგან მისი წარმომავლობის შესახებ სრული დადასტურებაა.  

აქვე მაცხოვარი უმატებს, რომ “ჭეშმარიტია ჩემი მოწმობა”  ფორმალური 

მხრითაც, რადგან არა მხოლოდ მე ვმოწმობ ჩემზე, არამედ ”ჩემი მომავლინებელი მამა”.  

ფარისევლები, რომლებმაც მაცხოვრის საუბარი მამა ღმერთზე არაერთხელ 

მოისმინეს, ისე იქცევიან, თითქოს ვერაფერს ხვდებიან; მაცხოვარს დაცინვით 

ეკითხებიან: “სად არის შენი მამა?” 

იესო უპასუხებს, რომ ისინი არ იცნობენ მამას იმიტომ, რომ არ სურთ 

იცნობდნენ ძეს. აქ მინიშნებულია ძისა და მამა ღმერთის თანაარსობაზე, რომ მამა 

ღმერთმა ადამიანებს საკუთარი თავი ძეში განუცხადა. 

მახარებელი აღნიშნავს, რომ ამის შესახებ უფლის მიერ ითქვა იმ “განძის 

საცავთან”, რომელიც, როგორც ცნობილია, მდებარეობდა უფლისადმი მტრულად 

განწყობილი სინედრიონის სხდომათა დარბაზთან და მან, ასე ვთქვათ, სინედრიონს 
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დაუდასტურა საკუთარი მესიანური ღირსება, “არავინ შეიპყრო იგი”, რადგან მისი 

ტანჯვის ჟამი ჯერ არ დამდგარიყო. 

მისი მსმენელების მტრულმა განწყობამ მაცხოვარი იმ აზრამდე მიიყვანა, რომ 

მას მალე აწამებენ. ის კვლავ უმეორებს იუდეველებს იმ გამოუვალი მდგომარეობის 

შესახებ, რომელშიც აღმოჩნდებიან მისი წასვლის შემდეგ, თუ არ იწამებენ იესოს, 

როგორც მესიას. 

“სადაც მე მივდივარ, თქვენ არ შეგიძლიათ მოსვლა”. ამ სიტყვებმა ფარისევლები 

კვლავ გააღიზიანა და დაცინვა დაუწყეს: “ნუთუ თავს მოიკლავს?” – ანუ 

თვითმკვლელობას ხომ არ აპირებსო? 

მაცხოვარი პასუხს არ სცემს უხეშ დაცინვას, არამედ მათს მორალურ ხასიათზე 

მიუთითებს: “თქვენ ქვეყნისაგან ხართ” – ანუ თქვენ დაკარგეთ უნარი, გაიგოთ 

ღვთაებრივი, ზეციური; ყველაფერს განსჯით ადამიანური გონებით, ამქვეყნიური 

ცოდვილი გაგებით. ამიტომაც, თუ არ მირწმუნებთ, “დაიხოცებით თქვენს ცოდვებში”.  

მაცხოვარს საკუთარი თავისთვის არასდროს უწოდებია მესია, მაგრამ ამას სხვა 

სიტყვებით ისე გამჭირვალედ და გასაგებად გამოთქვამდა, რომ ფარისევლები, ცხადია, 

ამას უნდა მიმხვდარიყვნენ.  

მათ თავი ისე მოჰქონდათ, თითქოს ვერაფერს იგებდნენ, რადგან არ უნდოდათ 

მაცხოვარისგან ეს სახელი გაეგოთ. ამიტომაც ეკითხებიან: “შენ ვინ ხარ?”  

მაცხოვარი არც ამ კითხვაზე აძლევს პირდაპირ პასუხს: “უთხრა მათ იესომ: 

თავიდან რასაც გეუბნებით თქვენ” – ანუ თავიდანვე არ ვუწოდებდი ჩემს თავს ღვთის 

ძეს?! 

ებრაელთა სამწუხარო ზნეობრივ მდგომარეობაზე საუბრისას მაცხოვარი მათ 

განუმარტავს, რომ ეს თავად უნდა აღასრულოს, რადგან მისი მომავლინებელი ყველაზე 

დიდი ჭეშმარიტებაა და სწორედ თავად უნდა დაამოწმოს ის ჭეშმარიტება, რომელიც 

მისგან ეუწყა.  

მისმა მსმენელებმა ისევ ვერ გაიგეს, თუ რას ლაპარაკობდა მამაზე. ამიტომ 

მაცხოვარი ესაუბრება იმ დროზე, როდესაც ისინი გაიგებენ ჭეშმარიტებას მის 

სწავლებაზე და თვით მის წარმომგზავნზე: ეს იქნება მაშინ, როდესაც ჯვარზე გააკრავენ, 

რადგან ჯვარზე სიკვდილმა დაუდო საწყისი ღვთის ძის განდიდებასა და ყველას 

მასთან მოიყვანას. ამას მოჰყვა ისეთი მოვლენები, როგორიცაა ქრისტეს აღდგომა, მისი 

ცად ამაღლება, სულიწმინდის მოვლენა მოციქულებისთვის – ამ ყველაფერმა 

დაადასტურა ქრისტეს სწავლების ჭეშმარიტება და ღვთაებრიობა. 

ამ სიტყვებმა უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა მის მსმენელებზე იმდენად, 

რომ “როცა იგი ამას ამბობდა, მრავალმა ირწმუნა მისი”, მათ შორის მის წინააღმდეგ 

მტრულად განწყობილმა იუდეველებმაც კი.  

თავისი მომდევნო საუბარი მაცხოვარმა სწორედ იმ იუდეველებს მიუძღვნა, 

რომლებმაც მისი იწამეს. 

ის ასწავლის, თუ როგორ გახდნენ მისი ჭეშმარიტი მოწაფეები. ამისთვის კი 

აუცილებელია, “ქრისტეს სიტყვაში დადგნენ”; მხოლოდ მაშინ შეიცნობენ 

ჭეშმარიტებას, რომელიც მათ ცოდვისგან გაათავისუფლებს. ამ დროს მსმენელთა შორის 
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ეროვნულმა სიამაყემ გაიღვიძა: “აბრაამის მოდგმა ვართ”, მის შთამომავლებს კი 

ღმერთი მსოფლიოზე ბატონობას და მათ მიერ ქვეყნიერების კურთხევას დაჰპირდა, და 

“არავის ვემონებოდით”. თავმოყვარეობამ ებრაელებს ეგვიპტის, ბაბილონისა და 

ამჟამინდელი - რომაელთა ტყვეობაში ყოფნა დაავიწყა. 

უფალი უპასუხებს, რომ ის სხვა სახის ტყვეობაზე ესაუბრება – სულიერ 

ტყვეობაზე, რომელშიც იმყოფება ყველა, ვინც სცოდავს. 

ცოდვის ერთგული მესიის სამეფოში ვერ მოხვდება, რადგან აქ მხოლოდ 

სულიერი თავისუფლება უნდა სუფევდეს და ყველა საკუთარ თავს ზეციერი მამის 

შვილებად უნდა მიიჩნევდეს.  

“მონა არ მკვიდრობს სახლში უკუნისამდე, ხოლო ძე მკვიდრობს უკუნისამდე” 

რადგან ბატონს, რომელიც მონის უკმაყოფილოა, შეუძლია გაყიდოს ის ან მოიშოროს. 

მონის ეს მდგომარეობა ძის მდგომარეობის საწინააღმდეგოა, რადგან ის სახლის 

მემკვიდრეა და შეუძლებელია მისი გაყიდვა ან გაგდება, არამედ ყოველთვის რჩება ძედ.  

“ყოველი, რომელიც სჩადის ცოდვას, მონაა ცოდვისა” ჭეშმარიტ თავისუფლებას 

მიიღებთ და ღვთის ძედ იწოდებით მხოლოდ მაშინ, თუ ერთარს ღმერთს იწამებთ; ისიც 

გაგათავისუფლებთ ცოდვის მონობისგან”.  

ამის შემდეგ უფალი მათ ეუბნება: - არ უარყოფს, რომ აბრაამის შთამომავლები 

არიან, მაგრამ არ აღიარებს მათ აბრაამის ჭეშმარიტ სულიერ შვილებად, რადგან 

მხოლოდ იმიტომ ეძიებენ მაცხოვარს მოსაკვდინებლად, რომ მის მიერ ნათქვამ სიტყვას 

“ვერ იტევენ”.  

იმდენად, რამდენადაც აბრაამს მსგავსი არაფერი ჩაუდენია, ებრაელთა მამა არა 

აბრაამი და მამა ღმერთია, არამედ ეშმაკი, რომელიც “კაცის მკვლელი იყო დასაბამიდან” 

და, რამეთუ მან დააავადა ადამიანი მომაკვდინებელი ცოდვით”.  

ბოროტ სულზე საუბრისას იესო ამბობს, რომ ის ჭეშმარიტების მტერი და 

“ტყუილის მამაა”. შესაბამისად, საკუთარ თავზე საუბრისას ამბობს, რომ თითონ 

უცოდველია და მათ ჭეშმარიტებას ასწავლის. თუ ებრაელები მისი სწავლების 

ჭეშმარიტებას არ აღიარებენ, მაშინ მისი ცხოვრების ცოდვები დაამტკიცონ: “რომელი 

თქვენგანი მამხილებს მე ცოდვის გამო?” როგორც მაცხოვარი ამბობს, იუდეველებმა 

დაამტკიცეს, რომ ისინი “ღვთისგან არ არიან”. 

ამ ნათქვამმა ებრაელები გაანაწყენა: “მიუგეს იუდეველებმა და უთხრეს მას: განა 

კარგად არ გითხარით ჩვენ, რომ სამარიელი ხარ შენ და ეშმაკი არის შენთან?” რამეთუ 

იმის მტკიცება, რომ აბრაამის შთამომავლები არ ვართ, მხოლოდ მას შეუძლია, ვინც 

ებრაელებს ვერ იტანს. ასეთები კი სამარიელები ან ეშმაკეულები არიან.  

უფალი მშვიდად იტანს ამ შეურაცხყოფას და ეტყვის, რომ მათი ასეთი 

დამოკიდებულებითა და საუბრით მისდამი მხოლოდ საკუთარ ზეციერ მამას 

განადიდებს: მე ასე გესაუბრებით იმიტომ, რომ პატივს მივაგებ საკუთარ მამას, თქვენ კი 

შეურაცხყოფთ მას, ვინც მამის სახელით ჭეშმარიტებაზე გესაუბრებათ. “ხოლო მე არ 

ვეძიებ ჩემს დიდებას; არის, რომელიც ეძიებს და განსჯის” – ეს არის მამა ღმერთი, 

რომელიც განიკითხავს ყველას, ვინც უარყო მისი ძე.  
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ამის შემდეგ მაცხოვარი მიმართავს მათ, ვინც იწამა ქრისტესი: “ამინ, ამინ 

გეუბნებით თქვენ: ვინც ჩემს სიტყვას დაიმარხავს, სიკვდილს არ იხილავს 

უკუნისამდე”. ურწმუნოებმა, რომლებმაც მოისმინეს მისი სიტყვა, პირდაპირი 

მნიშვნელობით გაიგეს – ეგონათ მიწიერ სიკვდილზე ესაუბრებოდა და დაიწყეს მისი 

დადანაშაულება იმაში, რომ ის ეშმაკეულია: “ნუთუ შენ უფრო დიდი ხარ ჩვენს მამაზე, 

აბრაამზე, რომელიც მოკვდა? და წინასწარმეტყველნიც დაიხოცნენ. ვინ გგონია შენი 

თავი?” 

მაცხოვარი კი უპასუხებს, რომ საკუთარ თავს თვითონ კი არ განადიდებს, 

არამედ მამა, რომელსაც იცნობს და რომლის სიტყვასაც იცავს, შემდეგ კი აბრაამზე 

თავისი უპირატესობის შესახებ ესაუბრება. ეუბნება, რომ ის აბრაამზე მეტია, რადგან 

“აბრაამს, თქვენს მამას, უხაროდა იმის გამო, რომ იხილავდა ჩემს დღეს. და იხილა და 

გაიხარა.” 

ებრაელთა კითხვაზე, რომ ის ჯერ 50 წლისაც არ არის და როგორ ნახა აბრაამი, 

მაცხოვარი ისე უპასუხებს, რომ ფარისევლებისთვის ყველაფერი გასაგები ხდება: 

“უთხრა მათ იესომ: ამინ, ამინ გეუბნებით თქვენ, ვიდრე აბრაამი იქნებოდა, მე ვარ”.  

მაცხოვარი ნათლად უხსნის თავის ღვთაებრიობას. ეს ფარისევლებმა სწორად 

გაიგეს, მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ეწამათ მისი, გამძვინვარდნენ, რადგან მის ნათქვამში 

ღვთისმგმობელობა დაინახეს. მის ჩასაქოლად ქვები აიღეს.  

მაცხოვარმა კი დაასრულა დამოწმება საკუთარ თავზე, მოწაფეებთან და 

ხალხთან ერთად იუდეველებს გაეცალა.  

 

 

თავი 9 

ბრმადშობილის განკურნება 

 

ეს უდიდესი სასწაული, რომელიც ქრისტემ აღასრულა, სავარაუდოდ, ტაძარში 

მოხდა. 

მოწაფეებმა ბრმის დანახვისთანავე (რომელიც მათხოვრობდა და რომლის 

შესახებაც ცნობილი იყო, რომ დაბადებიდან იყო ბრმა) მაცხოვარს ჰკითხეს: “რაბი, ვინ 

სცოდა, ამან თუ ამისმა მშობლებმა?” 

ებრაელებს სჯეროდათ, რომ ყველა უბედურება, რომლებიც ადამიანს 

შეემთხვეოდა, მათი ან მათი მშობლებისა და წინაპრების ცოდვების გამო ხდებოდა. ეს 

რწმენა ემყარებოდა მოსეს კანონებს, რომელთა თანახმადაც, ბავშვებს ღმერთი მათი 

მამა–პაპათა ცოდვების გამო სჯიდა მესამე და მეოთხე თაობამდე. ასევე, რაბინების 

სწავლებით, ბავშვმა შესაძლოა ცოდვა ჯერ კიდევ დედის წიაღში ჩაიდინოს. მათი 

აზრით, ამ დროს ჩანასახს უკვე აქვს ბოროტისა და კეთილის შეგრძნება. 

მოწაფეების კითხვაზე პასუხისას მაცხოვარი მათ უჩვენებს მიზნის მიზეზს, 

რისთვისაც ეს ადამიანი ბრმად იშვა: “არც ამან სცოდა, არც ამისმა მშობლებმა”. თუმცა, 

როგორც ადამიანები, ისინი უცოდველები არ არიან, მაგრამ ეს მოხდა, ”რათა 

განცხადდეს საქმე ღვთისა მასზე”, ანუ მისი განკურნებით გაცხადდეს, რომ “ქრისტე ამ 
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სოფლის ნათელია”, რომ ის განკაცდა სულიერ სიბრმავეში მყოფი ადამიანის 

გასანათლებლად. “უნდა ვაკეთო საქმე ჩემი მომავლინებლისა, ვიდრე დღეა,” ანუ 

ვიდრე ის დედამიწაზე იმყოფება და ყველას შეუძლია მისი ხილვა, “მოდის ღამე” – დრო 

მისი დედამიწიდან განსვლისა, როდესაც მაცხოვრის, როგორც სასწაულმოქმედის 

მოღვაწეობის ნახვა აღარ იქნება ისე შესაძლებელი, როგორც მანამდე.  

“ვიდრე ამ სოფელში ვარ, ნათელი ვარ ამ სოფლისა” – მაგრამ ქრისტე 

ყოველთვის იყო და იქნება ნათელი სოფლისა, მაგრამ მისი ხილული საქმეები 

დედამიწაზე მხოლოდ მისი ამქვეყნიური ცხოვრებისას ჩანს, რომელიც უკვე 

დასასრულს უახლოვდება. 

მაცხოვარმა თავისი მიწიერი მოღვაწეობის განმავლობაში უამრავი სასწაული 

აღასრულა, რისთვისაც არაერთი წინასწარი ნაბიჯი გადადგა. 

ამჯერადაც, “დაანერწყვა მიწაზე და გააკეთა ტალახი ნერწყვით და სცხო 

ტალახი ბრმის თვალებს. და უთხრა მას: წადი და დაიბანე სილუამის საბანელში”.  

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს ყველაფერი მაცხოვარმა განკურნებულის 

რწმენის აღსაძვრელად გააკეთა, რითაც გააგებინა, რომ ამით მასზე სასწაული 

აღსრულდებოდა. 

სილუანის საბანელი სილოამის წყაროზე მდებარეობდა, რომელიც წმინდა 

სიონის მთიდან გამოედინებოდა, როგორც იერუსალიმსა და ტაძარში ღვთის 

განსაკუთრებული მყოფობის ადგილი – თითქოს ღვთისგან საგანგებოდ ბოძებული  

ხალხისთვის, როგორც განსაკუთრებული შემწეობა. ამიტომაც ითვლება ის წმინდა 

წყაროდ, რომელიც სიმბოლური მნიშვნელობისაა.  

მახარებელი განმარტავს, რომ “სილოამი” აღნიშნავს “მოვლინებულს”. ხომ არ 

სურდა მაცხოვარს გამოეთქვა აზრი, რომ თავად არის ღვთის მიერ წარმოგზავნილი, 

აღმსრულებელი ყველა ღვთაებრივი კურთხევისა, რომელთა წინასახეს სწორედ 

სილოამის წყარო წარმოადგენდა? სილოამის წყალში თვალების დაბანისთანავე ბრმას 

თვალი აეხილა.  

მათზე, ვინც ბრმას იცნობდა, ამ სასწაულმა უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. 

ზოგიერთს ეჭვიც კი შეეპარა – იყო თუ არა ეს ის ბრმა, რომელიც მანამდე 

მათხოვრობდა. მან თავად დაადასტურა, რომ ის იყო და მოუყვა, როგორ აღსრულდა 

მასზე სასწაული. ყოფილი ბრმის მოყოლილი ისტორიის შემდეგ ის ფარისეველებს 

წაუყვანეს, რათა გამოეძიებინათ ეს საქმე და მათი აზრი შეეტყოთ, რადგან სასწაული 

შაბათ დღეს აღესრულა, ანუ მაშინ, როდესაც ფარისეველთა კანონის მიხედვით, შაბათ 

დღეს ავადმყოფთა მკურნალობაც კი არ შეიძლებოდა.  

განკურნებულის ამ მონათხრობის შედეგად ფარისევლებს შორის კამათი 

დაიწყო. ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ეს კაცი ღვთისგან არ იყო, რადგან შაბათი არ 

შეინახა, მეორე ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ ცოდვილი ადამიანი ასეთ სასწაულს ვერ 

აღასრულებდა.  

ფარისევლებმა განკურნებულს ჰკითხეს, თუ რას იტყოდა თავის განკურნებაზე.  

როგორც ჩანს, მათ სურდათ ყოფილი ბრმის საუბარში ისეთ რაიმეს ჩასჭიდებოდნენ, 
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რაზეც ქრისტეს გამოედავებოდნენ, რათა მის მიერ განხორციელებული სასწაული 

უარეყოთ. 

განკურნებული ჭაბუკი თავდაჯერებით აცხადებს: “წინასწარმეტყველია”. ამის 

შემდეგ გამძვინვარებული იუდეველები განკურნებულის მშობლებსაც ჰკითხავენ. 

ისინი კი სინაგოგიდან გაძევების შიშით უპასუხებენ, რომ ეს მათი შვილია, 

ბრმადშობილი, მაგრამ ახლა არ იციან, როგორ აეხილა თვალი და მოუწოდეს, ისევ მათი 

შვილისთვის ეკითხათ, როგორც  სრულწლოვანისათვის.  

მეორედ დაკითხვისას იუდეველები შეეცადნენ, დაერწმუნებინათ ჭაბუკი, რომ 

ადამიანი, ვინც ის განკურნა, ცოდვილია. ამაზე კი განკურნებული ჭაბუკი ირონიულად 

უპასუხებს: “თუ ცოდვილია, არ ვიცი; ერთი ვიცი, რომ ბრმა ვიყავი და ახლა ვხედავ”. 

მას შემდეგ, რაც ფარისევლებმა სასურველ მიზანს ვერ მიაღწიეს, ყოფილ ბრმას 

კვლავ სთხოვეს, მოეთხრო განკურნების შესახებ, რომ იქნებ ახლა მაინც ეპოვათ რაიმე 

ხელმოსაჭიდი, რათა იესოს დასჯის საშუალება მისცემოდათ. ამან კი ყოფილი ბრმა 

ძალიან გააღიზიანა “კიდევ რისი მოსმენა გინდათ? განა თქვენც გინდათ, მისი მოწაფე 

გახდეთ?” 

ამ თამამმა დაცინვამ ფარისევლები ძლიერ აღაშფოთა: “შენ ხარ მისი მოწაფე, 

ხოლო ჩვენ მოსეს მოწაფეები ვართ. ჩვენ ვიცით, რომ მოსეს ეუბნებოდა ღმერთი, ხოლო 

ეს არ ვიცით, საიდან არის”.  

ებრაელი ხალხის წინამძღოლებს სურთ იცოდნენ, საიდან გამოჩნდა ეს 

ადამიანი, რომელსაც უამრავი მიმდევარი ჰყავს. ისინი ცრუობენ, როდესაც ამბობენ, რომ 

არ იცნობენ იესოს. ამ ტყუილმა კიდევ უფრო აღაშფოთა ჭაბუკი, ყოფილი ბრმა, რამაც 

მას ჭეშმარიტების დასაცავად გაბედულება მიანიჭა. “საკვირველი ის არის, რომ თქვენ 

არ იცით, საიდან არის” – უპასუხა მან ფარისევლებს. ცოდვილი ასეთი სასწაულის 

ჩადენას ვერ მოახერხებდა, ის ღვთისგანაა გამოგზავნილი. 

ფარისევლებმა ვეღარ შეძლეს მასთან კამათის გაგრძელება და დააყვედრეს, რომ 

“ის ცოდვებში იშვა” და გარეთ გააძევეს.  

როდესაც მაცხოვარმა ამის შესახებ  შეიტყო, ჭაბუკისთვის სულიერი თვალის 

ახელაც განიზრახა. იპოვა ის და საკუთარი თავი განუცხადა. ყოველივე მომხდარმა 

მაცხოვარს მისცა საფუძველი, გამოეთქვა აზრი, რომ მისმა ამ სოფელში მოსვლამ 

მკვეთრად დაყო ხალხი მორწმუნეებად და ურწმუნოებად: “ამ სოფლის განსასჯელად 

მოვედი მე, რათა ვინც ვერ ხედავს, ხედავდეს და ვინც ხედავს, დაბრმავდეს”. 

“ბრმები” – ესენი არიან მორჩილნი, სულით ღარიბები, რომლებმაც იწამეს 

ქრისტე; “მხედველნი” - ისინი არიან, ვისაც თავი ჭკვიანი ჰგონია და საჭიროდ არ 

მიიჩნევს ქრისტეს რწმენას. ასეთები არიან ფარისევლები, რომლებმაც ქრისტე უარყვეს. 

მაცხოვარი მათ ბრმებს უწოდებს, რადგან ისინი სულიერად დაბრმავდნენ – ვერ 

ხედავენ იმ ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას, რომელიც ქრისტემ დედამიწაზე მოიტანა. ამაზე 

ფარისევლებმა იკითხეს: “ნუთუ ჩვენც ბრმები ვართ?” უფლისგან ასეთ პასუხს არ 

ელოდნენ: “ბრმები რომ ყოფილიყავით, ცოდვაც არ გექნებოდათ; ხოლო ახლა ამბობთ: 

ვხედავთ. _ და თქვენი ცოდვა თქვენთან რჩება”. 
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ამ სიტყვების აზრი ასეთია: თქვენ რომ არამხედველები იყოთ, რომელთა 

შესახებაც მე გესაუბრებით, ცოდვა არ გექნებოდათ და თქვენი ურწმუნოება ისეთი 

ცოდვა იქნებოდა, რომლის მიტევებაც შეიძლება; მაგრამ, რადგან ამბობთ, რომ 

მხედველობა გაქვთ და თავს ღვთაებრივი გამოცხადების განმმარტებლად მიიჩნევთ, 

ხელთ გაქვთ კანონები და წინასწარმეტყველებები, როგორ შეგიძლიათ ჭეშმარიტების 

დანახვა? თქვენი ცოდვა სხვა არაფერია, თუ არა ღვთაებრივი ჭეშმარიტების 

წინააღმდეგობა. ასეთი ცოდვა კი მიუტევებელია, რადგან ის სულიწმინდას გმობს. 

 

 

 

თავი 10 

 

საუბარი კეთილი მწყემსის შესახებ 

 

 

ეს საუბარი წარმოადგენს მაცხოვრის მამხილებელ სწავლებას, რომელიც 

მიმართულია ფარისევლებისადმი ბრმადშობილის განკურნებასთან დაკავშირებით. მას 

შემდეგ, რაც იესომ მათ უთხრა, რომ მხედველნი არიან, მაგრამ ვერ ხედავენ,  იგავურად 

ამხელს, რომ ისინი არ არიან ხალხის რელიგიური ცხოვრების ჭეშმარიტი 

მასწავლებლები –“კეთილი მწყემსები”, რადგან საკუთარ კეთილდღეობაზე გაცილებით 

მეტს ფიქრობენ, ვიდრე ხალხისაზე და ისინი დაღუპვისკენ მიჰყავთ. აღნიშნული 

იგავური საუბარი, რომლის შინაარსიც ფარისევლებმა მისი დასრულების შემდეგ 

გაიგეს, პალესტინაში მწყემსების ცხოვრებიდანაა აღებული. მაცხოვარი ხალხს ცხვრის 

ფარას ადარებს, ხალხის წინამძღვრებს კი ამ ფარის მწყემსებს. ღამით ცხვრის ფარას 

გამოქვაბულებში ან ამისთვის მოწყობილ სპეციალურ სადგომებში ამწყვდევდნენ და 

მგლებისა და ქურდებისგან იცავდნენ. ერთ სადგომში, არც თუ იშვიათად, რამდენიმე 

პატრონის კუთვნილ ფარას ათავსებდნენ. დილით მეკარეები მწყემსებს სადგომის კარს 

უხსნიდნენ და მეცხვარეები იწყებდნენ საკუთარი ფარის გამოყოფას სხვისი კუთვნილი 

ფარისგან. ამასთან, საკუთარ ცხვრებს სახელებით იცნობდნენ. ცხვრები მწყემსებს ხმაზე 

სცნობდნენ და საძოვარზე მიჰყვებოდნენ. ქურდები კი, რა თქმა უნდა, ცხვრის სადგომში 

კარით არ შედიოდნენ, არამედ ღობიდან ძვრებოდნენ. 

სწორედ ამ მაგალითის მოხმობით მაცხოვარი “ცხვრების ეზოში” გულისხმობს 

ღვთისგან გამორჩეულ ებრაელ ერს, ანუ ძველი აღთქმის ეკლესიას, რომლისგანაც 

წარმოიშვა ახალი აღთქმის ეკლესია. “მწყემსში” მაცხოვარი ხალხის რელიგიური 

ცხოვრების ჭეშმარიტ წინამძღვარს გულისხმობს, “მპარავებსა” და “ავაზაკებში” - ყველა 

ცრუ და თვითმარქვია ცრუმასწავლებელსა და წინასწარმეტყველს, რომლებიც მხოლოდ 

საკუთარ თავსა და პირად ინტერესებზე ფიქრობდნენ, როგორებიც იყვნენ 

ფარისევლები.  

საკუთარ თავს მაცხოვარი უწოდებს “კარს” და “კეთილ მწყემსს”, რომელიც 

მგლებისგან დასაცავად სულს დადებს თავის ცხვრებისთვის. ქრისტე თავის თავს ”კარს” 
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უწოდებს იმ მოსაზრებით, რომ ის ხალხსა და ღმერთს შორის ერთადერთი შუამავალია. 

“უფლის სამეფოში”, რომელიც მაცხოვარმა “ცხვრის სადგომად” წარმოაჩინა, 

სხვაგვარად ვერ შევლენ, თუ არა მხოლოდ მისით. შესაბამისად, ვინც მას აუქცევს 

გვერდს და სხვაგვარად (ღობეზე გადაძვრომით) მოინდომებს იქ შესვლას, საკუთარ 

კეთილდღეობაზე ზრუნავს და ჭეშმარიტი მწყემსი არ არის.  

“ცხვების ეზო” მიწიერი ეკლესიაა, საძოვარი კი ზეციური. 

ფარისევლებმა გადმოცემის პირველი ნაწილი ვერ გაიგეს, რას გულისხმობდა. 

მეორე ნახევარში კი მაცხოვარმა ნათლად უჩვენა საკუთარ თავზე სწავლება “კეთილ 

მწყემსზე”.  

აქ დაქირავებულად უნდა ვიგულისხმოთ ის უღირსი მწყემსები, რომლებიც 

საკუთარ სამწყსოს, როგორც კი საშიშროება დაემუქრება, ბედის ანაბარა ტოვებენ და 

გარბიან. მგლებში კი ეშმაკი იგულისხმება, რომელიც “ცხვრებს” ღუპავს. 

ჭეშმარიტი მწყემსის თვისებებს შორის მაცხოვარი რამდენიმეს გამოარჩევს: 

1 – თავგანწირულობა ცხვრების გადასარჩენად; 

2 – საკუთარი სამწყსოს ცოდნა. ეს ცოდნა მას ეკუთვნის: ეს არის 

ურთიერთცოდნა მწყემსისა და სამწყსოსი – როგორც ღმერთმა იცის ძე და ძემ იცის 

ღმერთი. 

რაც შეეხება “სხვა სამწყსოს, რომელიც ამ ფარეხისა არ არიან, რომელთა 

მოყვანაც მმართებს”, მაცხოვარი, რა თქმა უნდა, კერპთაყვანისმცემლებს გულისხმობს, 

რომლებსაც ქრისტეს მეუფებაში მოუწოდებს.  

იგავს უფალი ასრულებს შემდეგი სიტყვებით: “მე ვდებ ჩემს სულს 

ცხვრებისთვის”. ეს ნიშნავს, რომ მას აქვს მეუფება დადოს საკუთარი სული და თავადვე 

მიიღოს. ანუ, ქრისტეს გარდაცვალება მის მიერვე არჩეული გზაა საკუთარი ცხვრების 

გადასარჩენად.  

ამ სიტყვებმა იუდეველებში კვლავ გამოიწვია შუღლი. ზოგიერთმა მათგანმა 

მიიღო უფლის სიტყვა, სხვები კი კვლავ ეშმაკეულს უწოდებდნენ მას. 

 

 

 

უფლის საუბარი განახლების დღესასწაულზე 

 

ეს დღესასწაული დააწესა იუდა მაკაბელმა ქრისტეს შობამდე 169 წელს, 

იერუსალიმის ტაძრის განახლებისა და განწმენდის აღსანიშნავად, რომელიც ეპიფანე 

ანტიოქიელმა შებილწა.  

ზამთარი იყო. სწორედ ამიტომ მაცხოვარი ტაძარში დადიოდა და ასწავლიდა. 

მას იუდეველები ეკითხებიან, თუ კიდევ რამდენ ხანს უნდა იყვნენ მისგან 

გაუგებრობაში. “თუ შენ ხარ ქრისტე, გვითხარი ჩვენ ცხადად”.  

ამის პირდაპირ თქმა მაცხოვარს არ შეეძლო, რადგან ისინი სიტყვას “მესია” 

უკავშირებდნენ ცრუ წარმოდგენას მიწიერი ბელადის შესახებ, რომელსაც ისინი 

რომაელთა ტყვეობისგან უნდა ეხსნა.  
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უფალი ბრძნულად უპასუხებს ამ კითხვას. ის თავის წინანდელ დამოწმებაზე 

ესაუბრება, თავის საქმეებსა და ზეციურ მამაზე. ამ ყველაფრის შემდეგ ფარისევლები 

თავადვე უნდა მიმხვდარიყვნენ, რომ ის მესიაა, მიუხედავად იმისა, როგორ აღიქვამენ 

მას იუდეველები. მიზეზი, რის გამოც ისინი ამას ვერ იგებენ, იმაში მდგომარეობს, რომ 

იუდეველები არ წარმოადგენენ “მის ცხვრებს” და, შესაბამისად, “ისინი არ ისმენენ მის 

ხმას”.  

საკუთარი სამწყსოს გახსენების შესახებ უფალი მათ საუკუნო ცხოვრებას 

ჰპირდება: ვერავინ მოსტაცებს მას თავის ცხვრებს, რადგან “მე და მამა ჩემი ერთნი 

ვართ”. უფრო უკეთესი დადასტურება ქრისტეს ღვთაებრივი ღირსების შესახებ, ვიდრე 

ეს სიტყვებია, არ არსებობს.  

იუდეველებმა ეს სიტყვები სწორად გაიგეს, მაგრამ მაინც დასტაცეს ქვებს ხელი, 

რათა ჩაექოლათ მაცხოვარი, როგორც ღვთისმგმობელი, მაგრამ უფალმა განაიარაღა 

ისინი მოკლე შეკითხვით: “მიუგო მათ იესომ: მრავალი კეთილი საქმე გიჩვენეთ თქვენ 

ჩემი მამის მიერ; მათგან რომელი საქმის გამო მქოლავთ?” 

მოულოდნელმა კითხვამ იუდეველები შეაძრწუნა და აჩვენა, რომ ისინი 

მაცხოვრის სასწაულებს აღიარებენ. მათ დაყარეს ქვები და დაიწყეს თავის მართლება 

იმით, რომ მისი ჩაქოლვა სურთ არა კეთილი საქმეების, არამედ “ღვთის გმობის გამო”.  

პასუხად მაცხოვარი 81-ე ფსალმუნს იშველიებს, რომელშიც ადამიანები,  

მოწოდებული სასამართლოს გამართვით, რომ სუსტები ძლიერთა ზემოქმედებისგან 

დაიცვან,  “ღმერთებად” არიან წოდებული, რა თქმა უნდა, არა პირდაპირი გაგებით. 

ამ ფსალმუნის მოყვანით, უფალი იუდეველებს თითქოს ეუბნება: “თქვენ არ 

შეგიძლიათ მეფსალმუნე ღვთის გმობაში დაადანაშაულოთ; ამიტომ, თუ მან უწოდა 

ღმერთები ღვთაებრივი ძალაუფლების მქონეთ, როგორ შეგიძლიათ მე 

დამადანაშაულოთ ღვთის გმობაში, რომელიც საკუთარ თავს ღვთის ძეს უწოდებს და 

ისეთ საქმეებს აღასრულებს, რომლებიც მხოლოდ ერთადერთს - ღმერთს ძალუძს 

აღასრულოს?” 

მაცხოვარი განაგრძობს - “თქვენ შეგეძლოთ არ გერწმუნათ ჩემი, თუ მე არ 

აღვასრულებდი ისეთ საქმეებს, როგორის აღსრულებაც მხოლოდ ღმერთს შეუძლია, 

მაგრამ რადგან აღვასრულებ ასეთ საქმეებს, ესე იგი, მე და მამა ერთნი ვართ”. 

იუდეველებს კვლავ უნდოდათ მისი ჩაქოლვა, მაგრამ მაცხოვარი ხელიდან 

დაუსხლტა; ისე გავიდა მათგან, რომ ვერავინ შეძლო ხელის ხლება მისთვის. და 

გაემართა პერეაში, იორდანეს გაღმა.  

იქ ვინც მოისმინა იოანე მახარებლის ქადაგება მის შესახებ და დარწმუნდნენ ამ 

ქადაგების სიმართლეში, ბევრმა ირწმუნა მაცხოვარი.  

 

 

 

 

თავი 11 
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ლაზარეს აღდგინება 

 

პერეაში ყოფნის დროს მაცხოვარმა შეიტყო მისი საყვარელი მეგობრის – 

ლაზარეს ავადმყოფობის შესახებ, რომელიც თავის დებთან – მართასა და მარიამთან 

ერთად ბეთანიაში ცხოვრობდა. ეს ოჯახი მაცხოვარს ძალიან უყვარდა და უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ იერუსალიმში ყოფნისას მათ ხშირად სტუმრობდა, რათა დაესვენა 

იმ ხმაურისაგან, რომელიც მასთან ერთად მოსიარულე ხალხში იყო.  

დებმა უფალს შეატყობინეს, რომ “აჰა, ვინც გიყვარს, სნეულია”. იმედი ჰქონდათ, 

რომ მაცხოვარი მათთან მივიდოდა ავადმყოფის განსაკურნავად. უფალმა კი, არა თუ არ 

იჩქარა, კიდევ ორი დღე შეყოვნდა იქ, სადაც იყო, და ბრძანა: “ხოლო როგორც კი 

გაიგონა იესომ, თქვა: ეს სნეულება არ არის სასიკვდილო, არამედ ღვთის დიდებისთვის 

არის, რათა იდიდოს ძე ღვთისა ამით”. 

უფალმა იცოდა, რომ ლაზარე მოკვდებოდა, და როდესაც თქვა, რომ ”ეს არ არის 

სასიკვდილო”, მხოლოდ იმიტომ, რომ მის აღდგენას აპირებდა. მხოლოდ ორი დღის 

შემდეგ მოუწოდა უფალმა მოწაფეებს,  წასულიყვნენ იუდეაში.  

მაცხოვარი მიუთითებს არა ბეთანიას, არამედ იუდეას, როგორც მათი 

გადაადგილების მარშრუტს, რათა მოწაფეების გულში არსებული აზრი გარეთ 

გამოამზეუროს, რომლებიც შიშობენ, რომ მაცხოვარს იუდეაში საფრთხე უმუქრება.  

ამით მაცხოვარს სურდა, მოწაფეებში ჩაენერგა ის აზრი, რომ მათი 

მასწავლებლის სიკვდილი გარდაუვალია. მართლაც, მოწაფეები ახსენებენ უფალს, რომ, 

ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ, იუდეველებს მისი ჩაქოლვა სურდათ.  

მოწაფეთა ამ შიშს მაცხოვარი ალეგორიული სწავლებით უპასუხებს: “მიუგო 

იესომ: განა თორმეტი ჟამი არ არის დღეში? ვინც დადის დღისით, არ ბორძიკობს, 

რადგან ამ სოფლის ნათელს ხედავს.”  

ამ პერიოდის განმავლობაში, შესაძლებელია, დაუბრკოლებლად იმგზავრო: 

საშიში იქნებოდა, თუ ისინი მზის ჩასვლის შემდეგ, ღამით იმგზავრებდნენ. 

სულიერი გაგებით, ეს ნიშნავს: ჩვენი ამქვეყნიური ცხოვრების დრო 

ღვთაებრივი განგებითაა განსაზღვრული, ამიტომ, ვიდრე ეს დრო გრძელდება, 

ჩვენთვის დადგენილი გზით უნდა ვიაროთ, აღვასრულოთ ის საქმეები, რომლებიც ჩვენ 

განგვისაზღვრეს. ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ, რადგან ღვთის განგება გვიფარავს ყოველი 

განსაცდელისგან. საშიში იქნებოდა მაშინ, ჩვენს საქმეში ღამეს რომ მოესწრო, ანუ 

როდესაც ჩვენს საქმიანობას ღვთის ნების საწინააღმდეგოდ წარვმართავთ – მაშინ ჩვენ 

აუცილებლად წავბორძიკდებით.  

მაცხოვართან მიმართებით, ეს ნიშნავს, რომ მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა 

იმაზე ადრე არ დასრულდება, სანამ ეს ზეციდანაა დაშვებული. ამიტომ მოწაფეებს არ 

უნდა შეეშინდეთ იმ განსაცდელის, რომელიც მაცხოვარს ემუქრება.  

 “ესა თქვა და ამის შემდეგ უთხრა მათ: ლაზარემ, ჩვენმა მეგობარმა, დაიძინა, 

მაგრამ მივდივარ, რათა გავაღვიძო იგი”. 

ლაზარეს გარდაცვალებას უფალი ”დაძინებას” უწოდებს, ისევე როგორც სხვა 

შემთხვევებში. თავისი ხანმოკლეობით გარდაცვალება ლაზარესთვის მართლაც ძილის 
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ტოლფასი იყო. მოწაფეებმა ვერ გაიგეს, რომ მაცხოვარი ლაზარეზე საუბრობდა, იმის 

გათვალისწინებით, რასაც მაცხოვარი მანამდე ამბობდა, რომ ეს არ იყო სასიკვდილო 

სნეულება. “თუ დაიძინა, იცოცხლებს” – ფიქრობენ მოწაფეები და ამით სურთ, უფალს 

აარიდონ ეს მოგზაურობა.  

მაცხოვარი კი, სურს რა ხაზი გაუსვას იუდეაში წასვლის აუცილებლობას, 

მოწაფეებს უპასუხებს: “ლაზარე მოკვდა”. ამასთან ქრისტე დასძენს, რომ გახარებულია, 

რადგან ბეთლემში არ იმყოფებოდა, როცა ლაზარე ავად იყო, რადგან უბრალო 

განკურნება ვერ გაამყარებდა მის მოწაფეებში მისადმი რწმენას, როგორც ეს ლაზარეს 

მკვდრეთით აღდგინების დროს მოხდება. 

მოწაფეები მიჰყვებიან მაცხოვარს, მაგრამ შიში იმისა, რომ ის შესაძლოა მოკლან, 

კვლავ უმძაფრდებათ. ერთ-ერთი მოწაფე – თომა ამ შიშს შემდეგნაირად გამოხატავს: – 

“წავიდეთ ჩვენც, რათა დავიხოცოთ მასთან ერთად”. ანუ ისიც მზადაა, ქრისტესთან 

ერთად მოკვდეს.  

 

როდესაც ბეთანიას მიუახლოვდნენ, აღმოჩნდა, რომ ლაზარე უკვე ოთხი დღის 

გარდაცვლილი იყო.  

ბეთანია იერუსალიმიდან დაახლოებით ორ-ნახევარი კილომეტრით რომ იყო 

დაშორებული, აქ იმიტომაა ნათქვამი, რომ გავიგოთ, თუ როგორ აღმოჩნდა ამ მცირედ 

დასახლებულ სოფელში, მართასა და მარიამის სახლში, ხალხის სიმრავლე.  

მართამ, რომელიც გამოირჩეოდა აქტიურობით, შეიტყო რა უფლის მოახლოება, 

ისე გაიქცა მის შესაგებებლად, რომ დისთვის არაფერი უთქვამს. მარიამი კი სახლში იყო 

და გლოვობდა. მართა, ისე, რომ ღმერთი არ დაუგმია, ეუბნება უფალს - ის რომ 

ყოფილიყო მათთან, ეს მწუხარება არ მოხდებოდა.  

უფლისადმი რწმენა მასში თესავს იმ აზრს, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი 

დაკარგული არაა; რომ სასწაული ჯერ კიდევ შეიძლება მოხდეს. ეს ამას პირდაპირ არ 

ამბობს, თუმცა აღნიშნავს: “ვიცი, რომ, რასაც სთხოვ ღმერთს, მოგცემს შენ ღმერთი”. 

ამაზე მაცხოვარი უპასუხებს, რომ “აღდგება შენი ძმა”. მართა გამოსცდის საკუთარ თავს 

და საკუთარ სიტყვებს, თუ რომელ აღდგომაზე ესუბრება მას უფალი - იმაზე, რომ ახლა 

აპირებს სასწაულის მოხდენას, თუ ქვეყნის აღსასრულისას, როდესაც საყოველთაო 

აღდგომა იქნება. მართა ეუბნება: “მართამ მიუგო: ვიცი, რომ აღდგება აღდგომისას, 

უკანასკნელ დღეს”. მართას ნათქვამი ნიშნავს, რომ ღმერთი ყველაფერს აუსრულებს, 

რასაც იესო სთხოვს. ესე იგი, მას იესოს მიმართ რწმენა არ ჰქონდა, როგორც 

ყოვლისშემძლე ღმერთის ძისა. მაცხოვარს მართა რწმენაში მოჰყავს და ეუბნება: “უთხრა 

მას იესომ: მე ვარ აღდგომა და ცხოვრება; ვინც  ირწმუნებს ჩემსას, რომც მოკვდეს, 

იცოცხლებს.” ამ სიტყვების მნიშვნელობა ასეთია: ჩემშია სიცოცხლის წყარო. ანუ მე 

შემიძლია, თუ მოვინდომებ, შენი ძმის აღდგინება საყოველთაო აღდგომამდე. შემდეგ 

ეკითხება: სჯერა თუ არა მას მისი. ამაზე მართა უპასუხებს, რომ სჯერა, რიმ ის არის 

ქრისტე მაცხოვარი.  

იესოს თხოვნით, მართა თავისი დის მოსაყვანად გაემართა. მან ჩუმად დაუძახა 

თავის დას. იქ მყოფმა იუდეველებმა იფიქრეს, რომ ძმის საფლავზე მიდიოდა და უკან 
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გამოჰყვნენ. მარიამი ტირილით  ფეხებში ჩაუვარდა მაცხოვარს და იგივე უთხრა, რაც 

მართამ: ”უფალო, აქ რომ ყოფილიყავი, არ მოკვდებოდა ჩემი ძმა”. ანუ ისინი თავიანთ 

იმედს ღვთისადმი ერთი და იმავე სიტყვებით გამოხატავენ. “როგორც კი დაინახა 

იესომ, რომ იგი ტიროდა და მასთან ერთად მოსული იუდეველებიც ტიროდნენ, შეიძრა 

სულით და შეძრწუნდა”. 

არის ვარაუდი, რომ მაცხოვარი დამწუხრდა და შეძრწუნდა იმ იუდეველების 

გამო, რომლებიც არაგულწრფელად ტიროდნენ და მის მიმართ ბოროტებით 

ივსებოდნენ, რომელიც დიდი სასწაულის აღსრულებისთვის ემზადებოდა.  

ამ სასწაულის აღსრულება მაცხოვარს იმიტომ უნდოდა, რომ იმ ტანჯვის წინ, 

რომელიც მას ელოდა, თავისი მტრებისთვის შესაძლებლობა მიეცა დაფიქრებისა, 

მოენანიებინათ და ერწმუნათ მისი. მაგრამ ამის ნაცვლად ისინი კიდევ უფრო დიდი 

სიძულვილით აღივსნენ უფლის მიმართ და ფორმალურად უკვე გამოუტანეს კიდეც 

სასიკვდილო განაჩენი.  

გადალახა რა ეს სულის აღშფოთება, მაცხოვარი ეკითხება მათ, სად დაასაფლავეს 

მიცვალებული. 

მან ისედაც კარგად იცოდა, სადაც იყო ლაზარეს ცხედარი, მაგრამ ამას აკეთებს 

საკუთარი ადამიანური ბუნების საჩვენებლად.  

ის, რომ მაცხოვარს ცრემლი წამოუვიდა, ესეც ადამიანური ბუნების 

დამადასტურებელი მოვლენაა. 

ამის შემდეგ მახარებელი ყვება იმ შთაბეჭდილებებზე, რომლებიც იქ მყოფთ 

მაცხოვრის ტირილისას დაეუფლათ. ერთი ნაწილი ხალხისა შეძრა ამ სანახაობამ, მეორე 

ნაწილს კი ბოროტად უხაროდა და ამბობდნენ, რომ მან, ვინც დაბადებიდან ბრმას 

თვალი აუხილა, რატომ ვერ შეძლო, რომ ლაზარე არ მომკვდარიყო?! მათ გაუჩნდათ 

ეჭვი, რომ არ შეეძლო ამის გაკეთება. მაცხოვარმა საფლავის ლოდი გადააგორებინა. 

მიცვალებული უკვე ოთხი დღის გარდაცვლილი იყო და, ადგილობრივი კლიმატის 

გამო, ცხედარი უკვე იხრწნებოდა. ამის დამნახავმა მართამაც კი აღნიშნა, რომ ცხედარს 

უკვე სუნი ჰქონდა.  

მაცხოვარმა მართას კიდევ შეახსენა - რწმენაში განმტკიცებულიყო. 

ამის შემდეგ მაცხოვარმა თვალები ზეცისკენ აღაპყრო და ბრძანა: “მამაო, 

გმადლობ შენ, რომ ისმინე ჩემი”. უფალმა ეს გააკეთა იმ იუდეველების დასანახად, 

რომლებსაც ის ეშმაკეული ეგონათ, რათა ეჩვენებინა, რომ ყველაფერს მამა ღმერთის 

დახმარებით აკეთებს. 

მას შემდეგ, რაც ლაზარეს სული კვლავ სხეულს დაუბრუნდა, ქრისტემ 

ხმამაღლა შესძახა მიცვალებულ ლაზარეს, გარეთ გამოსულიყო. 

ხმამაღალი შეძახილი  მტკიცე ნების გამომხატველია. 

აღდგომის საიდუმლოს კიდევ ერთი საიდუმლო მოჰყვა – ხელ-ფეხშესუდრული 

ლაზარე სამარხიდან თავისით გამოდის, რის შემდეგაც უფალი ბრძანებს, გაუხსნან მას 

ხელ-ფეხი.  

ამ მოვლენის ზედმიწევნითი აღწერა იმაზე მიანიშნებს, რომ ეს უშუალო 

თვითმხილველის დაწერილია.  
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ამ სასწაულის შემდეგ იუდეველები  ჩვეულებრივ გაიყვნენ: ერთმა ნაწილმა 

დაიჯერა, მეორე ნაწილი კი წავიდა ფარისევლებთან (რომლებიც მაცხოვრის 

დაუძინებელი მტრები იყვნენ), რათა მოეყოლათ ყოველივე, რაც ნახეს. 

 

 

 

სინედრიონის გადაწყვეტილება მოკლან იესო ქრისტე 

 

 

მაცხოვრის მიერ აღსრულებულმა სასწაულმა იმდენად განარისხა ფარისევლები, 

რომ მაშინვე გადაწყვიტეს იუდეური სასამართლოს – სინედრიონის სხდომა მოეწვიათ.  

თავისიანებს შორის არაფერს მალავდნენ და იმაზე დაიწყეს საუბარი, თუ 

როგორ შეენარჩუნებინათ ძალაუფლება და გავლენა ხალხზე. 

ისინი აღიარებენ მაცხოვრის მიერ აღსრულებულ სასწაულს, მაგრამ 

გამოთქვამენ შიშს იმის გამო, რომ დაიწყებოდა ხალხის მღელვარება, რითაც 

ისარგებლებდნენ რომაელები და იუდეველები იმ მოჩვენებით დამოუკიდებლობასაც 

დაკარგავდნენ, რომელიც მათ ჯერ კიდევ ჰქონდათ.  

ასეთი მსჯელობის საბედისწერო სიცრუე იმაში მდგომარეობდა, რომ ისინი 

მაცხოვარს მესიად არ მიიჩნევდნენ, რადგან ის არ შეესაბამებოდა მათს წარმოდგენას 

მესიის შესახებ. გამოთქვამდნენ შიშს, რომ ქრისტე სათავეში ჩაუდგებოდა  ხალხის 

შფოთს. მაშინ ერთ-ერთმა მღვდელმთავარმა კაიაფამ, რომელიც ამ დროს იყო 

მღვდელმთავრად არჩეული, უთხრა შეკრებილებს: “უმჯობესია ჩვენთვის, რათა ერთი 

კაცი მოკვდეს ერისთვის და არა მთელი ხალხი დაიღუპოს”. მისი ჩანაფიქრი იყო 

ხალხისთვის ეცნობებინა, თითქოს იესო გეგმავდა აჯანყებას, რისთვისაც ის უნდა 

მომკვდარიყო.  

 

ამით, ფაქტობრივად, კაიაფამ იწინასწარმეტყველა ქრისტეს სიკვდილი, იმ 

განსხვავებით, რომ ქრისტე არა მხოლოდ იუდეველებისთვის მოკვდა, არამედ ყველა 

ადამიანისთვის.  

როგორც განმარტებელი აღნიშნავს, მაშინდელ მღვდელმთავრებს უნებლიედ 

შეეძლოთ გარკვეული წინასწარმეტყველებები. მას შემდეგ, რაც მაცხოვარმა შეიტყო 

მისთვის სინედრიონის მიერ გამოტანილი განაჩენის შესახებ, ბეთანიას გაეცალა და 

იერიქონის უდაბნოსთან მდებარე ქალაქ ეფრაიმში გადავიდა, რადგან ჯერ არ იყო მისი 

ჟამი დამდგარი, რადგან ის პასექის დროს უნდა აღსრულებულიყო. 

 

 

თავი 12 

 

ვახშამი ლაზარეს სახლში 
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აღნიშული ვახშამი მაცხოვრისთვის პასექამდე ექვსი დღით ადრე მოეწყო, 

რომელიც განსხვავდება იმ ვახშმისგან, სხვა ორი მახარებლის მიერ რომ არის აღწერილი 

და რომელიც პასექამდე ორი დღით ადრე, სიმონ კეთროვნის სახლში გაიმართა.  

ვახშამი, რა თქმა უნდა, მკვდრეთით აღმდგარი ლაზარეს სახლში გაიმართა. 

ამაზე მიუთითებს ის, რომ მართა, ლაზარეს და, სტუმრებს ემსახურებოდა, თავად 

ლაზარე კი მაცხოვრის ერთადერთი თანამეინახე იყო.  

ამ ვახშმის დროს მარიამმა მაცხოვარს ფეხზე უძვირფასესი ნელსაცხებელი სცხო. 

აქ აღსანიშნავია სხვა ორი მახარებლის მიერ მონათხრობი, რომელთა მიხედვითაც 

მაცხოვარს ასევე სცხეს ნელსაცხებელი. ეს იყო ვინმე ცოდვილი ქალი (რაც დიდი 

ოთხშაბათის ღვთისმსახურებისას იკითხება ეკლესიაში). 

იოანე მახარებლის მიხედვით, მარიამს მხოლოდ იუდამ უსაყვედურა იმის გამო, 

რომ მაცხოვარს ძვირადღირებული ნელსაცხებელი სცხო.  

არაფერი არ არის იმაში უჩვეულო, რომ მაცხოვარს ნელსაცხებელი ორჯერ 

სცხეს. მარიამმა ეს დიდი მადლიერების გრძნობით გააკეთა მისი ძმის მკვდრეთით 

აღდგინების გამო, ცოდვილმა ქალმა კი _ თავისი სინანულის ნიშნად, რის გამოც მას 

დიდი ჯილდო ელოდა: მას ეთქვა იმაზე მეტი, ვიდრე მარიამს. როგორც ჩანს, მარიამს 

აღნიშნული ნელსაცხებელი მისი ძმის დასაფლავებიდან შემორჩა. 

 

 

მაცხოვრის მიწიერი ცხოვრების ბოლო დღეები 

 

მაცხოვრის შესვლა იერუსალიმში 

 

ამ უდიდესი მოვლენის შესახებ ოთხივე მახარებელი გვიამბობს. იოანე 

მახარებელი, დანარჩენ სამ მახარებელთან შედარებით, მოკლედ მოგვითხრობს.  

უფალი იესო ქრისტე იერუსალიმში შედიოდა, რათა წინასწარმეტყველთა მიერ  

მასზე, როგორც მესიაზე დაწერილი, ყოველივე შესრულებულიყო; შედიოდა იმ 

მიზნით, რომ შეესვა გამომსყიდველი წამების ფიალა, რათა სული სხვათათვის დაედო 

და შემდეგ კვლავ შესულიყო საკუთარ დიდებაში.  

ამიტომ, იმის საპირისპიროდ, როგორც მანამდე იქცეოდა უფალი, მოისურვა 

თავისი უკანასკნელი შესვლა იერუსალიმში განსაკუთრებული ყოფილიყო. პირველი 

სამი მახარებელი დეტალურად გადმოგვცემს იმ ყოველივეს, რაც თან ახლდა მაცხოვრის 

იერუსალიმში შესვლას.  

როდესაც მაცხოვარი მოწაფეებსა და აურაცხელ ადამიანთან იყო,   ბეთანიიდან 

რომ გამოჰყვნენ და გზაშიც შეუერთდნენ, ელეონის მთასთან მიახლოებისას, ორი 

მოწაფე ახლომდებარე დაბაში გაგზავნა, რათა მისთვის ვირის ჩოჩორი მოეყვანათ.  

ელეონის, ანუ ზეთისხილის მთა იერუსალიმიდან აღმოსავლეთით მდებარეობს 

და გამოყოფილია პატარა მდინარე კედრონით, რომელიც ზაფხულში მთლიანად 

შრებოდა.  
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მთის დასავლეთით მდებარეობს ბაღი, რომელსაც გეთსიმანია ეწოდება. 

აღმოსავლეთით კი განთავსებულია ორი დაბა – ბეთსაიდა და ბეთანია. ელეონის 

მთიდან იერუსალიმის ყველა მხარე კარგად ჩანდა.  

ბეთანიიდან იერუსალიმისკენ ორი გზა გადიოდა. პალესტინაში ცხენები 

ნაკლებად იყო და ისიც მხოლოდ საომრად გამოიყენებოდა, ხოლო ვირებსა და აქლემებს 

სამოგზაუროდ და საშინაო საქმეებისთვის იყენებდნენ. იმ დროისთვის ცხენზე ჯდომა 

ომის ემბლემას წარმოადგენდა, ვირზე კი _ მშვიდობისას. მშვიდობიან პერიოდში 

მეფეები და ბელადები სწორედ ამ ცხოველებით სარგებლობდნენ. 

ამგვარად, უფალ იესო ქრისტეს იერუსალიმში ვირით შესვლა  წარმოადგენდა 

შემდეგ სიმბოლოს: სამყაროს მეუფე საკუთარ ქალაქში შედის ვირით – მშვიდობის 

ემბლემით.  

აღსანიშნავია, რომ უფლის სიტყვისამებრ ვირის პატრონებმა მაშინვე მისცეს 

მოწაფეებს ცხოველი, როდესაც გაიგეს, თუ ვისთვის მიჰყავდათ.  

იოანე ოქროპირი ამ ფაქტზე საუბრისას ბრძანებს, რომ მაცხოვარს სურდა ამით 

გაეგებინებინა, რომ “მას შეეძლო შეწინააღმდეგებოდა იუდეველებს, როდესაც ისინი 

მოვიდნენ მის შესაპყრობად; ისინი უტყვი გაეხადა, მაგრამ არ ისურვა”.  

მათე და იოანე მახარებლები მიანიშნებენ, რომ ეს იყო ზაქარიას 

წინასწარმეტყველების აღსრულება, რომელიც სწორედ ამ ფაქტს აღწერს. ეს 

წინასწარმეტყველება ახლოსაა ესაიას წინასწარმეტყველებასთან. 

იაზრებენ რა ამ წუთების სიდიადეს, მოციქულები თავად ცდილობენ 

შეალამაზონ ეს მსვლელობა და სადღესასწაულო გახადონ: ვირსა და მის ჩოჩორს 

საკუთარი სამოსი გადააფარეს, როგორც მეფეების ცხენებს რთავდნენ ოქროს ნაჭრებით. 

მაცხოვარი ჩოჩორზე შეჯდა, ვირი კი, როგორც ჩანს, გვერდით მისდევდა.  

“ბევრიც საკუთარ სამოსს უფენდა გზად”, ისინი მოწაფეთა საქციელს 

ჰბაძავდნენ. “სხვები კი”, ვისაც სიღარიბის გამო სამოსი არ გააჩნდა, ხეებიდან ტოტებს 

ტეხდა და გზად მომავალ მაცხოვარს უფენდა, რათა კვიცისთვის გზა რბილად 

სასიარულო ყოფილიყო, ხოლო მასზე მჯდომისთვის პატივი მიეგოთ. 

თუ ყველა მახარებლის უწყებას შევაჯერებთ, ასეთი სურათი წარმოგვიდგება: 

“როდესაც მაცხოვარი ელეონის მთიდან ჩამოსასვლელს მიუახლოვდა, საიდანაც 

იერუსალიმის ხედი ჩანს, ყველა მოწაფემ მაცხოვარი განადიდა სამყაროს გადარჩენისა 

და მის მიერ აღსრულებული უამრავი სასწაულის გამო, რომლებიც მათ თავად იხილეს.  

ამას წმინდა იოანე დასძენს: “მრავალმა ხალხმა, როდესაც გაიგო, რომ იესო 

მოდის იერუსალიმში, აიღო პალმის რტოები და გავიდა მის მისაგებებლად”. 

ამგვარად, გაერთიანდა ხალხთა ორგვარი სიმრავლე: ერთნი, ვინც მაცხოვარს 

მოჰყვებოდა იერუსალიმში, მეორე კი, ვინც მას იერუსალიმიდან გამოეგება და იძახდა: 

“ოსანა! კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით, მეუფე ისრაელისა“  

ოსანა – პირდაპირი თარგმანით ძველებრაულიდან ნიშნავს “გვიხსენი უკვე”, 

”მოგვანიჭე ხსნა”. ეს შეძახილი გამოიყენებოდა  სიხარულის გამოსახატავად. ეს იყო 

სურვილი, რომ დავითის ძეს, ისრაელის მეფეს ზეცაშიც მინიჭებოდა ძღვენი.  
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“კურთხეულია მომავალი უფლის სახელით” – ნიშნავს: ის, ვინც მოდის 

იეღოვასგან, მისი ძალაუფლებით, განდიდების ღირსია, ისევე როგორც მიწიერი მეფის 

გამოგზავნილები.  

დავითის სამეფო უნდა აღედგინა მესიას – მხსნელს, რომლის სამეფო ტახტი 

მუდამ უნდა არსებობდეს და მეუფება ყველა ერზე უნდა გავრცელდეს. ამ სიტყვებით 

ისრაელიანები ადიდებენ ქრისტეს, რომელმაც უნდა აღადგინოს დავითის ეს ტახტი.  

წმინდა იოანე მაცხოვრისადმი ასეთ სასიხარულო დახვედრის მიზეზს ლაზარეს 

მკვდრეთით აღდგინებას უკავშირებს, წმინდა ლუკა მახარებელი კი _ მის მიერ 

აღსრულებულ სასწაულებს. 

 

 

ელინების სურვილი იხილონ იესო ქრისტე 

 

იერუსალიმში მაცხოვრის საზეიმო შესვლის შემდეგ, როგორც ჩანს, მომდევნო 

დღეს, მოციქულ ფილიპესთან მივიდნენ ელინები და სთხოვეს: “ბატონო, გვინდა იესოს 

ნახვა”. ელინები ბერძნები არიან, მაგრამ იუდეველები ასე უწოდებენ ყველას, ვინც 

ბერძნულად ლაპარაკობდა.  

როგორც ჩანს, ესენი იყვნენ ე.წ. “პროზელიტები”, ანუ წარმართები, ვინც 

იუდეური სარწმუნეობა მიიღეს. 

ფილიპემ ეს თხოვნა ანდრია მოციქულს გადასცა. აღსანიშნავია, რომ 

მოციქულთა შორის მხოლოდ ამ ორ მოციქულს ერქვა ბერძნული სახელი. ათქალაქში 

არცთუ ცოტა ბერძენი ცხოვრობდა და ვინაიდან ფილიპე წარმოშობით იყო გალილეის 

ბეთსაიდადან, შესაძლოა, იმის გამო, რომ იცნობდნენ, სწორედ მას მიმართეს ბერძნებმა.  

მისადმი მიმართვა _ “ბატონო”, მიანიშნებს, რომ ეს ელინები დიდი 

პატივისცემით მიეახლნენ ესოდენ დიდი მოძღვრის მოწაფეს. სიტყვები: “გვინდა იესოს 

ნახვა” მიანიშნებს არა უბრალოდ ცნობისმოყვარეობაზე, რადგან მისი ნახვა ყველას 

შეეძლო, რადგან ის ტაძარში ასწავლიდა ხალხს, არამედ იმაზეც, რომ მაცხოვართან 

დიდი სიახლოვე და  საუბარი სურთ.  

არის მოსაზრება, რომ ელინებმა, რომლებმაც იცოდნენ ფარისევლების მისადმი 

მტრული დამოკიდებულება, სურდათ შეეთავაზებინათ უფლისთვის მათ ქვეყანაში 

წაჰყოლოდა. ყოველ შემთხვევაში, ამით გამოიხატა წარმართების მიზანსწრაფვა 

შეერთებოდნენ ქრისტეს სამეფოს – ეს იყო წარმართული სამყაროს მხრიდან პირველი 

შემთხვევა ქრისტესკენ სწრაფვისა, როგორც შედეგი კაცობრიობის ცოდვისთვის 

ჯვარცმისა. აი, რატომ ჩააფიქრა მაცხოვარი თავის მომავალ ჯვარცმაზე ელინთა ამ 

მიმართვამ. ამით აიხსნება ის, რომ მისი ბაგეებიდან წარმოითქვა ის სიტყვა, რომელზეც 

მხოლოდ ერთი მახარებელი – იოანე წერს. “ხოლო იესომ  მიუგო მათ და უთხრა: 

მოვიდა ჟამი, რათა იდიდოს ძე კაცისა”. რა ჟამზეა საუბარი? ქრისტესთან დაკავშირებით 

ესაა ჟამი ქრისტეს ჯვარცმისა, სიკვდილი და გარდაცვალება. ამ სოფლის ბატონის – 

ეშმაკისთვის კი ესაა ჟამი მისი განდევნისა. ადამიანებთან დაკავშირებით - ესაა მათი 

დაახლოება ჯვარცმულ ქრისტესთან. მაცხოვარი აქ საკუთარ თავს უწოდებს “ძეს 
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კაცისას”, რითაც მიანიშნებს, რომ მას მოუწევს ტანჯვა და სიკვდილი როგორც ადამიანს, 

რათა შევიდეს საკუთარ დიდებაში, როგორც ღმერთკაცი, და ამით მიიზიდოს 

კაცობრიობა. ბუნებაში სიკვდილი ყოველთვის არ ნიშნავს განადგურებას, არამედ 

პირიქითაც ხდება – იქცევა ახალ ცხოვრებად როგორც ხორბლის მარცვალი, რომელიც 

თითქოს უნდა მოკვდეს მიწაში იმიტომ, რომ გამრავლდეს. ასევე იესოს სიკვდილიც 

გახდება ახალი ცხოვრების დასაწყისი, დედამიწაზე მისი მეუფების მიმდევრების 

გამრავლებით.  

ასევე, არც მაცხოვრის მიმდევრებს არ უნდა ეშინოდეთ სიკვდილის, არამედ 

პირიქით, საუკუნო ცხოვრების მოსაპოვებლად უნდა გაიღონ მიწიერი ცხოვრება.  

მაცხოვრის ადამიანურ ბუნებას ამავდროულად აშფოთებს ფიქრი მომავალ 

წამებაზე: “ახლა სული ჩემი შეძრწუნებულია”. ეს არის დასაწყისი იმ ბრძოლისა 

ქრისტეს ადამიანურ და ღვთაებრივ ბუნებას შორის, რომელმაც შემდეგ უმაღლეს 

დაძაბულობას გეთსიმანიის ბაღში მიაღწია. ადამიანური ბუნებით მაცხოვარი იწყებს 

ლოცვას: “მამაო, მიხსენ მე ამ ჟამისაგან;” მაგრამ ღვთაებრივი ბუნება იმარჯვებს ამ 

უხერხულობაზე: “მამაო, ადიდე შენი სახელი შენი”, ანუ: “დე, აღსრულდეს ის, 

რისთვისაც მოვედი დედამიწაზე”.  

პასუხად თვით მამაზეციერი აძლიერებს თავის საყვარელ ძეს მომავალი 

თავდადებისთვის და ზეციდან ბრძანებს: “და ვადიდე და კვლავ ვადიდებ”, ანუ: 

“განვადიდე მრავალი საქმით და სასწაულით და კვლავ განვადიდებ ძალიან მალე 

ჯვარზე წამებით, სიკვდილითა და აღდგომით”.  

ამ ზეციურ ხმას მსმენელებზე ერთნაირი შთაბეჭდილება არ მოუხდენია, რაც 

მათი სულიერი მდგომარეობით აიხსნება. ადამიანები, რომლებსაც ქრისტესი არ 

სწამდათ, ამბობდნენ, რომ ეს იყო უბრალოდ ქუხილი, სხვები კი ამბობდნენ, რომ 

ანგელოზი ესაუბრებოდა მას. მაცხოვარი უხსნის, რომ ეს ხმა იყო ხალხისთვის, რათა 

ყველას ეწამა მისი, თუნდაც ამ მიწაზე ყოფნის ბოლო საათებში მაინც, რადგან დგება 

ჟამი “ამ სოფლის მთავრის” - ეშმაკის ადამიანის სულიდან განდევნისა. “და მე, როცა 

ავმაღლდები ქვეყნიდან, ყველას მოვიზიდავ ჩემთან.” – ანუ, მაცხოვრის ჯვარცმა, 

შემდეგ ზეცად ამაღლება, უფალთან მთელ კაცობრიობას მოაბრუნებს. ხალხი მიხვდა, 

რომ “ქვეყნიდან ამაღლებაში” მაცხოვარი გულისხმობს თავის აღსასრულს. ამოტომ 

უკვირთ: - მაშინ, ვინღა იმეფებს მიწაზე? მათ მესია წარმოედგინათ როგორც მიწიერი 

მეფე, რომელიც დედამიწაზე მარადიულად იმეფებდა.  

ამაზე მაცხოვარი არწმუნებს, რომ ისარგებლონ დროით, სანამ ის – სინათლე 

სოფლისა – მათთან იმყოფება და ირწმუნონ მისი. განეშორა მათ იესო, სავარაუდოდ, 

ელეონის მთისკენ ან ბეთსაიდისკენ, სადაც მან ღამე გაატარა. 

ამის შემდეგ მახარებელი წუხილით აანალიზებს იმ მიზეზებს, რის გამოც არ 

იწამეს იუდეველებმა ქრისტე და აღნიშნავს, რომ ამ ურწმუნოებაზე ესაია 

წინასწარმეტყველებდა.  

დასარულ, წმინდა იოანეს მოჰყავს მაცხოვრის სიტყვები, ტაძარში 

იუდეველებისთვის თქმული იმის შესახებ, რომ მოვიდა სამყაროს გადასარჩენად, რომ 
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მისი სიტყვა ადამიანებს განსჯის უკანასკნელ დღეს, რადგან ეს სიტყვა სხვა არაფერია, 

თუ არა მამა ზეციერის მცნებები. 

 

 

დიდი ხუთშაბათი 

საიდუმლო სერობა 

 

 

ჯვარზე გაკვრის წინ მაცხოვრის საიდუმლო სერობის შესახებ, რომელიც 

საკუთარ მოწაფეებთან გამართა, ოთხივე მახარებელი გვიამბობს, მაგრამ ყველა მათგანი 

არ გადმოგვცემს ამ შეხვედრის გარემოებებს ერთნაირი სისავსით.  

უეჭველია, რომ საიდუმლო სერობა შვიდეულის მეხუთე დღეს გაიმართა, 

ჩვენეული ათვლით - ხუთშაბათს. მაცხოვარი გაასამართლეს პარასკევს – მეექვსე დღეს, 

ხოლო მეშვიდე დღეს – შაბათს _ საფლავში დაიდო, შვიდეულის (კვირის) პირველ დღეს 

კი მკვდრეთით აღდგა.  

აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს _ რანაირად უკავშირდება დღე საიდუმლო 

სერობისა პასექის დღესასწაულს, გაიმართა თუ არა საიდუმლო სერობა ნისანის 14-ში – 

იუდეური პასექის საღამოს, თუ ნისანის 13-ში – პასექის დღესასწაულის წინა საღამოს? 

ეს გაუგებრობა მახარებელთა მინიშნების გამო იქმნება: 

მათე: 26:17 “ხოლო უფუარობის პირველ დღეს…” 

მარკ: 14:12 “უფუარობის პირველ დღეს, როცა სწირავდნენ საპასექე კრავს…” 

ლუკ: 22:7 “დადგა დღე უფუარობისა, როცა უნდა დაეკლათ საპასექე კრავი…” 

იოანე: 13:1 “და პასექის დღესასწაულამდე იცოდა იესომ, რომ მოვიდა მისი 

ჟამი”. 

 

პასექი იწყებოდა ნისანის 14-ში, საღამოს და, ამის შესაბამისად, ბიბლიის ტექსტს 

თუ დავეყრდნობით, უფუარობის პირველი დღე იყო ნისანის 15. უნდა ვიფიქროთ, რომ 

პირველი სამი მახარებელი ბიბლიის ტექსტს არ იცავს. შესაბამისად, უფუარობის 

პირველ დღედ უნდა ვთქვათ არა ნისანის 15 ან 14, არამედ ნისანის 13, პასექის წინა დღე, 

როგორც ეს იოანე მახარებელმა მიანიშნა, რომელიც ამბობს, რომ საიდუმლო სერობა 

“პასექის წინა დღეს” გაიმართა.  

გარდა ამისა, წმინდა იოანეს სხვა მოწმობაც აქვს იმაზე, რომ იუდეური პასექი 

პარასკევ საღამოს იწყებოდა, როდესაც მაცხოვარი უკვე ჯვარცმული იყო. “და წაიყვანეს 

იესო კაიაფასაგან პრეტორიუმში. და იყო განთიადი. და ისინი არ შევიდნენ 

პრეტორიუმში, რათა არ შებილწულიყვნენ, არამედ რათა ეჭამათ პასექი” (ინ. 18.28). 

ასევე: “ხოლო იუდეველებმა, რადგან პარასკევი იყო, რომ არ დარჩენილიყო  

ჯვარზე გვამები შაბათს _ რადგან იყო დიდი დღე ის შაბათი _  სთხოვეს პილატეს, რომ 

გადაემტვრიათ მათთვის წვივები და გადმოეხსნათ”(ინ. 19.31). 

ჩნდება კითხვა: რატომ აღასრულა მაცხოვარმა იუდეური პასექი საიდუმლო 

სერობის ჟამს ერთი დღით ადრე (მახარებლები დეტალურად არ აღწერენ მაცხოვრის 
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მიერ პასექის შესრულებას, რადგან მათი მთავარი ყურადღება გადატანილია ახალი 

აღთქმის პასექის დაწესებაზე – მაცხოვრის სისხლისა და ხორცის ზიარებაზე). 

ძირითადად, იმედოვნებენ _ იმის გამო, რომ ამ წელს ნისანის 14-ის საღამოდან 

შაბათის დასვენება იწყებოდა, საპასექო კრავი კი ნისანის 13-ში, საღამოს დაიკლა. 

სწორედ ამას ემთხვევა მარკოზისა და ლუკა მახარებლების მინიშნება. გარდა ამისა, 

ცნობილია, რომ იუდეველები, განსაკუთრებით გალილეველები, ბაბილონის ტყვეობის 

შემდეგ დღესასწაულის წინა დღეებშიც ზეიმობდნენ.  იურუსალიმში მომავალი 

გალილეველები კრავს კლავდნენ ნისანის 13-ში და არა 14-ში. ეს დიდი შეღავათი იყო 

ტაძრის მსახურთათვის, რომლებსაც რამდენიმე საათში 256 ათასი კრავი უნდა 

დაეკლათ.  

და ბოლოს, იმედოვნებენ, რომ მაცხოვარმა პასექი ერთი დღით ადრე იმიტომ 

შეასრულა, რომ მეორე დღეს იუდეველთა ხელში იქნებოდა გადაცემული და ჯვარზე 

გაკრული, და კიდევ იმის გამოც, რომ ჯვრის მსხვერპლი, რომლის წინასახესაც პასექის 

კრავები წარმოადგენდა, იმ დღესა და იმ საათს შეწირულიყო, როდესაც პასექის კრავები 

იკვლებოდა.  

ყოველ შემთხვევაში, ვიცით, რომ წმინდა იოანე მახარებლის მიზანი პირველი 

სამი მახარებლის მონათხრობის შევსება იყო. ამიტომ ჩვენც უნდა მივიღოთ მისი 

ნაუწყები იმის შესახებ, რომ საიდუმლო სერობა გაიმართა პასექის დღესასწაულის 

დაწყებამდე – არა ნისანის 14-ში, არამედ ნისანის 13-ში.  

თავად სამზადისი საიდუმლო სერობისა იყო გასაოცარი. მაცხოვარმა 

ბეთანიიდან ორი მოწაფე გაგზავნა ქალაქში და უთხრა, რომ იქ შეხვდებოდნენ ადამიანს, 

რომელსაც დოქით წყალი ექნებოდა. უნდა გაჰყოლოდნენ მას და იმ სახლის 

მასპინძლისთვის, სადაც ეს ადამიანი შევიდოდა, ეთქვათ: “მოძღვარი ამბობს, რომ 

ახლოა ჩემი ჟამი”. არ შემიძლია გადავდო პასექის დღესასწაული და დღესვე “ჩემს 

მოწაფეებთან ერთად შენს სახლში შევასრულებ მას”. 

მართლაც, ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც მაცხოვარმა უბრძანა და 

მოწაფეებმაც მოამზადეს პასექი.  

ამ ყველაფერში მაცხოვრის ყოვლისმხედველობა ჩანს.  ქრისტეს სიტყვები ასევე 

მიანიშნებს მოახლოებულ ჟამზე, როდესაც მან მოწაფეებთან ერთად, მისი მიწიერი 

ცხოვრების ბოლოს, უდიდესი მოვლენა უნდა აღასრულოს.  

საიდუმლო სერობის შესახებ იოანე მახარებელი გვაუწყებს: “და პასექის 

დღესასწაულამდე იცოდა იესომ, რომ მოვიდა მისი ჟამი, რათა გავიდეს ამ სოფლიდან 

მამასთან, რადგან შეიყვარა თავისიანები ამ სოფელში, და ბოლომდე შეიყვარა ისინი.” – 

აქ გადმოცემულია მაცხოვრის როგორც ღვთაებრივი, ისე ადამიანური ბუნება: როგორც 

ღმერთმა, მან იცის, რომ მოიწია მისმა დრომ და თავად დგამს შემხვედრ ნაბიჯს; 

როგორც ადამიანი – მოწაფეებთან განშორების გამო წუხს და მასში ეს იწვევს 

გადაჭარბებულ სიყვარულს მოციქულების მიმართ.  

ეს იყო ბოლო პასექი, რომელიც მაცხოვარმა შეასრულა თავის მოწაფეებთან 

ერთად, რომლის ნაცვლადაც აპირებდა ჭეშმარიტი პასექის - ზიარების საიდუმლოს 

დაწესებას. ეს არის ძველი აღთქმის უკანასკნელი პასექი ყველა მისი 
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აღმსრულებლისთვის: ამიერიდან ყველა მის სისხლსა და ხორცს ეზიარება, ვიდრე 

მასთან ერთად ნეტარებას არ დაიმკვიდრებს.  

მომავალ ცხოვრებაში ყველა ჭეშმარიტი ქრისტიანის ურთიერთობა, 

ნაწილობრივ, ისეთი იქნება, როგორიც მაცხოვარს ჰქონდა მოწაფეებთან  საიდუმლო 

სერობის დროს. შესაბამისად, მაცხოვრის მიერ ზემოთ მოყვანილი სიტყვების შინაარსი 

ასეთია: “ეს პასექი ასეთი სახით, როგორსაც აღვასრულებთ დღეს, არასოდეს 

განმეორდება, სანამ მომავალ საუკუნეში, მოზეიმე ეკლესიაში არ აღსრულდება 

საბოლოოდ”. უშუალოდ ამის შემდგომ, ლუკა მახარებლის მიხედვით, მაცხოვარმა 

მოწაფეებს დაალევინა ღვინო, რომელიც ჯერ კიდევ ძველი აღთქმის რიატუალს 

შეადგენდა და დასძინა: “აღარ დავლევ ყურძნის ნაყოფს ვიდრე ღვთის მეუფება არ 

მოვა”. მარკოზის მიხედვით: “როდესაც ღვინოს შევსვამ ღვთის სასუფეველში”. თუ რა 

არის ეს ახალი ღვინო, ამას გვასწავლის ეკლესია. ვაზის ახალი ნაყოფი საღვთო 

მხიარულებაა, რადგან ღვინო მხიარულებისა და სიხარულის სიმბოლოა.  

ახალი აღთქმის სერობა ფეხთბანით იწყება. 

 

 

თავი 13-14 

 

ფეხთბანა 

 

სერობის წინ არსებობდა ფეხთბანვის წესი, რასაც ჩვეულებრივ მსახური 

ასრულებდა, მაგრამ ეს ჩვეულება ყოველთვის არ სრულდებოდა, რომელიც, როგორც 

ჩანს, არც მაცხოვრის გარემოცვაში აღსრულებულა, ალბათ, იმიტომ, რომ თავად ქრისტე 

აპირებდა მოწაფეებისთვის ეჩვენებინა მორჩილებისა და თავადაუზოგავი სიყვარულის 

მაგალითი. 

წმინდა ლუკა მახარებელი გვამცნობს, რომ სერობისას მოწაფეთა შორის კამათი 

გაიმართა იმაზე, თუ ვინ იყო მათ შორის უფროსი, ანუ უპირატესი. სავარაუდოდ, 

სწორედ ეს კამათი გახდა იმის მიზეზი, რომ მაცხოვარს მათთვის ფეხების დაბანით 

ეჩვენებინა მორჩილებისა და ურთიერთსიყვარულის მაგალითი. აღნიშნულის შესახებ 

დაწვრილებით მხოლოდ იოანე მახარებელი გვიყვება და სხვა მახარებელთა 

მონათხრობს ავსებს.  

“იცოდა იესომ, რომ  ყველაფერი მისცა მას მამამ ხელში და რომ ღვთისაგან 

გამოვიდა და ღმერთთან მიდის” - ამ სიტყვების შინაარსი ასეთია: ღმერთკაცს მამა 

ღმერთისგან  ადამიანების გადასარჩენად ყველა საშუალება მიეცა – ესაა მიზეზი იმისა, 

რატომაც ახლა ასე უჩვეულოდ იქცევა, გაუგებრად ადამიანური გონებისათვის. ის 

დგება, იხდის ზედა სამოსს, იღებს პირსაწმენდს, მსახურის მსგავსად წელზე იხვევს, 

ფეხსაბანში ასხამს წყალს და, ასევე მსახურის მსგავსად, იწყებს მოწაფეთათვის ფეხების 

ბანას, რომელსაც ტილოთი უმშრალებს. ეს იყო უსიტყვო, მაგრამ ვიზუალური მცნება 

წარმავალი მასწავლებლისა თავისი მოწაფეებისთვის – მცნება მორჩილებისა და 

ურთიერთმსახურებისა, ყოველგვარი აღმატებულის გამორჩევის გარეშე. 
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აქვე უარყოფილია რომაულ-კათოლიკური ეკლესიის ცრუ სწავლება პეტრე 

მოციქულის აღმატებულების შესახებ მოწაფეებთან შედარებით, რასაც შემდგომ 

ეფუძნება დოგმატი პაპის პრიმატისა, 

“და მივიდა სიმონ პეტრესთან...” – აქედან ჩანს, რომ სიმონი არ იყო პირველი, 

ვისთანაც მაცხოვარი მივიდა და, როგორც ჩანს, ის ქრისტესთან იმ დროს ახლოს არ 

იმყოფებოდა. პეტრე შეძრა მაცხოვრის ქმედებამ, რის გამოც სიცოცხლეში მეორედ 

გაბედა წინ აღდგომოდა მას. “არა, არ დამბან ფეხებს უკუნისამდე!” ამის გამო მან 

საშინელი მუქარა მოისმინა, რომ, თუ ყოველთვის ასეთ ურჩობას გამოიჩენს, არასოდეს 

ექნება ქრისტესთან “წილი”, ანუ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქრისტესთან 

ურთიერთობაში ვეღარ იქნება. ამით შეშინებული და თავისი მასწავლებლის 

სიყვარულით აღვსილი პეტრე სთავაზობს მაცხოვარს, დაბანოს “არა მხოლოდ ფეხები, 

არამედ _ ხელებიც და თავიც”, ანუ ის ამით მორჩილებას გამოხატავს სხვებზე მეტად, 

რომელთაც მაცხოვარი მხოლოდ ფეხს ბანს.  

როგორ ხასიათდება პეტრე? ის ბედავს და მაცხოვრისკენ მიდის წყალზე, შემდეგ 

კი ყვირის: ვიღუპები! შემდეგ მონას ყურს აჭრის დანით და გარბის, აღწევს იმ ეზოში, 

სადაც მაცხოვარს ასამართლებენ, იქ უარყოფს ქრისტეს და შემდეგ მწარე ცრემლით 

გაეცლება იქაურობას. მაცხოვარი პასუხით პეტრეს მიანიშნებს თავისი ქმედებების 

უმაღლეს მნიშვნელობაზე და, ამასთან ერთად, თითქოს ამშვიდებს კიდეც მას მუქარის 

შემდეგ.  

“და თქვენც წმინდა ხართ, მაგრამ არა ყველა” – აქ მაცხოვარი თავის გამცემზე 

მიანიშნებს.  

ფეხთბანის დასრულების შემდეგ მაცხოვარი თავის მოწაფეებს უხსნის, თუ 

რატომ გააკეთა ეს ყველაფერი. უხსნის, რომ მათაც სიყვარულით უნდა ემსახურონ 

ერთმანეთს, არაფრით იამაყონ და არანაირი შრომა არ მიიჩნიონ დამამცირებლად.  

 

 

მაცხოვარი საუბრობს თავის გამცემზე 

 

ამის შესახებ ყველაზე ვრცლად  იოანე მახარებელი გადმოგვცემს, რომელიც 

საიდუმლო სერობისას, როგორც თავად გვაუწყებს, ყველაზე ახლოს იჯდა მაცხოვართან 

– მის მკერდს იყო მიყრდნობილი.  

დაბანა რა ფეხები მოწაფეებს და დამოძღვრა ისინი, იესო ქრისტე “შეძრწუნდა 

სულით” იმის გამო, რომ ამ საზეიმო წუთებში, როდესაც აპირებდა თავისი სისხლისა და 

ხორცის ზიარების უდიდესი საიდუმლოს დაწესებასა და მოწაფეებისთვის უკანასკნელი 

მითითებების მიცემას, მათ შორის იყო მისი გამცემიც, და, რა თქმა უნდა, იმ მიზნით, 

რომ იუდაშიც გაეღვიძებინა სინანულის გრძნობა, სანამ საშინელ დანაშაულს ჩაიდენდა, 

მაცხოვარმა თქვა: ”ამინ, ამინ გეტყვით თქვენ, რომ ერთი თქვენგანი გამცემს მე”. 

ამ სიტყვებმა მოწაფეთა შორის გაუგებრობა გამოიწვია: მათში ღრმა მწუხარებამ 

გაიღვიძა იმის გამო, რომ საყვარელი მოძღვარი მათ შორის იპოვის გამცემს. “ისინი 

დამწუხრდნენ” – წერს მათე მახარებელი. კარგად ესმოდათ რა ადამიანური ბუნების 
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დაცემულობა, ეკითხებიან: “მე ხომ არ ვარ, უფალო?” და ყველა შეჰყურებს იოანეს, 

აინტერესებთ, ვის გულისხმობს მაცხოვარი.  

მათე მახარებლის თანახმად, იუდამაც ჰკითხა: “მე ხომ არ ვარ, მაცხოვარო?” 

იესომ კი ჩუმად უპასუხა: “შენ თქვი”, რითაც უკანასკნელად სურს სინანულის გრძნობა 

გაუღვიძოს გამცემს, თუმცა კი უშედეგოდ.  

“ხოლო ერთი მოწაფეთაგანი, რომელიც უყვარდა იესოს, მკერდზე მიყრდნობოდა 

მას” – ასე ამბობს თავის თავზე იოანე, ქრისტეს მიერ შეყვარებული მოწაფე და 

თავმდაბლობის გამო არ ასახელებს საკუთარ სახელს. 

ტრადიციის მიხედვით, ინახით ჯდომისას, სუფრასთან, სახე და მკერდი 

მიქცეული იყო სუფრისკენ, მარცხენა ხელი ეყრდნობოდა ბალიშს, მარჯვენა, რითაც 

ჭამდნენ, თავისუფალი იყო, ფეხები კი ალმაცერად ეწყოთ. შესაბამისად, იოანე იწვა არა 

მაცხოვრის ფეხებთან, არამედ მის მკერდთან.  

ისარგებლა რა ამ შემთხვევით, პეტრემ ანიშნა იოანეს, ეკითხა მაცხოვრისთვის, 

თუ ვინ იყო გამცემი. ეს ცხადყოფს, რომ პეტრე არც ისე ახლოს იყო მაცხოვართან _ 

მისგან შორს იჯდა. იოანემ ჩუმად ჰკითხა იესოს: ”უფალო, ვინ არის?” უფალი კი 

უპასუხებს: “ის არის, ვისაც მე ჩავუწობ ლუკმას და მივცემ”. ჩააწო ლუკმა და მისცა 

იუდას, სიმონის ძეს, ისკარიოტელს.”  

პასექის დროს ოჯახის უფროსი საგანგებოდ ამ დღისთვის მომზადებულ წვენში 

აწობდა პურს და განსაკუთრებული კეთილგანწყობის ნიშნად ურიგებდა სუფრასთან 

მსხდომთ. ამით, რა თქმა უნდა, მაცხოვარს სურდა, იუდაში სინანულის გრძნობა კიდევ 

ერთხელ გაეღვიძებინა.  

ამის შესახებ ცხადი იყო მხოლოდ იოანე მახარებლისთვის. სხვა მოციქულებს 

უფალმა გამცემის შესახებ, როგორც დანარჩენი სამი მახარებელი გვაუწყებს, ზოგადად 

უთხრა: “ვინც ჯამში ჩამიყოფს ხელს, ის გამცემს”. “ვაი მას, ვის მიერაც გაიცემა ძე 

კაცისა” – მაცხოვარი აქ ყურადღებას ამახვილებს არა გაცემაზე, არამედ გამცემის 

უბედურების გამო გამოხატავს მწუხარებას. 

როგორც იოანე ოქროპირი ბრძანებს: ზოგიერთი იტყვის, თუ დაწერილია, რომ 

ქრისტე ეწამება, რატომღა ისჯება იუდა? მან ხომ ის აღასრულა, რაც დაწერილი იყო. 

მაგრამ ის ამას აკეთებდა ბოროტებით. თუ შენ მიზანს არ შეხედავ, ეშმაკსაც 

გაათავისუფლებ დანაშაულისგან. მაგრამ არა. ერთიც და მეორეც ღირსია ურიცხვი 

წამებისა, მიუხედავად იმისა, რომ ამით კაცობრიობის გამოხსნა ხდებოდა. რადგან 

იუდას გამცემლობამ კი არ მოგვიტანა ხსნა, არამედ მაცხოვრის სიბრძნემ და მისმა 

დიადმა ჩანაფიქრმა, რომელმაც სხვათა ბოროტება ჩვენდა სასიკეთოდ მოაქცია. მაშ, 

იუდას რომ არ გაეცა ქრისტე, მას სხვა არ გასცემდა? ყველა რომ კეთილი ყოფილიყო, 

ჩვენი გამოხსნა აღარ შედგებოდა. მისი სიბრძნე მიუწვდომელია. ის, რომ მაცხოვარმა 

იუდას პურის ნატეხი მიაწოდა, მას სურდა, იუდაში გაეღვიძებინა სინანული, მაგრამ 

ისკარიოტელის დაბნელებულ სულში საწინააღმდეგო რამ მოხდა: “და ლუკმის მიღების 

შემდეგ შევიდა მასში სატანა”.  

მიუხედავად მაცხოვრის გამაფრთხილებელი სიტყვისა და მისი ჟესტისა – 

მოენანიებინა, იუდა კიდევ უფრო გაგულისდა მის მიმართ, როგორც ეს    ბოროტებაში 
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მთლიანად ჩაფლულ სულებს ემართებათ. იესო, როგორც გულთამხილავი, ხედავდა, 

რაც ხდებოდა იუდას სულში, მაგრამ არ სურდა, ეს ყველა მოწაფის წინაშე 

გამოემჟღავნებინა, რათა მათ იუდას წინააღმდეგ რაიმე ძალადობრივი ზომები არ 

მიეღოთ და არ შეწინააღმდეგებოდნენ უფლის ნებას. ამიტომაც მხოლოდ ამას ეუბნება 

იუდას: “რასაც აკეთებ, გააკეთე მალე” – ეს არის ბრძანება უფლისა, რომელსაც სურდა, 

რაც შეიძლება მალე აღესრულებინა მამის ნება და გამოესყიდა კაცობრიობა. ამასთან, ეს 

არის მიზეზი იმისთვის, რომ მოწაფეები განერიდებინა იუდასგან; მის გარეშე, როგორც 

უღირსისა, დაეწესებინა ევქარისტიის უდიდესი საიდუმლო და მოწაფეებისთვის 

უკანასკნელი დარიგება მიეცა.  

წმინდა იოანე ირწმუნება, რომ მაცხოვრის ეს სიტყვები არავის გაუგია, მათ 

შორის არც იოანეს, რომელსაც არც კი უფიქრია, რომ გაცემა ამავე ღამეს მოხდებოდა. 

ყველამ იფიქრა, რომ მაცხოვარი იუდას მითითებებს აძლევდა დღესასწაულისთვის 

საყიდლების შესაძენად. აი, კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ დღესასწაული ჯერ 

კიდევ არ იყო დაწყებული და, შესაბამისად, საიდუმლო სერობა შესრულდა იუდეური 

პასექის დაწყებამდე ნისანის 13-ში, საღამოს. ამ დღის საღამოხანს უკვე არაფრის ყიდვა 

არ შეიძლებოდა და არც მათხოვრები იყვნენ გარეთ დარჩენილი, რადგან ყველა – 

მდიდრებიც და ღარიბებიც _ გარეთ არ გამოდიოდნენ და პასექს დღესასწაულობდნენ.  

“და იყო ღამე” – როგორც ნეტარი თეოფილაქტე ბულგარელი ვარაუდობს, აქ 

მახარებელი, შესაძლოა, გულისხმობს იმ გონებისმიერ სიბნელეს, რომელმაც 

ვერცხლისმოყვარე იუდას სული დაფარა.  

შემდგომ წმინდა იოანე გვაუწყებს მაცხოვრის ბოლო საუბარს მოწაფეებთან, 

რომელსაც იწყებს სიტყვებით: “ახლა იდიდა ძე კაცისა და ღმერთი იდიდა მასში”.  

 

 

 

მაცხოვრის გამოსამშვიდობებელი საუბარი მოწაფეებთან 

 

მაცხოვრის ეს შესანიშნავი, მგრძნობიარე საუბარი მოწაფეებთან მთლიანად 

მხოლოდ იოანე მახარებელთან არის მოყვანილი, მხოლოდ მცირე მონაკვეთი გვხვდება 

ლუკა მახარებელთან, პირველსა და მეორე მახარებელს კი მოჰყავთ მაცხოვრის 

წინასწარმეტყველება პეტრეს მიერ მისი უარყოფის შესახებ, აღდგომის შემდეგ 

მაცხოვრის მოწაფეებთან შეხვედრამდე გალილეაში. მთელი ეს თხრობა საკმაოდ დიდია 

და რამდენიმე თავს მოიცავს.  

წმინდა იოანეს მიხედვით, მაცხოვარმა საუბარი იუდას გასვლისთანავე დაიწყო 

სიტყვებით: “ახლა იდიდა ძე კაცისა და ღმერთი იდიდა მასში”. ამასთან, უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ მაცხოვარმა ეს საუბარი დაიწყო არა მხოლოდ იუდას წასვლის 

შემდეგ, არამედ _ მის მიერ ზიარების საიდუმლოს დაწესებისა, რაზეც წმინდა იოანე არ 

საუბრობს. 

მას შემდეგ, რაც მაცხოვარმა მოწაფეები საკუთარ სისხლსა და ხორცს აზიარა, 

ხედავს, რომ გამოსყიდვის საიდუმლო თითქმის უკვე აღსრულდა. 
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სიტყვა “ახლა” ნიშნავს, რომ ამ საიდუმლო და საშიშ ღამეს ძე კაცისა განდიდდა, 

რაც ამავდროულად მამა ღმერთის განდიდებაცაა, რომელმაც  მხოლოდშობილი ძე, 

კაცობრიობის გამოსახსნელად, მსხვერპლად შესწირა, და ეს მიწიერი განდიდება 

საკუთარი ძისა არის დასაწყისი მისი ზეციური განდიდებისა, როგორც სიკვდილსა და 

ჯოჯოხეთზე გამარჯვებულისა.  

სურს რა საკუთარი მოწაფეები გამოიყვანოს სულის დაცემული  

მდგომარეობიდან, რომელშიც ისინი იმყოფებოდნენ იმ აზრის ზეგავლენით, რომ ერთი 

მათგანი გასცემდა, მაცხოვარი მათს ყურადღებას მიმართავს თავისი ღვთაებრივი 

დიდებულებისკენ, რომელიც გამოვლინდება მისი მომავალი მოწამეობით, შემდეგ კი 

აღდგომითა და ზეცად ამაღლებით.  

“მაშინვე ადიდებს” – ანუ დიდხანს არ გასტანს მისი დამცირება, არამედ 

ხილულად  მალე განდიდდება. “შვილებო, კიდევ ცოტა ხანს თქვენთან ვარ” – ეს   

ყველაზე სათუთი მიმართვაა მაცხოვრისა თავისი მოწაფეების მიმართ, როგორიც 

სახარებაში არსად, გარდა ამისა, აღარ გვხვდება: ეს სიტყვები წარმოთქვა იმ ღრმა 

გრძნობით, რომელიც უკავშირდება მომავალში მათთან განშორებას. ”როგორც  

ვუთხარი იუდეველებს, რომ, სადაც მე მივდივარ, თქვენ ვერ შეძლებთ მოსვლას, თქვენც 

გეუბნებით ახლა”. 

გტოვებთ ამ ქვეყანაში ჩემი საქმის გასაგრძელებლად. “ახალ მცნებას გაძლევთ 

თქვენ, რათა გიყვარდეთ ერთმანეთი; როგორც მე შეგიყვარეთ თქვენ, თქვენც ისე 

გიყვარდეთ ერთმანეთი”. ხალხისადმი სიყვარულისთვის ვდებ ჩემს ცხოვრებას 

მათთვის და თქვენც უნდა მომბაძოთ. 

მცნება მოყვასის სიყვარულის შესახებ  მოსეს სჯულშიც იყო გადმოცემული, 

მაგრამ მაცხოვარმა ამ მცნებას ახალი თვისება მიანიჭა, რაზეც მანამდე არაფერი იყო 

თქმული – რომ გვიყვარდეს ჩვენი მტრები, ქრისტეს სახელით, თავგანწირვამდეც კი. 

სწორედ ასეთი სუფთა და უანგარო სიყვარულია ჭეშმარიტი ქრისტიანობის სიმბოლო.  

წმინდა პეტრე მოციქული შიშითა და მწუხარებით ეკითხება: “უფალო, სად 

მიდიხარ?” უფალი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მას ვერ გაჰყვება, მაგრამ აქვე 

უწინასწარმეტყველებს, რომ მასთან მომავალში მივა ისეთივე მოწამებრივი გზით, 

როგორითაც თავად იარა. შემდეგ კი წინასწარმეტყველებს პეტრეს მიერ მისი სამგზის 

უარყოფის შესახებ, როდესაც პეტრე ეუბნება, რომ სულს დადებს მისი გულისთვის.  

სხვა მახარებელთან, სადაც ასევე აღწერილია მაცხოვრის საუბარი პეტრესთან, 

უფალი პეტრეს მიმართავს სახელით ’’სიმონ’’. ეს ნიშნავს, რომ პეტრემ უკვე უარყო 

მაცხოვარი, რითაც აჩვენა, რომ ის აღარ არის “კლდე”. ამაში იგულისხმება: მაცხოვრის 

წამების დროს მოწაფეები სატანის მიერ ცდუნდნენ, როდესაც მათი რწმენა შერყევის 

პირას იყო. მაგრამ მაცხოვარმა თავისი ძლიერი ლოცვით დაიცვა ისინი, განსაკუთრებით 

კი _ პეტრე, სრული დაცემისგან. დაუშვა, რომ პეტრე დროებით დაცემულიყო, რათა 

ამის მერე უფრო გაძლიერებულიყო და  თავისი თანამოძმეებიც  განემტკიცებინა.  

ის, რომ პეტრე მაცხოვარს მამლის სამჯერ ყივილამდე უარყოფს, ყველა 

მახარებელს აქვს აღწერილი, მაგრამ მარკოზის მიხედვით, საუბარია გაცემაზე, 

რომელსაც ადგილი ჰქონდა  მამლის ორჯერ დაყივლებამდე. ეს იმით აიხსნება, რომ 
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წმინდა მარკოზი სახარებას უშუალოდ პეტრეს მითითებით წერდა. მამალი პირველად 

შუაღამისას ყივის, მეორედ – გამთენიისას; სავარაუდოდ, ამის არსი შემდეგში 

მდგომარეობს: პეტრე ჯერ კიდევ გათენებამდე სამჯერ უარყოფს მაცხოვარს. როგორც 

ჩანს, უფალმა ორჯერ იწინასწარმეტყველა პეტრესგან უარყოფა: პირველად _ 

საიდუმლო სერობისას, რაზეც ლუკა და იოანე მახარებლები მოგვითხრობენ, მეორედ კი 

_ სერობის შემდეგ, გეთსიმანიისკენ მიმავალ გზაზე, რასაც მათე და მარკოზ 

მახარებლები გადმოგვცემენ. 

შემდეგ მაცხოვარი აფრთხილებს თავის მოწაფეებს ცხოვრების უკიდერესად 

მძიმე პერიოდზე, რომელიც დაუდგებათ: თუკი თავად მაცხოვარი შერაცხეს ბოროტად, 

რა სიკეთეს უნდა ელოდნენ ისინი ხალხისგან?  

“ნუ შეძრწუნდება თქვენი გული” –მათგან მაცხოვრის ძალიან მალე წასვლის 

შესახებ აზრმა არ უნდა დაამწუხროს მოწაფეები, რადგან ეს არის საშუალება, მიიყვანოს 

ისინი მაცხოვართან საუკუნო ურთიერთობაში: იესო მათ ჰპირდება, როდესაც დრო 

მოვა, მამის მარადიულ სასუფეველში შეიყვანს.  

მოწაფეები, რომელთაც ჯერ კიდევ დაბნელებული აქვთ გონება მესიის შესახებ 

მიწიერი წარმოდგენით, ვერ იგებენ უფლის ამ სიტყვებს, ამიტომაც თომა მოციქული 

ეუბნება: “უფალო, არ ვიცით, სად მიდიხარ.” მაცხოვარი კი უხსნის, რომ თავად არის ის 

გზა, რომლითაც ისინი მამა ღმერთამდე უნდა მივიდნენ, რათა დასახლდნენ მათთვის 

განკუთვნილ საუკუნო სამკვიდრებელში. “ვერავინ მივა მამასთან, თუ არა ჩემ მიერ” – 

ვინაიდან ქრისტე არის გამომსყიდველი და კაცობრიობას შეუძლია გადარჩეს რწმენით 

და მის მიერ აღსრულებული გამოსყიდვით. 

“თუ მიცნობთ მე, ჩემს მამასაც იცნობთ;” – ღმერთი ქრისტეში  გაცხადდა 

სრულად, როგორც ამას იუდეველებს ეუბნებოდა მაცხოვარი: “მე და მამა ჩემი ერთნი 

ვართ”. მოწაფეებიც, რომლებიც იცნობენ ქრისტეს, უნდა იცნობდნენ მამასაც. მართალია, 

ისინი ცუდად იცნობდნენ ქრისტეს, მაგრამ თანდათანობით უახლოვდებოდნენ იმ 

ცოდნას, რომელსაც მაცხოვარი აძლევდა მათ ფეხთბანისას, საკუთარ სისხლთან და 

ხორცთან ზიარებისას, ასევე  დამოძღვრითი საუბრებით. 

ფილიპემ, გონიერებით გამორჩეულმა მოწაფემ, მაცხოვარს უთხრა: “უფალო, 

გვიჩვენე ჩვენ მამა და საკმარისია ჩვენთვის”, რაშიც გულისხმობდა გრძნობით ხედვას, 

როგორიც ჰქონდათ წინასწარმეტყველებს.  

პასუხად მაცხოვარი თითქოსდა წუხილს გამოხატავს ფილიპეს გაუგებრობასთან 

დაკავშირებით, რადგან მათ, მაცხოვრის საქმეებიდან და სწავლებიდან გამომდინარე, 

დიდი ხნის წინ უნდა შეეცნოთ მამა ღმერთი. განაგრძობს რა მათს დამშვიდებას, 

მაცხოვარი ჰპირდება მოწაფეებს, რომ მისცემს სასწაულმოქმედების ძალას, აუსრულებს 

ყველაფერს, რასაც მას ლოცვის დროს სთხოვენ: მაცხოვრის სახელით აღვლენილი 

ლოცვა სასწაულებს მოახდენს. ოღონდ ერთი პირობით, რომ მოწაფეები შეიყვარებენ 

უფალს და შეასრულებენ მის მცნებებს. მაცხოვარი მათ ასევე ჰპირდება 

ნუგეშინისმცემლის წარმოგზავნას, რომელიც მათთან იქნება უკუნისამდე – ესაა სული 

ჭეშმარიტი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქრისტეს შეცვლის და რომლის დამსახურებითაც, 

მათ მუდმივი ურთიერთობა ექნებათ ქრისტესთან. მოწაფეებთან მუდმივად იყო ეს 
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სული და ყოველთვის იქნება. “არ დაგტოვებთ თქვენ ობლად, მოვალ თქვენთან” 

ხილულადაც და უხილავადაც, ზიარების დროს სულიერი ურთიერთობით. “და თქვენც 

ცოცხლები იქნებით” ჩემთან ერთობაში როგორც მარადიული ცხოვრების წყაროსთან 

მაშინ, როდესაც სულიერად მკვდარი სამყარო ვერ დაინახავს უფალს. “იმ დღეს” – ანუ 

ორმოცდამეათე დღეს “შეიცნობთ თქვენ, რომ მე ჩემს მამაში ვარ და თქვენ - ჩემში და მე 

- თქვენში.” შეიცანით ღმერთთან სულიერი ურთიერთობის არსი ქრისტეში. ღმერთთან 

კავშირის პირობას წარმოადგენს უფლის სიყვარული და მისი მცნებების დაცვა.  

იუდამ, არა ისკარიოტელმა, რომელსაც მესიის შესახებ ჯერ კიდევ 

იუდეველების მსგავსი წარმოდგენა ჰქონდა, მაცხოვრის საუბარი პირდაპირ გაიგო. 

ეკითხება, რატომ გამოეცხადება მხოლოდ მათ და არა მთელს ქვეყანას? უფალი უხსნის, 

რომ საუბრობს თავის საიდუმლო სულიერ გამოცხადებაზე თავისი მიმდევრების 

მიმართ და კიდევ ერთხელ იმეორებს, რომ ამისთვის აუცილებელია მისი შეყვარება და 

მისი მცნებების შესრულება. სამყაროს, რომელსაც მაცხოვარი არ უყვარს და არ 

ასრულებს მის მცნებებს, არ ძალუძს უფალთან ასეთი სულიერი ურთიერთობა. ქრისტეს 

მცნებები კი ამავდროულად მამა ღმერთის მცნებებიცაა. მართალია, ჯერ-ჯერობით ეს 

ყველაფერი მოწაფეებისთვის გაუგებარია, მაგრამ როდესაც მანუგეშებელი სული მოვა, 

მამა ღმერთის მიერ გამოგზავნილი ქრისტეს სახელით, ის დაადგენს მოციქულებს - 

ასწავლის მათ იმ ყველაფერს, რასაც მაცხოვარი ასწავლიდა: აუწყებს მათ სულიერი 

ცხოვრების საიდუმლოს და ქრისტეში ცხოვრებას. 

პასექის საღამოს დასასრულს ოჯახის უფროსი იქ მყოფთ ეუბნებოდა: 

“მშვიდობა თქვენდა”, რის შემდეგაც ფსალმუნები იგალობებოდა. მაცხოვარი, რომელიც 

აპირებს წასვლასა და კვლავ დაბრუნებას, მოწაფეებს უტოვებს  მშვიდობას, როგორც 

აღმატებულს იმასთან შედარებით, რაც ბოროტებით მყოფ ქვეყანაში არსებობს: “ჩემს 

მშვიდობას გაძლევთ თქვენ” – ეს არის მშვიდობა, რომელიც ადამიანის ყველა ძალას 

აწონასწორებს, რომელსაც შეაქვს სრული ჰარმონია ადამიანის შინაგან განწყობაში და 

ამშვიდებს ყოველგვარ აღშფოთებას. ეს სწორედ ის მშვიდობაა, რომელსაც ანგელოზები 

გალობდნენ მაცხოვრის შობის ღამეს. ამიტომ მოციქულები არასდროს არ უნდა 

შეშფოთდნენ და შეძრწუნდნენ.  

სიონის გორაზე გამართული სერობა დასრულდა. გარეგნულად ჩანდა 

გაურკვევლობის სიბნელე, ქრისტესთან განშორებისა და მტრულ სამყაროში უმწეობის 

შიში. ამიტომაც, მაცხოვარი კიდევ ერთხელ ამშვიდებს მოწაფეებს, რომ კვლავ მოვა 

მათთან და ეუბნება, რომ ახლა მამასთან მიდის “რადგან მამა დიდია ჩემზე” – 

ღმერთკაცზე უმეტესი.  

ყველაფერი მოხდება ისე, როგორც დაწერილია, რადგან მაცხოვარი მანამდე 

აფრთხილებდა მოწაფეებს. წინასწარმეტყველების აღსრულების შემდეგ მოციქულები 

დარწმუნდებიან ქრისტეს სიტყვების ჭეშმარიტებაში “ბევრს აღარ გეტყვით თქვენ” – 

რჩება სულ რამდენიმე საათი იმ მომენტამდე, როდესაც იუდა მეომრებთან ერთად 

შეიპყრობს მაცხოვარს. 

უფალი სულიერი თვალით ხედავს მასთან თავისი მტრის - “ამ სოფლის 

მთავრის” – სატანის მოახლოებას იუდას სახით, მეომრებთან ერთად გეთსიმანიის 
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ბაღში. როდესაც ბოროტი თავს დაესხა მაცხოვარს – აცდუნებდა წამების შიშით და 

სიკვდილით, რათა არ ჩაედინა ის გმირობა, რომელიც კაცობრიობის გამოხსნას 

უკავშირდება. იესო ამბობს, რომ “მოდის ამ სოფლის მთავარი და ჩემში ვერ იპოვის 

ვერაფერს”, ანუ უცოდველობის გამო მასში ვერაფერს პოვებს ისეთს, რითაც იმეფებდა 

მასზე. 

ეს არის სრული დადასტურება უფლის ზნეობრივი თავისუფლებისა, რომელიც 

საკუთარ ცხოვრებას გასცემს ქვეყნიერების გადასარჩენად, მამის ნების 

აღსასრულებლად. “ადექით, წავიდეთ აქედან” – წავიდეთ მოახლოებულ მტერთან 

შესახვედრად. 

ბევრი განმმარტებელი ემხრობა იმ აზრს, რომ ამის შემდეგ უნდა იქნას 

წაკითხული მათე მახარებლის სიტყვები, რომლებიც ემთხვევა მარკოზ მახარებლის as: 

“და გაემართნენ ელეონის მთისკენ”. ანუ, მაცხოვარმა მოწაფეებთან ერთად იგალობა 

იუდეური წესის მიხედვით 115-ე და 118-ე მუხლები და გაემართნენ ელეონის მთისკენ. 

ამასთან, შემდგომი საუბარი მოწაფეებთან გაიმართა სიარულის დროს.  

 

 

თავი 15 

 

გამოსამშვიდობებელი საუბრის გაგრძელება 

 

როგორც ვარაუდობენ, მაცხოვარი და მისი მოწაფეები ვენახის გავლით მიდიან. 

სწორედ ვენახისგან იღებს მაგალითს ქრისტე, როდესაც საუბრობს ადამიანის მისადმი 

რწმენის შესახებ და ამბობს: “მე ვარ ვაზი ჭეშმარიტი და მამაჩემი მიწათმოქმედია”. მამა 

მიწათმოქმედია - ვენახის მეპატრონე, რომელიც თავად ამუშავებს მას სხვების 

მეშვეობით: მან გამოგზავნა თავისი ძე, რომელმაც დანერგა ის, როგორც  მსხმოიარე 

ვაზი, რათა კაცობრიობა ამ ვაზთან ერთად გაიზარდოს და ნაყოფიერი გახდეს.  

რტოები, რომლებსაც ნაყოფის გამოღება არ შეუძლიათ, მოიკვეთება: ვინც თავის 

რწმენას საქმით ვერ დაამტკიცებს, მოიკვეთება მორწმუნეთა კრებულიდან, იშვიათად _ 

ამ ცხოვრებაში, მაგრამ _ საბოლოოდ განკითხვის დღეს. ხოლო ის მორწმუნეები, 

რომლებსაც გამოაქვთ ნაყოფი,  სულიწმინდის მიერ სხვადასხვა სახის ცდუნებითა და 

განსაცდელით განიწმინდებიან, რათა კიდევ უფრო განმტკიცდნენ. მაცხოვრის 

მოწაფეები უკვე განწმენდილნი არიან, რადგან მაცხოვრის სწავლებას ისმენენ, მაგრამ ამ 

განწმენდილობის სრულყოფისთვის მათ მუდმივად უნდა იზრუნონ, რათა ქრისტესთან 

ერთად იყვნენ. 

მხოლოდ მას შეუძლია ქრისტიანული სრულყოფილების ნაყოფის გამოღება, 

ვინც ქრისტეს სულიერად მუდმივად  დაუკავშირდება: “ჩემ გარეშე არ შეგიძლიათ 

არაფრის კეთება ”. 

რტოს, რომელსაც ნაყოფის გამოღება არ შეუძლია: “ვინც არ იქნება ჩემთან, 

გადაყრიან გარეთ, როგორც ნასხლევს, და გახმება და შეაგროვებენ მათ და ცეცხლში 

ჩაყრიან და დაიწვება”. 
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როდესაც მაცხოვარი ამაზე საუბრობდა, ის დრო იყო, როდესაც ვენახებს 

ასუფთავებდნენ და გამორიცხული არ არის, რომ სწორედ მათ თვალწინ იწვოდა ის 

გამხმარი ლერწები, რისგანაც ვენახები გაათავისუფლეს. დამწვარი რტოები იყო ნათელი 

მაგალითი სულიერად გამხმარი ადამიანებისა, რომელთათვისაც მომავალ ცხოვრებაში 

გეენის ცეცხლია გამზადებული.  

ამის შემდეგ მაცხოვარი ჰპირდება მოწაფეებს, თუ მას  სულიერად მუდმივად 

დაუკავშირდებიან, მათი ყოველი ლოცვა, რომლებიც ღვთის ნებას შეესაბამება, 

აღსრულდება. ამისთვის კი, მათი მხრიდან, აუცილებელია ქრისტეს სიყვარული და 

მისი მცნებების შესრულება.  

მაცხოვრის სიყვარული კი იმას ნიშნავს, რომ მათ უყვარდეთ ერთმანეთი, რაც, 

თავის მხრივ, მოყვასისთვის საკუთარი ცხოვრების გაწირვით გამოიხატება. “თქვენ ჩემი 

მეგობრები ხართ, თუ გააკეთებთ, რასაც გამცნებთ თქვენ” – ანუ მოწაფეთა 

ურთიერთსიყვარული ერთმანეთის მეგობრებად აქცევს მათ და ვინაიდან მათი ეს 

სიყვარული დაკავშირებულია ქრისტესთან, შესაბამისად, მაცხოვარმაც შეიყვარა ისინი 

და ერთმანეთის მეგობრებად აქცია. ამგვარად კი ისინი მაცხოვრის მეგობრებიც 

გახდნენ. მაცხოვარიც სწორედ ამ საიდუმლოს უმხელს მათ, რომ დღეიდან მოწაფეები 

არიან არა მისი მონები, არამედ მეგობრები. 

იესო ქრისტე მოწაფეებისადმი სიყვარულს მთელი სისავსით წარმოაჩენს, რაც 

უდიდესი მსახურებისთვის მათი გამორჩევით გამოიხატა. უფალი თავისი საუბრის ამ 

ნაწილს (მუხლები 12-17) ამთავრებს შეგონებით: “ეს არის ჩემი მცნება, რომ გიყვარდეთ 

ერთმანეთი”. 

ამის შემდეგ მაცხოვარი მოწაფეებს აფრთხილებს იმ დევნის გამო (18-27 

მუხლებსა და მე-16 თავის 1-3 მუხლებში), რომელიც  ქრისტეს მტრებისგან ელოდებათ.  

უფალი მოუწოდებს, რომ არ  შეძრწუნდნენ იმ სიძულვილის გამო, რომელიც აქვს 

ქვეყნიერებას მათდამი; უნდა ახსოვდეთ, რომ მათმა ღვთაებრივმა მოძღვარმა პირველმა 

“გადაიტანა” ასეთი სიძულვილი. ეს სიძულვილი გასაგებია, რადგან ქრისტემ მოწაფეები 

გამოარჩია იმ ქვეყნიდან, რომელსაც უყვარს მხოლოდ ის, რაც მას ეკუთვნის, რაც მის 

ცოდვილ, ბოროტ და მზაკვარ სულს უყვარს. ქვეყნიერების მიერ დევნისას მოწაფეებმა 

თავი იმ აზრით უნდა დაიმშვიდონ, რომ უფალზე მეტნი არ არიან.  

ამასთან, ამ ქვეყნის ცოდვა არავის ეპატიება, რადგან თვით ძე ღვთისა ამ ქვეყნად 

მოვიდა სინანულის ქადაგებით, ქვეყანამ კი, რომელმაც იხილა მისი საქმეები, არ 

შეინანა; უფრო მეტიც, არ შეიყვარა უფალი: თუ ძეს შეიძულებ, გძულს მამაც. 

მაცხოვარი, რომელიც ხედავს მოწაფეთა სინანულს, კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ 

მოუვლენს მანუგეშებელ, ჭეშმარიტ სულს, რომელიც მამისაგან გამოვალს და რომელიც 

მოწაფეთა მეშვეობით ქვეყანას ქრისტეს შესახებ დაუმოწმებს.  მანუგეშებელს მოავლენს 

უფალი იესო ქრისტე, მაგრამ მას მოავლენს მამისგან, რადგან სული მარადიულად 

წარმომავალია  არა ძისგან, არამედ მამისგან: “ხოლო როცა მოვა ნუგეშისმცემელი, 

რომელსაც მე მოგივლენთ თქვენ ჩემი მამისგან,  სული ჭეშმარიტებისა, რომელიც 

მამისაგან გამოდის, იგი დაამოწმებს ჩემზე”. ამ მუხლით ნათელი ხდება, რომ რომაულ-
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კათოლიკური სწავლება, თითქოს სულიწმინდა გამოდის როგორც მამისგან, ისე ძისგან 

– არასწორია.  

ამის შემდეგ მაცხოვარი წინასწარმეტყველებს იმაზე, რომ მოწაფეები 

დაამოწმებენ მის შესახებ მთელს ქვეყანაზე, როგორც მისი დიდების თვითმხილველები, 

რომლებმაც პირველმა მიიღეს მისი მადლი და ჭეშმარიტება.  

 

 

თავი 16  

 

“ეს გითხარით თქვენ, რათა არ დაბრკოლდეთ” – მაცხოვარი მოწაფეებს 

აფრთხილებს, რომ რწმენა არ შეერყეთ მომავალში მოსალოდნელი დევნის გამო, 

რომელიც იქამდეც კი მიაღწევს, რომ მოციქულებს ტაძრიდან მოკვეთენ. უფრო მეტიც, 

მდევნელთაგან ქრისტეს მოწაფეთა მოკვდინება ღვთივსათნო საქმედ ჩაითვლება. 

იუდეური ფანატიზმი მართლაც მივიდა სიბრმავის ამ დონემდე. ისინი დარწმუნებული 

იყვნენ, რომ “ვინც უწმინდურთა სისხლს დაღვრიდა, ეს იგივე იქნებოდა, რაც 

მსხვერპლის შეწირვა”. სწორედ ასეთი მსხვერპლი გახდა პირველმოწამე სტეფანეც. 

სწორედ ასე ფიქრობდა ქრისტიანების მდევნელი სავლე, რომელიც შემდგომ მოციქულ 

პავლედ იქცევა იმის გამო, რომ ღმრთივსათნო საქმეთ აკეთებდა.  

როგორც ჩანს, ქრისტეს ამ სიტყვებმა მოწაფეები დაამწუხრა, ვინაიდან 

მაცხოვარმა აუხსნა მათ ამ ქვეყნიერებიდან მისი გასვლის აუცილებლობა, რადგან 

მხოლოდ  ამ შემთხვევაში მოვიდოდა მათთან მანუგეშებელი სული: და როცა მოვა იგი, 

”ამხელს ამ სოფელს ცოდვის გამო და სიმართლის გამო და სამსჯავროს გამო”.  

სიტყვა “ამხელს” - აქ გამოყენებულია შემდეგი მნიშვნელობით: სააშკარაოზე 

გამოიტანს დანაშაულს, ცოდვას. ეს იგივეა, რაც ქვეყნის ზნეობრივი განკითხვა. ამ 

განკითხვას შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ქრისტესკენ მოქცევა სინანულის გზით ან 

სულიერი სიბრმავე. 

ქვეყნიერების სულიწმინდით მხილება აღსრულდება ქრისტეს მოწაფეების, 

მათი მემკვიდრეების და, საერთოდ, ყველა მორწმუნის მიერ ქადაგებით, რომლებიც 

მიიღებენ სულიწმინდას.  

მხილების უპირველესი საგანია ურწმუნოება, გამოვლენილი უფლის, როგორც 

მესიის მიმართ, რაც ყველაზე მძიმე ცოდვაა, რაც ნიშნავს მაცხოვრის, როგორც 

კაცობრიობის გამომსყიდველის, უარყოფას.  

მეორე – ესაა “სიმართლის გამო, რადგან მამასთან მივდივარ და ვეღარ მნახავთ 

მე” - ის, რომ ქრისტე ჭეშმარიტად არის ძე ღვთისა. 

მესამე – ეს არის მხილება ამ ქვეყნის ბატონის – ეშმაკისა. ამგვარად იქნება 

მხილებული ყველა, ვინც ამ ბოროტის მსგავსად არ მოინანიებს.  

ამგვარად, სულიწმინდის შემწეობით, მოციქულები ამ ქვეყანაში უდიდეს 

გამარჯვებას მოიპოვებენ; ამ ქვეყნაში, რომელიც დიდი ბოროტებითაა და რომელიც 

დაიწყებს მათ დევნას.  
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მაცხოვრის ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდა: შიშით შეპყრობილი მოწაფეები 

მაცხოვრის გაცემის დროიდან სხვადასხვა მხარეს დაიფანტებიან, ხოლო სულიწმინდის 

გადმოსვლის შემდეგ  ხალხის მასების წინაშე გაბედულად იწყებენ ქრისტეს 

მოძღვრების ქადაგებას.  

“კიდევ ბევრი რამ მაქვს თქვენთვის სათქმელი, მაგრამ ახლა არ შეგიძლიათ 

დატევა” – მაცხოვარი თავის მოწაფეებს ეუბნება, რომ სულიწმინდის მადლით 

გაბრწყინებამდე ვერ შეძლებენ იმის სათანადოდ გაგებას, რასაც ეტყვის,  - “მაგრამ 

როდესაც სულიწმინდა გადმოვა მათზე, ყოველგვარ ჭეშმარიტებას შეიცნობენ. 

სულიწმინდაც, ქრისტეს მსგავსად, იმასვე აუწყებს მოწაფეებს, “რაც მამისგან მოისმინა” – 

მამისგან, როგორც საღვთო ჭეშმარიტების პირველწყაროსგან.  

სწორედ ამ წმინდა სულით განდიდდება მაცხოვარი იესო ქრისტე, რადგან 

სულიც იმასვე ასწავლის მოწაფეებს, რასაც მაცხოვარი ასწავლიდა და, ამგვარად, 

თოთქოს გაამართლებს კიდეც ქრისტიანთა საქმეს ამქვეყნად. რასაც სული ილაპარაკებს, 

ის თანაბრად ეკუთვნის მამასაც და ძესაც. 

“ცოტაც და ვეღარ მნახავთ მე:” – მაცხოვარი ისევ შეახსენებს მოციქულებს ამ 

ქვეყნიდან თავის გასვლას, მაგრამ იქვე ანუგეშებს, რომ მათთან კვლავ დაბრუნდება. 

როგორც ჩანს, მაცხოვარი მიანიშნებს როგორც აღდგომის შემდეგ მათ მიმართ 

გამოცხადებაზე, ისე სულიერად მათთან მყოფობაზე. 

მაცხოვრის ეს სიტყვები ზოგიერთ მოწაფეს კვლავ იდუმალი ეჩვენა, რაც იმას 

მიანიშნებს, რომ მათი სულიერი აზროვნება ჯერ კიდევ არასრულყოფილი  იყო. 

მაცხოვრის მომდევნო საუბარი მთლიანად მისი სიტყვების განმარტებას ეძღვნება. 

მოწაფეების ეს ბოლომდე ურწმუნოება, კვლავინდებურად, მესიის ამქვეყნიურ 

მეუფებამდე მიდის – თუკი მაცხოვარს სურს, მიწაზე დააფუძნოს საკუთარი სამეფო, მაშ 

რატომღა გადის ამ ქვეყნიდან? თუ ასეთი სამეფოს დაფუძნებას არ აპირებს, მაშინ 

რატომღა გვპირდება დაბრუნებას? 

იესო უპასუხებს: “ცოტაც და ვეღარ მნახავთ მე”. ეს ნიშნავს, რომ “იტირებთ და 

გოდებას დაიწყებთ”, რადგან ეს ქვეყანა თავის მკვლელურ ჩანაფიქრს შეასრულებს. – ეს 

არის ფარული მინიშნება იმ მოწამეობასა და სიკვდილზე, რომელიც მას მოკლე ხანში 

ელოდება. “კიდევ ცოტაც და მიხილავთ” – ეს ნიშნავს, რომ “თქვენი მწუხარება 

სიხარულად გადაიქცევა” - როგორც მშობიარე ქალის ტკივილები ბავშვის დაბადების 

შემდეგ სიხარულად იქცევა და მშობიარობის ტკივილები აღარ ახსოვს. აქ იგულისხმება 

მოწაფეთა სიხარული, რომელსაც ისინი მკვდრეთით აღმდგარი მაცხოვრის ხილვისას 

განიცდიან: “და კვლავ გიხილავთ თქვენ და გაუხარდება თქვენს გულს და თქვენს 

სიხარულს ვერავინ წაგართმევთ თქვენ” იმ დღეს კი, როდესაც მათზე სულიწმინდა 

გადმოვა, მოწაფეები მუდმივად ქრისტესთან სულიერ კავშირში შევლენ, მათთვის 

ყველა საღვთო საიდუმლო გახდება ნათელი, მათი ყოველი ლოცვა აღსრულდება. 

“მამასთან მივდივარ” – ეს ნიშნავს: “გამოვედი მამისაგან და მოვედი ამ 

სოფლად; კვლავ ვტოვებ ამ სოფელს და მივდივარ მამასთან”. 
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ამგვარად, მაცხოვრისთვის მამასთან წასვლა ნიშნავს, დაუბრუნდეს 

მდგომარეობას, რომელშიც ის განკაცებამდე იყო, როგორც ჰიპოსტასურად სიტყვა 

ღვთისა.  

ეს სიტყვა მოწაფეებისთვის უკვე გასაგებია, რადგან მაცხოვარი მათ პირდაპირ, 

იგავების გარეშე ესაუბრება. მათ თავიანთი მხურვალე რწმენა გამოხატეს მისადმი, 

როგორც ჭეშმარიტი მესიისადმი. ეს იყო მათი გულწრფელი და ღრმა სარწმუნოება, 

მაგრამ მაცხოვარი ხედავს მის არასრულყოფილებას, რადგან მოწაფეები   ჯერ კიდევ არ 

არიან სულიწმინდით განათლებულნი. “მიუგო მათ იესომ: ახლა გწამთ?” – ეკითხება 

მათ უფალი: თქვენი რწმენა ჯერ კიდევ არაა სრულყოფილი, ის რამდენიმე საათის 

შემდეგ პირველსავე გამოცდას ვერ გაუძლებს, როდესაც: “აჰა, მოდის ჟამი და უკვე 

მოსულია, რათა გაიფანტოთ თითოეული ცალ-ცალკე და მე მარტო დამტოვოთ; და არა 

ვარ მარტო, რადგან მამა ჩემთან არის. ეს გითხარით თქვენ, რათა ჩემ მიერ მშვიდობა 

გქონდეთ; ამ სოფელში გასაჭირი გაქვთ, მაგრამ გამხნევდით, რადგან მე ვძლიე ამ 

სოფელს” – რათა მაშინ სულით არ დაეცეთ, როდესაც განსაცდელის წინაშე 

აღმოჩნდებით; მოიგონეთ, რომ ამის შესახებ ყოველთვის გახსენებდით წინასწარ. 

ჩემთან სულიერი ურთიერთობისას სულისთვის აუცილებელ სიმშვიდეს მოიპოვებთ.  

მაცხოვარი აფრთხილებს მოციქულებს, რომ ხალხთა შორის უამრავი გასაჭირი 

ელოდებათ, მაგრამ გამბედაობა არ უნდა დაკარგონ და მუდმივად უნდა ახსოვდეთ, 

რომ “მე ვძლიე ამ სოფელს” – გავიმარჯვე უდიდესი საქმის აღსრულებით, რასაც 

საკუთარი სიკვდილით  ცოდვათაგან კაცობრიობის გამოხსნა ჰქვია. ვძლიე 

ქვეყნიერებაზე გაბატონებულ ამპარტავნებასა და ბოროტებას საკუთარი თავის 

დამცირებითა და მორჩილებით, რითაც საფუძველი დავუდე ამ ქვეყნის გადაქცევას 

სატანის საბრძანებლოდან ღვთის მეუფებამდე. 

 

 

 

თავი 17 

 

სამღვდელმთავრო ლოცვა 

 

გამოსამშვიდობებელი საუბრის დასრულების შემდეგ, ზოგიერთი 

განმარტებლის აზრით, გეთსიმანიისკენ მიმავალმა მაცხოვარმა და მისმა მოწაფეებმა 

მდინარე კედრონს მიაღწიეს. სანამ მდინარეს გადალახავდნენ, უფალმა მამა 

ღმერთისადმი ხმამაღალი ლოცვა აღავლინა. ამ ლოცვას სამღვდელმთავრო ეწოდება, 

რადგან მასში იესო ქრისტე მამა ღმერთს ევედრება როგორც მღვდელმთავარი, 

რომელმაც საკუთარი თავი მსხვერპლად უნდა შესწიროს, რაც მთელი 

ქვეყნიერებისთვის უდიდესი, ამოუხსნელი მნიშვნელობის მქონეა. 

“ამას ამბობდა იესო და  აღაპყრო თავისი თვალები ზეცად და თქვა: მამაო, 

მოვიდა ჟამი, ადიდე ძე შენი, რათა ძემაც გადიდოს შენ” – ასეთი საზეიმო შეძახილით 

იწყებს უფალი ამ ლოცვას. დადგა ჩემი ტანჯვის ჟამი: მომეცი ახლა იმის ძალა, რომ 
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გამოვავლინო სიყვარულის მთელი ძალა  შენდამი და შენ მიერ შექმნილი 

ქვეყნიერებისადმი, რათა ჩემ მიერ კაცობრიობის გამოხსნით, განდიდდეს შენი სახელი.  

“რადგან მიეცი მას ხელმწიფება ყოველ ხორციელზე…”_ უფალმა საკუთარ ძეს 

მისცა მეუფება ადამიანთა მოდგმაზე, რათა მან გადაარჩინოს და მიანიჭოს მას საუკუნო 

ცხოვრება. საუკუნო ცხოვრებას უფალი განსაზღვრავს, როგორც ღვთის   მიერ 

გამოგზავნილი ცოდვათა გამომსყიდველის შეცნობას.  

უფლის სულიერ ხედვაში მისი ყველა საქმე უკვე დასრულებულია, ამიტომაც 

ამბობს: “მე გადიდე შენ ქვეყანაზე...” ახლა კი კაცობრივი ბუნებით უნდა შევიდეს 

ღვთის დიდებაში, რისთვისაც ის ლოცულობს: ”და ახლა მადიდე მე შენ, მამაო, შენთან 

დიდებით,  რომელიც მქონდა შენთან, ვიდრე ეს სოფელი იქნებოდა.” ეს არის 

მაცხოვრის პირველი ლოცვა თავისი თავისთვის.  

ამ ლოცვის დასრულების შემდეგ იესო ქრისტე უკვე თავისი მოწაფეებისთვის 

ლოცულობს; მათთვის, ვისაც უკვე გადასცემს თავის მიერ დაწყებულ საქმეს – 

დედამიწაზე გაავრცელონ და განამტკიცონ მისი მეუფება.  

იესო ქრისტე თითქოს ანგარიშს აბარებს უფალს იმის შესახებ, თუ რა გააკეთა 

თავისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისას: მან ასწავლა თავის მოწაფეებს სრულყოფილი და 

ჭეშმარიტი გაგება ღვთისა; საღვთო სწავლების შემდეგ, ისინი ღვთის განსაკუთრებული 

რჩეულები გახდნენ; ღვთის ძის მიერ, მამისგან მოტანილი სწავლების შემდეგ, 

შეიმეცნეს ღვთის განგებულების საიდუმლო.  

ამის შემდგომ მაცხოვარი ლოცულობს თავისი მოწაფეებისთვის, რათა მამა 

ღმერთმა ისინი თავის საფარველქვეშ დაიფაროს ამ ქვეყანაში, რომელიც მათ 

წინააღმდეგ განსაკუთრებულად მტრულადაა განწყობილი; რომლებიც მაცხოვრის ამ 

ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ მარტონი დარჩებიან. ასევე _ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს 

ისინი წმინდად, ერთმანეთთან ჰქონდეთ სიყვარულისა და რწმენის ერთობა, როგორც 

ერთნი არიან მამა და ძე ღმერთი.  

შემდეგ მაცხოვარი ამბობს, რომ ამქვეყნად ყოფნისას იცავდა მათ დაცემისგან: 

“რომლებიც მომეცი მე, დავიცავი; და არცერთი მათგანი არ წარწყმდა, გარდა 

წარწყმედის ძისა, რათა წერილი აღსრულდეს” – ანუ, ფსალმუნის წინასწარმეტყველების 

თანახმად (ფს. 40.10), ევედრება რა მამას, მისი მოწაფეები დაიფაროს ყოველგვარი 

ბოროტებისგან ამქვეყნად, მაცხოვარი სთხოვს მამა ღმერთს, გაანათლოს ისინი საღვთო 

ჭეშმარიტების სიტყვით, ანუ აუწყოს მათ განსაკუთრებული მადლმოსილი ნიჭები, 

რათა წარმატებით ემსახურონ ჭეშმარიტი სწავლების გავრცელებას მთელ ქვეყანაზე. 

შემდეგ მაცხოვარი ამბობს, რომ საკუთარი თავი მოაქვს მსხვერპლად იმისთვის, 

რომ მოწაფეებმა მისდიონ მის კვალს და გახდნენ ჭეშმარიტების დამმოწმებლები და 

მსხვერპლი ამ ჭეშმარიტების გამო. 

მე-20 მუხლიდან მოცემულია მაცხოვრის ლოცვის მესამე ნაწილი, რომელიც მათ 

ეხება, ვინც ირწმუნებს მას. უფალი მათთვის ასე ლოცულობს: “არა მხოლოდ ამათთვის 

გთხოვ, არამედ მათთვისაც, ვისაც სწამს ჩემი მათი სიტყვებით, რათა ყველა ერთი იყოს, 

როგორც შენ, მამაო, ჩემში და მე - შენში, რათა ისინიც ჩვენში ერთნი იყვნენ, რათა ამ 

სოფელს  სწამდეს, რომ შენ მომავლინე მე” – მორწმუნეთა ერთობა ქრისტეში ისეთივე 
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უნდა იყოს, როგორიც აქვს მამა ღმერთს ძე ღმერთთან. აქ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება 

მორალური ერთობა. ყველა ქრისტიანის ასეთი ერთობა სიყვარულსა და რწმენაში 

განაპირობებს იმას, რომ მთელი ქვეყანა ირწმუნებს ქრისტეს, როგორც მესიას – მხსნელს.  

ამას ჩვენ ვხედავთ ქრისტიანობის გავრცელების პირველ საუკუნეებში, გარდა იმ 

ადამიანებისა, რომლებიც სულიერად იყვნენ დაბრმავებული და გულით 

გამძვინვარებულნი; იუდეველებმაც კი მიიღეს ქრისტიანული სწავლება და თავად 

გახდნენ ქრისტიანები. ყველა მორწმუნის ამ ერთობას უფალი განსაზღვრავს როგორც 

ღმერთისა და ქრისტეს დიდებაში გაერთიანებას.  

მომდევნო (22-24) მუხლებში მაცხოვარი უკვე თითქოს განჭვრეტს თავის 

ეკლესიას ზეციურ დიდებაში, ღმერთთან ერთობაში, მესიის მეუფებაში და ამბობს, რომ 

ეს დიდება, მაცხოვრის მიმართ მტრულად განწყობილ ამ ქვეყანას, თავისი ნების 

საწინააღმდეგოდ, იმ აზრამდე მიიყვანს, რომ უფალი იესო ქრისტე ჭეშმარიტი მესიაა. 

სიტყვები: “მამაო, ვინც მომეცი მე, მნებავს, რომ, სადაც მე ვარ, ისინიც ჩემთან იყვნენ” – 

ეს სიტყვები თითქოს მომაკვდავის ანდერძს ჰგავს, რომელიც უპირობოდ უნდა 

შესრულდეს, მით უმეტეს, რომ ძე ღმერთის ნება განუყოფელია მამა ღმერთის ნებისგან: 

აქ, ამ ქვეყნის გადარჩენისთვის სიცოცხლის მიმცემი, ძე ღმერთი სთხოვს მამა ღმერთს 

ყველა მორწმუნისთვის იმ ზეციურ სამკვიდრებელს, რომლის შესახებაც ესაუბრებოდა 

მოწაფეებს გამოსამშვიდობებელი სერობის დაწყებისას (ინ. 14.2).  

25-ე და 26-ე მუხლები წარმოადგენს სამღვდელმთავრო ლოცვის დასასრულს, 

რომელშიც იესო ქრისტე მიმართავს მამა ღმერთს, როგორც ყოვლად სამართლიანს. 

მაცხოვარი აქ მიანიშნებს მორწმუნეების აღმატებულებაზე დანარჩენ სამყაროსთან 

შედარებით, რომ მათ შეიცნეს ღმერთი. ამიტომაც მათ შესწევთ უნარი საღვთო 

სიყვარულის ნიჭი მიიღონ. მაცხოვარი ითხოვს მამისგან, რომ იმ სიყვარულის 

თანაზიარი გახადოს, რომელიც მას ძის მიმართ აქვს: “რათა სიყვარული, რომლითაც 

შემიყვარე მე, მათ შორის იყოს და მე _ მათში.” ამისთვის მაცხოვარი იესო ქრისტე 

ჰპირდება მოწაფეებს, რომ “იქნება მათში”, რათა მამის სიყვარული, რომელიც 

უწყვეტადაა ძეში, ძისგან და ძის გამო გავრცელდეს მათზეც, ვისშიც არის ძე.  

 

 

თავი 18 

 

იოანე მახარებლის ცნობით, სამღვდელმთავრო ლოცვის დასრულების შემდეგ 

“გამოვიდა თავის მოწაფეებთან ერთად კედრონის ხევის გაღმა, სადაც იყო ბაღი, 

რომელშიც შევიდა თვითონ და მისი მოწაფეები”. კედრონი “შავს” ნიშნავს. ის 

უმნიშვნელო სიდიდის წყაროა, რომელიც მხოლოდ ძლიერი წვიმის შედეგად ივსება, 

სხვა დროს კი მისი კალაპოტი თითქმის მშრალია. ის იერუსალიმს ელეონისგან ყოფს. 

წმინდა იოანე ამბობს, რომ ამ მდინარის მიღმა იყო ბაღი, სადაც იესო მოწაფეებთან 

ერთად შევიდა, მაგრამ ბაღის სახელს არ ასახელებს და არაფერს ამბობს იმაზეც, თუ რა 

ხდებოდა იუდასა და მცველების მისვლამდე. 
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მათე და მარკოზ მახარებლები ამ ბაღს უწოდებენ ”გეთსიმანიას”, ლუკა 

მახარებელი კი მიანიშნებს, რომ ეს ბაღი ელეონის მთაზე მდებარეობდა. გეთსიმანია 

ნიშნავს “ზეთის საწურს”. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ბაღი ეკუთვნოდა უფალთან 

დაახლოებულ პირს, ანუ, როგორც იოანე ამბობს, მაცხოვარი ხშირად მიდიოდა იქ 

მოწაფეებთან ერთად. ამიტომაც მიიყვანა იუდამ იქ მეომრები, რადგან იცოდა, რომ იმ 

ადგილას იქნებოდა და არც შემცდარა.  

უფლის გაცემის შესახებ ყველა მახარებელი გვიამბობს. წმინდა იოანე 

მახარებლის მიხედვით, იუდამ უფლის შესაპყრობად მთელი მხედრობა მიიყვანა. 

ლეგიონის ნაწილი, კოჰორტად წოდებული, ათასი ადამიანისგან შედგებოდა და 

ათასისთავი მეთაურობდა, რომლის შესახებაც, იუდეველთა მსახურებისა და 

მღვდელმთავრებთან ერთად, მე-12 მუხლშია ნათქვამი. სავსემთვარეობის მიუხედავად , 

ეს ადამიანები ლამპრებითა და ჩირაღდნებით მოვიდნენ, რადგან ეშინოდათ, რომ იესო 

არ დამალულიყო ბაღის რომელიმე სამალავში.  

ჯარისკაცები შეიარაღებული იყვნენ ხმლებით, მსახურები კი ხელჯოხებით. 

როგორც ჩანს, ისინი სერიოზულ წინააღმდეგობას მოელოდნენ.  

აღსანიშნავია უფლის გაცემა ამბორის მეშვეობით. მღვდელმთავრებმა, 

ეშინოდათ რა სახალხო მღელვარების, იუდას უბრძანეს, მაცხოვარი ფრთხილად 

შეეპყრო. რაზმს, როგორც ჩანს, არ აუწყეს, თუ ვის მოიყვანდა იუდა: მათ ნაბრძანები 

ჰქონდათ აეყვანათ ის, ვისზეც იუდა მიანიშნებდა. ეს უკანასკნელი კი, რომელსაც 

ნაბრძანები ჰქონდა საიდუმლოდ შეენახა მისთვის მიცემული დავალება, მხოლოდ 

ერთი მინიშნებით შემოიფარგლა: _ ესაა ამბორი.  

უნდა ვივარაუდოთ, რომ იუდას ჩაფიქრებული ჰქონდა იესოსთან მისვლა, 

ტრადიციულად _ ამბორით მისალმება და შემდეგ მოწაფეებთან დადგომა.  უნდოდა, 

ამით დაეფარა თავისი საქციელი, მაგრამ არ გამოუვიდა: როდესაც იესოს მიუახლოვდა 

და დაბნეულმა მიმართა: “რაბი”, მაშინ მაცხოვარმა იკითხა: “ვის ეძებთ?”  

მხედრობასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იუდეველთა მთავრებიც იყვნენ, 

რომლებმაც იცოდნენ, თუ რატომ იყო იგი გამოგზავნილი. სწორედ ისინი უპასუხებენ: 

“იესოს, ნაზარეველს...” “მე ვარ” – ხმამაღლა ეტყვის მაცხოვარი. მოსულები წინასწარ 

იყვნენ გაფრთხილებული, რომ იესო მოტყუებით წაეყვანათ თავისი მიმდევრების გამო, 

რომლებიც უფლის დაცვას შეეცდებოდნენ. მაგრამ ის უეცრად, ღიად და უშიშრად 

ეუბნება: “მე ვარ!”.  ქრისტეს ამ მოულოდნელმა სიტყვებმა, მისი მტრებისთვის 

შემაძრწუნებელი ძალის შემცველმა და მის მიერ გამოვლენილმა მხნეობამ მოსულებზე 

არაორდინალურად იმოქმედა: მათ უკან დაიხიეს და მიწაზე დაეცნენ. როდესაც გონს 

მოეგნენ, მაცხოვარმა კიდევ ერთხელ ჰკითხა: “ვის ეძებთ?” მათ კიდევ ერთხელ 

უპასუხეს: “იესოს, ნაზარეველს”. მაშინ მაცხოვარმა უპასუხა: “გითხარით თქვენ, რომ მე 

ვარ. თუ მე მეძებთ, გაუშვით ესენი, წავიდნენ.” მაცხოვრის მზრუნველობა მოწაფეების 

მიმართ საკმაოდ შემძვრელია. იოანე მახარებელი მიანიშნებს, რომ უნდა 

აღსრულებულიყო მისი სამღვდელმთავრო ლოცვა: “ვინც მომეცი მე, არ წარვწყმიდე  

მათგან არცერთი.” მართლაც, მცველებმა ხელი არ ახლეს მოწაფეებს, მაგრამ იესოს 

შეპყრობას შეეცადნენ. 
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ამ დროს მოწაფეებმა გადაწყვიტეს მაცხოვრის დაცვა. მოუთმენელმა პეტრემ, არ 

დაელოდა რა პასუხს კითხვაზე: “უფალო, ხომ არ დავცეთ მახვილი?” (ლკ. 22.50), 

ამოიღო ხმალი და მღვდელმთავრის მსახურს, მალქოზად წოდებულს, მარჯვენა ყური 

ჩამოათალა, ოღონდ არა მთლიანად. მაცხოვარმა მონას ყური კვლავ გაუმრთელა. 

“ჩააგე მახვილი ქარქაშში” – უბრძანა მაცხოვარმა პეტრეს, რადგან, როგორც სხვა 

მახარებელთანაა ნათქვამი: “ვინც მოიღოს მახვილი, მახვილითვე წარწყდეს.” – ეს, რა 

თქმა უნდა, არ არის წინასწარმეტყველება, არამედ საზოგადო მნიშვნელობის 

ღვთაებრივი ჭეშმარიტებაა: ვინც სხვას თავს დაესხმება სიცოცხლის მოსასწრაფავად  ან 

დასასახიჩრებლად, თვითონაც იმავეს ღირსია. ამგვარი აზრი გამოთქმულია იმ 

მცნებითაც, რომელიც უფალმა კაცობრიობას წარღვნის შემდეგ მისცა: “ვინც დაღვრის 

ადამიანის სისხლს, მისი სისხლი ადამიანის ხელით დაიღვრება” (დაბ. 9.6). 

 

 

მაცხოვრის გასამართლება მღვდელმთავრების მიერ 

 

შეპყრობილი იესო ქრისტე მისმა მტრებმა შეკრული წაიყვანეს სახლში, სადაც 

მღვდელმთავრები ცხოვრობდნენ. იოანე მახარებელი აზუსტებს, რომ მაცხოვარი 

თავდაპირველად მღვდელმთავარ ანასთან მიიყვანეს, სადაც დაკითხეს, შემდეგ კი _ 

კაიაფასთან, იმ წლის მმართველ მღვდელმთავართან. ანა (იგივე ანანი, როგორც მას 

იოსეფ ფლავიუსი უწოდებს) “იყო  სიმამრი კაიაფასი”.  

მაცხოვრის შემპყრობლებმა იფიქრეს, რომ ამით პატივს დასდებდნენ კაიაფას 

წარჩინებულ ნათესავს. გარდა ამისა, მოხუცი და გაქნილი ანა თავის წრეში 

განსაკუთრებული პატვისცემით სარგებლობდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ანა თავისი 

თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგაც განაგრძობდა მღვდელმთავრის სახლში 

ცხოვრებას, მით უმეტეს, რომ მღვდელმთავარი კაიაფა მისი უახლოესი ნათესავი იყო. 

ანასა და კაიაფას საცხოვრებელს ერთი საერთო ეზო ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

საცხოვრებლები სამღვდელმთავრო სახლის სხვადასხვა ნაწილში იყო განთავსებული.  

წმინდა იოანე წინა სამი მახარებლის მონათხრობს ავსებს და ამბობს, რომ 

მაცხოვარს მხოლოდ პეტრე არ გაჰყოლია (ვისგან მაცხოვრის უარყოფასაც ყველა 

მახარებელი გვაუწყებს), არამედ “სხვა მოწაფეც” – უეჭველია, თავად წმინდა იოანე, 

რომელიც იცნობდა მღვდელმთავარს, მაგრამ თუ რომელს და რატომ, უცნობია: - 

გადმოცემის თანახმად, იცნობდა მეთევზეობის პერიოდში. ამიტომაც შევიდა ის 

მღვდელმთავრის ეზოში, შემდეგ კი მეკარე ქალს უთხრა, პეტრეც შეეშვა. სწორედ აქ 

უარყოფს პეტრე მაცხოვარს პირველად; იოანე მახარებლის მიხედვით, მაშინ უარყო 

მოციქულმა ქრისტე, როდესაც ანა მაცხოვარს კითხავდა, პეტრე კი ეზოში ანთებულ 

კოცონთან თბებოდა. 

ცბიერი ანა, რომელიც მაცხოვარს არაფერში ადანაშაულებს, ეკითხება მხოლოდ 

იმის შესახებ, თუ რას ასწავლიდა და ვინ იყვნენ მისი მოციქულები, რითაც საქმის 

მომდევნო მსვლელობა განზრახ გაამძაფრა. მან იესო საიდუმლო შეთქმულებაში 

დაადანაშაულა, რომელიც საიდუმლო მიზნებისთვის საიდუმლო სწავლებას 
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ახორციელებდა. მაგრამ ქრისტემ ეს ბრალდება ამხილა: “მიუგო მას იესომ: მე ცხადად 

ვეუბნებოდი ამ სოფელს, მე ყოველთვის ვასწავლიდი შესაკრებელსა და ტაძარში, სადაც 

ყველა იუდეველი იკრიბება, და დაფარულად არაფერი მითქვამს”. ამის დასტურად 

მაცხოვარმა შესთავაზა დაეკითხათ მოწმეები, რომლებიც ისმენდნენ მის საუბარს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ პასუხში მღვდელმთავრის შეურაცხმყოფელი არაფერი იყო,  

ერთ-ერთმა მსახურმა, რომელსაც უნდოდა მღვდელმთავრისთვის ესიამოვნებინა, 

ქრისტეს სილა გაარტყა და უთხრა: “ასე პასუხობ მღვდელმთავარს?” იესოს რომ 

არაფერი ეპასუხა, იფიქრებდნენ, თითქოს ეს გარტყმა სამართლიანად 

დაემსახურებინოს, მსახური კი თავისი საქციელით ზომაზე მეტად იამაყებდა. ამიტომ, 

რათა სათავეშივე აღეკვეთა ეს ბოროტება და მსახურისთვისაც ჭკუა ესწავლებინა, 

მაცხოვარმა თქვა: “თუ ცუდად ვთქვი, დაამოწმე, რომ ცუდია; ხოლო თუ _ კარგად, 

რისთვის მცემ მე?” – ანუ, თუ შეგიძლია დაამტკიცო, რომ მე ცუდს ვასწავლიდი, მაშინ 

დაამტკიცე და ნუ მცემ უსაფუძვლოდ.  

შემდეგ წმინდა იოანე ამბობს, რომ ანამ შებოჭილი მაცხოვარი მღვდელმთავარ 

კაიაფასთან გაგზავნა. როგორც ჩანს, მაცხოვარი იმავე სახლის შიდა ეზოს გავლით 

გაიყვანეს, სადაც კოცონი ენთო და პეტრე თბობოდა, რომელმაც პირველად უკვე უარყო 

ქრისტე.  

იმაზე, რაც კაიაფასთან ხდებოდა, პირველი ორი მახარებელი _ მათე და 

მარკოზი გვაუწყებს. კაიაფასთან ყველა მღვდელმთავარი იყო შეკრებილი, მათ შორის 

მწიგნობრები, ანუ მთელი სინედრიონი. შუაღამის მიუხედავად, ყოველი მათგანი 

ცდილობდა იესოს საწინააღმდეგო ჩვენებები შეეგროვებინა, რათა დილით გამართულ 

სინედრიონის ოფიციალურ შეკრებაზე მისთვის სასიკვდილო განაჩენი ოფიციალურად 

გამოეტანათ. ამისთვის ცრუმოწმეებს დაუწყეს ძებნა, რომლებიც მაცხოვარს რამეს 

დააბრალებდნენ “და ვერ პოულობდნენ”. საბოლოოდ ორი ცრუმოწმე მოვიდა; სჯული 

სწორედ ორ მოწმეს მოითხოვდა ბრალდებულის გასასამართლებლად. მათ მიუთითეს 

იმ სიტყვებზე, რომლებიც მაცხოვარმა იერუსალიმში წარმოთქვა ვაჭრების ტაძრიდან 

გაყრისას, მაგრამ ქრისტეს სიტყვები გადააკეთეს და მასში სხვა მნიშველობა ჩადეს. 

მაშინ მაცხოვარი ამბობდა: “დაანგრიეთ ეს ტაძარი და მე სამ დღეში აღვადგენ მას”, 

მაგრამ არ უთქვამს: “მე შემიძლია დავანგრიო”. ის ამბობდა “სამ დღეში აღვადგენ მას” 

და არა “შევქმნი”. მაცხოვარი მაშინ საკუთარი სხეულის ტაძარზე ამბობდა, 

ცრუმოწმეებმა კი ეს სიტყვები ტრაბახად  წარმოადგინეს. 

ამ ყველაფერზე მაცხოვარი დუმდა, რადგან საჭიროდ არ მიიჩნია ასეთ 

აბსურდულ ბრალდებაზე პასუხის გაცემა. ამან კაიაფა გააღიზიანა და გადაწყვიტა, 

იძულებით ეთქვა უფალს ისეთი რამ, რაც მას მისი, როგორც ღვთისმგმობელის, 

სიკვდილით დასჯის საბაბს მისცემდა. იმდროინდელი სასამართლო წესებით, მან 

მიმართა მაცხოვარს უკანასკნელი კითხვით და დააფიცა ღმერთი, რათა ეთქვა, იყო თუ 

არა ღვთის ძე. ამაზე მაცხოვარი უპასუხებს: “შენ ამბობ”, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

მაცხოვარი ადასტურებს, რომ ქრისტეა. 
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პეტრესგან მაცხოვრის უარყოფა 

 

პეტრეს მიერ მაცხოვრის უარყოფის შესახებ ოთხივე მახარებელი გვაუწყებს. 

ისინი ერთმანეთის მონათხრობს ავსებენ, რაც ამ მოვლენას სიზუსტეს ანიჭებს. 

მაცხოვრის სასამართლოს დროს პეტრე ჯერ ანასთან იყო, შემდეგ კი კაიაფასთან, 

რომელთა საცხოვრებელი სახლები ერთ ეზოში მდებარეობდა. როდესაც  მეკარე ქალმა 

პეტრე მღვდელმთავრების ეზოში იოანეს დახმარებით შეიყვანა, ჰკითხა მას: “განა შენც 

იმ კაცის მოწაფეთაგანი არა ხარ? უთხრა მან: არა ვარ” და ცეცხლთან დადგა, რომელიც 

სიცივის გამო იყო დანთებული.  

მაგრამ ქალმა თავი არ დაანება პეტრეს და, როგორც მარკოზ მახარებელი 

გვაუწყებს, მოციქულს სახეზე დააკვირდა, დარწმუნებით უთხრა, რომ ისიც 

ქრისტესთან ერთად იყო და ამის შესახებ სხვებსაც შეატყობინა. პეტრემ კი ისევ უარყო. 

ეს იყო პირველი უარყოფა, რომელიც მღვდელმთავრების სახლის კარიბჭესთან დაიწყო 

და მათივე ეზოში, კოცონთან დასრულდა. როგორც მარკოზ მახარებელი გვაუწყებს, 

პეტრე, რომელსაც სურდა თავი დაეღწია მეკარე ქალისგან, ცეცხლს გაშორდა, 

კარიბჭესთან გადაინაცვლა, რათა საჭიროების შემთხვევაში გაქცეულიყო. 

ცოტა ხნის გასვლის შემდეგ იმავე ქალმა კვლავ დაამოწმა, რომ მაცხოვართან 

პეტრეც იყო, მას სხვა მსახური ქალიც შეუერთდა და ისიც ამბობდა მის ყოფნას იესო 

ნაზარეველთან. ასე თქვა სხვამაც. ამის შემდეგ პეტრე კვლავ ინაცვლებს ცეცხლთან და 

კიდევ რამდენიმე ადამიანი ეკითხება, მაგრამ კვლავ უარყოფს და ამბობს, რომ არ იყო. 

ესაა პეტრეს მიერ მეორეჯერ უარყოფა სწორედ მაშინ, როდესაც იესო ანადან კაიაფასკენ 

მიჰყავთ. მეორე უარყოფიდან, ლუკა მახარებლის მიხედვით, ერთი საათი გავიდა.  

განთიადი ახლოვდებოდა, რომელსაც ჩვეულებისამებრ თან ახლავს მამლის 

ყივილი. მთავრდებოდა მაცხოვრის სასამართლო კაიაფასთან. მაშინ ერთ-ერთმა მონამ, 

ნათესავმა მალქოზისა, რომელსაც პეტრემ ყური ჩამოათალა, უთხრა მას, რომ იესოსთან 

ნახა და ეს სხვებმაც დაუმოწმეს. პეტრე შიშმა მოიცვა,  დაიწყო გმობა და დაფიცება, რომ 

არ იცნობდა იესოს. როგორც მარკოზ მახარებელი ამბობს, მაშინ მეორედ იყივლა 

მამალმა.  

მარკოზ მახარებლის თანახმად, მამალმა პირველივე უარყოფის შემდეგ იყივლა. 

“მაშინ მაცხოვარმა შეხედა პეტრეს, რომელსაც გაახსენდა იესოს სიტყვები, გამოვიდა 

გარეთ და მწარედ ატირდა”. 

 

 

მაცხოვრის სასამართლო პილატესთან 

 

მას შემდეგ, რაც იუდეველები რომაელთა ბატონობის ქვეშ იმყოფებოდნენ, 

სინედრიონს წართმეული ჰქონდა დამნაშავეთა სიკვდილით დასჯის უფლება. კანონით, 

მსჯავრდებულები ქვით უნდა ჩაექოლათ, მაგრამ იუდეველებმა, რომლებიც 

ქვეცნობიერად ღვთის ნებას აღასრულებდნენ, მაცხოვრის სიკვდილით დასჯა 

გაცილებით საშინელი...??  – ჯვარზე გაკვრა გადაწყვიტეს. ამ მიზნით, სინედრიონის 
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მიერ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის შემდეგ, იესო მიიყვანეს პილატე 

პონტოელთან – რომაელ მმართველთან.  

პილატე პონტოელი იყო რიგით მეხუთე პროკურატორი, იუდეის მმართველი. 

ის ამ თანამდებობაზე ახალი წელთაღრიცხვით 26 წელს რომის იმპერატორმა 

ტიბერიუსმა დანიშნა. ეს იყო ადამიანი ამაყი და მკაცრი, თუმცა, ამავე დროს, 

სულმოკლე და მშიშარა. ვერ იტანდა იუდეველებს და, შესაბამისად, არც იუდეველებს 

უყვარდათ ის. აღსანიშნავია, რომ ქრისტეს ჯვარცმის შემდეგ დაიბარეს რომში 

სასამართლოზე და დააპატიმრეს. მალე მან სიცოცხლე სამხრეთ გალიაში 

თვითმკვლელობით დაასრულა.  

პროკურატორები, ჩვეულებრივ, კესარიაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ პასექის 

დღესასწაულზე (წესრიგისთვის თვალი რომ ედევნებინათ) იერუსალიმში ადიოდნენ.  

პილატესთან სასამართლოს შესახებ ყველაზე ვრცლად იოანე მახარებელი 

მოგვითხრობს. იუდეველებმა იესო  წაიყვანეს პრეტორიაში – რომაელი მმართველის 

სასამართლო დარბაზში. შესაძლოა, ეს იყო ციხე-სიმაგრეც.  

პასექის წინ რაიმე წარმართულთან შეხება იუდეველთა შორის შებილწვად 

ითვლებოდა, ამიტომ ისინი შიგნით არ შესულან, რათა ამას შემდეგ მათთვის პასექის 

ჭამაში ხელი არ შეეშალა (ეს ნათლად მიუთითებს იმაზე, რომ პასექი იმ დღის საღამოს 

იწყებოდა, მაცხოვარმა კი მოწაფეებთან ერთად პასექი წინა დღეს მოამზადა, საკუთარი 

თავი მსხვერპლად შესწირა, როგორც ჭეშმარიტმა საპასექე კრავმა, რომელიც იყო მისი 

ტანჯვის წინასახე).  

როგორც ცნობილია, რომაელები ცდილობდნენ, მათ მიერ დაპყრობილი ხალხი 

არ გაეღიზიანებინათ და ითვალისწინებდნენ მათს წესებსა და ადათებს, რომ მათი 

საწინააღმდეგო აჯანყებებისთვის ხელი არ შეეწყოთ. ამიტომ პილატე: “გამოვიდა ...  

მათთან  გარეთ და უთხრა: რა ბრალს სდებთ ამ კაცს?”  

პირველი ორი მახარებელი პილატესთან გამართული სასამართლოს აღწერას 

იწყებს მაცხოვრის დაკითხვის გადმოცემით, მესამე მახარებელი _ იუდეველთა 

ბრალდებებით, წმინდა იოანე კი _ პილატეს შეკითხვით იუდეველებისადმი. ამგვარად, 

იოანე მახარებელი თხრობას იწყებს სასამართლოს მიმდინარეობის  სრული აღწერით 

და ავსებს პირველი სამი მახარებლის მონათხრობს.  

იუდეველებს არ სურდათ მაცხოვრის ბრალდებაზე საუბრის თავიდან დაწყება, 

იმედოვნებდნენ, რომ პილატე უბრალოდ აღასრულებდა მათ მიერ გამოტანილ განაჩენს. 

პილატეს კარგად ესმოდა, რა ხალხთან ჰქონდა საქმე და უთხრა, რომ არ შეეძლო 

ბრალდებულისთვის არ მოესმინა და ისე გამოეტანა განაჩენი. ამიტომ უთხრა, წაეყვანათ 

და თავისი კანონებით დაესაჯათ: “უთხრა მათ პილატემ: წაიყვანეთ იგი თქვენ და 

თქვენი რჯულისამებრ განსაჯეთ იგი.” 

სინედრიონს მართლაც ჰქონდა მინიჭებული უფლება, რომის 

ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად მიეღო გადაწყვეტილება ადამიანის დასჯისა, 

მაგრამ _ არა სიკვდილით. პილატეც სწორედ ამ უფლებების გამოყენებისკენ 

მიუთითებს იუდეველებს, რომლებიც აცნობიერებენ, რომ მათი უფლებები 

შეზღუდულია და არ შეუძლიათ დამნაშავის სიკვდილით დასჯა, ამიტომ ეუბნებიან 
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პილატეს: “ჩვენ არა გვაქვს უფლება, ვინმე მოვკლათ; რათა აღსრულდეს იესოს სიტყვა, 

რომელიც თქვა, რომ მიენიშნებინა, როგორი სიკვდილით ჰქონდა განზრახული, რომ 

მომკვდარიყო.” 

მაცხოვარს არაერთხელ უწინასწარმეტყველებია, რომ მას წარმართებს 

გადასცემენ დასასჯელად და ჯვარზე გააკრავენ. 

ამის შემდეგ მაცხოვრის მტრები იძულებული არიან, ღიად განაცხადონ 

საკუთარი ბრალდება მაცხოვრის მიმართ, რასაც ლუკა მახარებელი გადმოგვცემს: 

“ხალხს რყვნის და უკრძალავს კეისრისთვის ხარკის მიცემას, საკუთარ თავს კი ქრისტეს 

უწოდებს” – ცბიერი იუდეველები, რომლებიც თავად ვერ იტანდნენ რომაელებს, 

მაცხოვარს უყენებენ პოლიტიკური ხასიათის ბრალდებას, რათა მიაღწიონ მისი 

სიკვდილით დასჯის გადაწყვეტილებას. იოანე მახარებლის მიხედვით, პილატე იესოს 

პირისპირ ეკითხება: “კვლავ შევიდა პილატე პრეტორიუმში და მოუხმო იესოს და 

უთხრა მას: შენ ხარ მეფე იუდეველთა?” მაცხოვარი კითხვაზე კითხვითვე მიუგებს: 

“მიუგო იესომ: შენ თვითონ ამბობ მაგას, თუ სხვებმა გითხრეს ჩემ შესახებ?” 

აქ აუცილებელია  ამ კითხვის წარმომავლობის ცოდნა – თუ პილატე თავად 

მივიდა ამ აზრამდე, მაშინ მაცხოვარი ეტყოდა, რომ “არა”, ხოლო, თუ პილატე 

იმეორებდა იუდეველთა ნათქვამს, საჭირო იყო დამარწმუნებელი პასუხი, რადგან 

მაცხოვარი თავად არის ჭეშმარიტების ღმერთი.  

მაცხოვარი არ იყო იუდეველთა მეფე, არამედ ის სამყაროს თეოკრატიული 

მეუფეა. მაცხოვარს სურდა პილატეს იძულება, გამოეთქვა, _ თუ რა მნიშვნელობით 

უწოდებდა მას მეფეს _ თვითონაც ადანაშაულებდა  ამ ტიტულის მითვისებაში, თუ 

უბრალოდ, იუდეველთა ნათქვამს იმეორებდა? პილატეს პასუხი კი შეიცავს ზიზღს 

იუდეველთა მიმართ: “განა მე იუდეველი ვარ? შენმა ხალხმა და მღვდელმთავრებმა 

გადმომცეს მე შენი თავი; რა გააკეთე?” – ანუ ის მაცხოვარში არანაირ სამეფო ღირსებას 

არ უშვებს; მხოლოდ აინტერესებს, რატომ ადანაშაულებს მას ხალხი და 

მღვდელმთავრები მეფის ტიტულის მითვისებაში? მაცხოვარი უპასუხებს: “მიუგო 

იესომ: ჩემი მეფობა არ არის ამ სოფლისაგან;” – იესო ამტკიცებს, რომ ის მართლაც მეფეა, 

მაგრამ ამ სიტყვის არა პოლიტიკური, არამედ სულიერი გაგებით. პილატე ეკითხება: 

“უთხრა მას პილატემ: ესე იგი, მეფე ხარ შენ?” – ხვდება, რომ იესო არ არის მიწიერი 

მეფობის პრეტენდენტი და გამოთქვამს ეჭვს რაღაც სხვა, სულიერი სამეფოს 

არსებობაზე. მაშინ უფალი უდასტურებს, რომ ის მართლაც მეფეა – მეფე სულიერი 

ჭეშმარიტების სამეფოსი და მოვიდა ამ ქვეყნად, რათა ჭეშმარიტების შესახებ დაამოწმოს. 

“ჭეშმარიტებაში”, რა თქმა უნდა, თავისი ღვთაებრივი სწავლების რელიგიური 

ჭეშმარიტება იგულისხმება. მისი მსახურები არიან ისინი, ვისაც შეუძლია ამ 

ჭეშმარიტების შეთვისება. პილატე კი, წარმართი, მაცხოვრის ამ სიტყვებს, ცხადია, ვერ 

იგებს და უყურადღებოდ ამბობს: “უთხრა მას პილატემ: რა არის ჭეშმარიტება?” მაგრამ 

მიხვდა, რომ იესოს მეუფება პოლიტიკური არ არის და რომის სამეფოს არაფრით 

ეწინააღმდეგება.  

წარმართულმა ბერძნულ-რომაულმა სამყარომ იმ დროისთვის გონებრივ და 

მორალურ ისეთ გარყვნილებას მიაღწია, რომ ჭეშმარიტების არსებობის აღარ სწამდა. 
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ჭეშმარიტებისადმი უნდობლობის გამოხატულებას წარმოადგენს პილატეს 

ისტორიული კითხვა: “რა არის ჭეშმარიტება?” რაზეც პასუხის მოსმენაც მან არც ისურვა, 

არამედ გავიდა იუდეველებთან და უთხრა, რომ ის ქრისტესთან ვერავითარ დანაშაულს 

ვერ ხედავს. ამ განცხადებამ სინედრიონის თავმოყვარეობა საკმაოდ შელახა და მათ, 

როგორც ამას პირველი სამი მახარებელი გვაუწყებს, დაიწყეს მაცხოვრისთვის უამრავი 

ბრალდების წაყენება, რათა, რადაც არ უნდა დასჯდომოდათ, მიეღწიათ მისი 

სიკვდილით დასჯისთვის.  

ამავდროულად, იესო დუმილს ინარჩუნებდა ისე, რომ ამან მმართველიც კი 

გააკვირვა. 

მახარებელთაგან მხოლოდ ლუკა გვაუწყებს, რომ პილატემ ქრისტე ჰეროდეს 

გაუგზავნა გასასამართლებლად. როგორც ჩანს, პილატე იმედოვნებდა, რომ ჰეროდესგან 

მიიღებდა გარკვეულ ინფორმაციას ბრალდებულის საქმისა და მისი  _ მისთვის ჯერ 

კიდევ გაურკვეველი პიროვნების შესახებ. არის ვარაუდი, რომ ამ ქმედებით პილატემ 

ჰეროდეს კეთილგანწყობაც მოიპოვა, რომელიც მანამდე მათ შორის არ არსებობდა. 

ასევე, შესაძლებელია, რომ პილატე ჰეროდესგან მოელოდა იმ გადაწყვეტილებას, 

რომლითაც იესოს მისი ბრალმდებლების ხელიდან დაიხსნიდა.  

ეს ის ჰეროდე ანტიპაა, რომელმაც იოანე ნათლისმცემელს თავი მოჰკვეთა, და 

როდესაც ქრისტეს საქმეების შესახებ გაიგო, მკვდრეთით აღმდგარი იოანე ეგონა. 

ჰეროდე მაცხოვრისგან სასწაულს ელოდა: არა იმიტომ, რომ მისი ერწმუნა, არამედ 

მხოლოდ სანახაობისათვის. ის ქრისტეს ჯადოქრად აღიქვამდა და მას უამრავი კითხვა 

დაუსვა, მაგრამ ქრისტე დუმდა. მღვდელმთავრები და მწიგნობრები კი დაუდუმებლად 

განაგრძობდნენ მაცხოვრის ბრალდებას და ჰეროდეს უმტკიცებდნენ, რომ მისი 

ქადაგებები საშიში იყო როგორც ჰეროდესთვის, ისე კეისრისთვისაც. შეურაცხყოფის 

შემდეგ ჰეროდემ მას თეთრი სამოსი ჩააცვა და კვლავ პილატეს გაუგზავნა. თეთრით 

შემოსვა, რომაული წესით, ნიშნავდა რაიმე თანამდებობისთვის კანდიდატობას. თავად 

სიტყვა “კანდიდატი” ლათინური წარმოშობისაა და ნიშნავს ’’თეთრს’’, ’’ნათელს’’. ამით 

ჰეროდემ მაცხოვარს დასცინა, როგორც თითქოს იუდეველთა მეფობის კანდიდატს. 

პილატე, ეყრდნობა რა ჰეროდეს გადაწყვეტილებას, რომელმაც იესოს 

სასიკვდილო განაჩენი ვერ გამოუტანა, მღვდელმთავრებს, მწიგნობრებსა და ხალხს მის 

გაშვებას სთავაზობს. მცირეოდენი დასჯით პილატეს სურდა დაეკმაყოფილებინა 

იუდეველები. მას ასევე გაახსენდა იუდეველთა ჩვეულება _ პასექის წინ მისულიყვნენ 

მმართველთან ერთი დამნაშავის გათავისუფლების თხოვნით _ და ამიტომ თავადვე 

სთავაზობს: “გაქვთ თქვენ ჩვეულება, რომ ერთი გაგითავისუფლოთ თქვენ პასექზე;  

გინდათ, რომ გაგითავისუფლოთ თქვენ მეფე იუდეველთა?” პილატე, როგორც ჩანს, 

იმედოვნებდა, რომ უბრალო ხალხში იესოს მიმართ სხვა დამოკიდებულება იქნებოდა 

და ისინიც ქრისტეს გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. მაგრამ იუდეველთა მთავრებმა 

შეკრებილ ხალხს აიძულეს, პილატეს ქრისტეს ნაცვლად ავაზაკი ბარაბა 

გაეთავისუფლებინა. 

ხალხის ამ სიტყვების გაგონებისას, რაც მისთვის მოულოდნელი იყო, შეეშინდა, 

რომ მისგან მაცხოვრის დაცვას სახალხო მღელვარება არ გამოეწვია, რასაც 
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შეიარაღებული ძალებით დაცხრომა დასჭირდებოდა, მღვდელმთავრებს კი კეისართან 

არ დაესმინათ და სახალხო მღელვარების მოწყობაში არ დაედანაშაულებინათ. ასეთი 

აზრების გამო, ხალხის დასაშოშმინებლად და მათთვის სისხლის წყურვილის 

დასაკმაყოფილებლად, პილატემ იესო გააშოლტვინა, რითაც კვლავ ცდილობდა 

მაცხოვარი ჯვარცმით სიკვდილისგან ეხსნა. 

 

თავი 19 

გაშოლტვის შესახებ ყველა მახარებელი მოგვითხრობს. პირველი ორი 

მახარებლის თანახმად, ჯარისკაცებმა მაცხოვარი პრეტორიაში შეიყვანეს, ანუ ეზოში, 

რათა სასჯელის აღსასრულებლად დიდი ფართი hქონოდათ, რადგან ეზოს წინ 

შეკრებილი უამრავი ხალხის გამო ადგილი არ იყო. და შეკრიბეს მთელი კოჰორტა.  

ჯარისკაცებმა გახადეს იესოს და მისი გაშოლტვა დაიწყეს. ასეთ სასჯელს 

რომაელები განუკუთვნებდნენ მძიმე დანაშაულის ჩამდენთ, ასევე მონებს. შოლტი 

გაკეთებული იყო თოკისგან, რომლის ბოლოებზეც მიმაგრებული იყო ბასრი მეტალი. ეს 

იმდენად მტანჯველი იყო, რომ დასჯილების უმეტესობა გაშოლტვას ვერ უძლებდა და 

კვდებოდა. დასასჯელს ძელზე დახრილი მდგომარეობით აბამდნენ, შემდეგ კი 

მეომრები შოლტავდნენ. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ადამიანის კანი პირველივე 

დარტყმისას სკდებოდა და სისხლი სდიოდა.  

პილატემ ასეთი სასჯელი განუკუთვნა მას, ვისშიც ვერანაირი დანაშაული ვერ 

იპოვა, რითაც  სურდა იესო ჯვარზე სიკვდილისგან ეხსნა.  

გაშოლტვის დასრულების შემდეგ გულგამძვინვარებულმა მეომრებმა მისი 

აბუჩად აგდება დაიწყეს: ჩააცვეს ქლამანდი – იგივე სამხედრო ლაბადა, რომელიც 

წითელი ფერისაა იმ ლაბადის მსგავსად, რომელსაც მეფეები და უმაღლესი 

მთავარსარდლები იცვავდნენ. ეს იყო უმკლავო ჩასაცმელი, რომელსაც მხრებზე 

მოისხამდნენ ისე, რომ მარჯვენა ხელი თავისუფალი ჰქონდათ. ეს მოსასხამი 

იუდეველთა მეფის სამეფო პორფირს გამოხატავდა. მაცხოვარს თავზე ეკლიანი 

გვირგვინი დაადგეს, ხელში კვერთხი დააკავეს, რომელიც სამეფო სკიპტრას 

გამოხატავდა. ამ ყველაფრის შემდეგ მეომრებმა მის წინ, როგორც მეფისა, ქედი 

მოიხარეს და ვითომ ესალმებოდნენ - “გიხაროდეს, მეფეო იუდეველთა” - შესძახოდნენ, 

ამასთან სახეში ურტყამდნენ, აფურთხებდნენ, ართმევდნენ იმ კვერთხს, რომელიც 

თავად დააჭერინეს ხელში და თავში სცემდნენ, რათა  გვირგვინის ეკლები მაცხოვარს 

თავში ღრმად შერჭობოდა. 

იოანე მახარებელი მიუთითებს, რომ მაცხოვრის გაშოლტვა და სხვადასხვაგვარი 

დამცირება მოხდა გაცილებით ადრე და პილატემ იმიტომ მოიმოქმედა ეს, რომ იესო 

ჯვარზე სიკვდილისგან გამოეხსნა.  

ამის შემდეგ პილატემ ქრისტეს გარეთ გაყვანა ბრძანა, რათა იუდეველებში 

სიბრალულის გრძნობა აღეძრა ამ საშინელი სანახაობის გამო და მაცხოვრის 

სიკვდილით დასჯის მოთხოვნა გადაეფიქრებინათ. ასე ფიქრობდა წარმართი, 

რომლისთვისაც უცნობი იყო ჭეშმარიტი ღმერთი და მისი მცნებები - განსხვავებით 

მღვდელმთავრებისგან, რომლებიც უფრო მეტად იყვნენ გაბოროტებული. 
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როდესაც მაცხოვარი ლითოსტრონზე (ქვის ხიდზე) გაიყვანეს, პილატემ 

შეკრებილებს უთხრა: “აჰა, გამომყავს იგი თქვენთან გარეთ, რათა იცოდეთ, რომ 

ვერავითარ ბრალს ვერ ვპოულობ მასში” და მიუთითა რა იესოზე, დასძინა: “აჰა, კაცი”. 

 “აჰა, კაცი” _ სავარაუდოდ უნდა ნიშნავდეს შემდეგს: აი, მარტოხელა, 

დამცირებული ადამიანი... განა ის რომელიმე საშიშ მეამბოხეს ჰგავს? განა ის თავისი 

გარეგნობით სიბრალულს არ იწვევს?.. ამის შემდეგ პილატემ ისე, რომ თავად არც კი 

დაფიქრებულა, ამ ორი სიტყვით გამოთქვა ჭეშმარიტება: უფალი დამცირებული 

გარეგნობით უფრო მეტია, ვიდრე სამეფო და დიდებული გარეგნობით. 

ქრისტიანებისთვის კი პილატეს ეს სიტყვები ნიშნავს: აი, როგორია ადამიანობის 

მაგალი, რომლისკენაც ყველა ქრისტიანი უნდა ისწრაფოდეს!  

მაგრამ ეს ყველაფერი მღვდელმთავრებისა და მათი მსახურებისთვის 

უმნიშვნელო იყო. როგორც კი დაინახეს გაწამებული და ნაგვემი ქრისტე, კვლავ მისი 

ჯვარცმა მოითხოვეს. იმედგაცრუებულმა პილატემ კი უპასუხა: რადგან ასე სურდათ 

მისი სიკვდილით დასჯა: “წაიყვანეთ იგი თქვენ და ჯვარს აცვით, რადგან მე  ვერ 

ვპოულობ მასში ბრალს” – პილატეს ეს სიტყვები ნიშნავს: ვინაიდან ასე დაჟინებით 

ითხოვთ, თავად გააკარით ჯვარზე თქვენი პასუხისმგებლობით, მე კი ვერ მივიღებ ასეთ 

ქმედებაში მონაწილეობას, რადგან ეს ჩემს მდგომარეობას არ შეესაბამება. როგორც 

მართლმსაჯულების წარმომადგენელს – უდანაშაულო ადამიანის სიკვდილით დასჯა 

არ შემიძლია. ქრისტეს მტრები ცდილობდნენ მიეღოთ პილატესგან თანხმობა 

სასიკვდილო განაჩენის აღსასრულებლად, რომელსაც ბრალს თითონ წაუყენებდნენ: 

“მიუგეს მას იუდეველებმა: ჩვენ სჯული გვაქვს და ჩვენი რჯულისამებრ უნდა მოკვდეს, 

რადგან თავი ძედ ღვთისა  გამოაცხადა.” 

ამის მოსმენის შემდეგ პილატეს კიდევ ”უფრო შეეშინდა”. რა თქმა უნდა, 

პილატე სიტყვებს “ღვთის ძე” ვერ გაიგებდა იმ მნიშვნელობით, რომლითაც 

იუდეველებმა თქვეს, რადგან ის წარმართი იყო, მაგრამ ესეც საკმარისი აღმოჩნდა მის 

დასაბნევად. მას მაცხოვარი პრეტორიაში გაჰყავს და პირისპირ ეკითხება: “საიდან ხარ 

შენ? ხოლო იესომ პასუხი არ გასცა მას” – ანუ რა წარმომავლობისაა, ზეციდანაა თუ 

მიწიერი? მართლაც ღვთის ძეა? იესომ კი პასუხი არ გასცა – ამ კითხვაზე პასუხის 

გაცემას აზრი არ ჰქონდა. ქრისტე შეეცადა აეხსნა პილატესთვის, თუ ვინ არის, მაგრამ 

პილატეში მაცხოვრის სიტყვები მხოლოდ ირონიას იწვევდა. შეეძლო კი წარმართ 

სკეპტიკოსს მიეღო ჭეშმარიტი სწავლება ღვთის ძის შესახებ? 

საკუთარ თავში შიშის გადალახვის შემდეგ პილატემ გადაწყვიტა 

მაცხოვრისთვის საკუთარი ძალაუფლება ეჩვენებინა და იძულებით ეპასუხა: “მე 

არაფერს  მეუბნები? არ იცი, რომ ხელმწიფება მაქვს, ჯვარს გაცვა შენ და ხელმწიფება 

მაქვს, გაგიშვა შენ?” უფალი კი ამ ქედმაღლურ სიტყვებზე ღვთაებრივი სიბრძნით 

უპასუხებს: “მიუგო მას იესომ: არ გექნებოდა ჩემზე არავითარი ხელმწიფება, რომარ 

ყოფილიყო შენთვის მოცემუი ზეგარდამო; ამის გამო ჩემს გამცემს შენზე უფრო დიდი 

ცოდვა აქვს” – ის, რომ მე შენს ხელთ ვარ, ღვთის დაშვებაა. ღმერთმა, რომელმაც 

საკუთარი ერი წარმართული რომის მმართველობაში მოაქცია, ნიშნავს იმას, რომ შენც – 

პილატეს მოგცა ჩემზე ხელმწიფება. შენ დამნაშავე იქნები ჩემი გასამართლების გამო, 
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რადგან სინდისის საპირისპიროდ განმსჯი, მაგრამ უფრო დიდი ცოდვა ექნება მას, 

ვისთვისაც უფალს ხელმწიფება არ მიუცია, ვინც ამას თვითნებურად, ბოროტებით 

ჩაიდენს – ანუ სინედრიონს, კაიაფას და იუდა ისკარიოტელს, რომელიც 

მღვდელმთავრის იარაღად იქცა.  

მაცხოვრის ბრძნული სიტყვები, როგორც ჩანს, მოეწონა პილატეს და “ამის 

შემდეგ პილატე ცდილობდა გაეშვა იგი.” მაშინ ბრალმდებლებმა გადაწყვიტეს, 

მიემართათ უკანასკნელი საშუალებისთვის –დამუქრებოდნენ თავად პროკურატორს და 

იგი რომის კეისრის ღალატში დაედანაშაულებინათ: “ხოლო იუდეველები ყვიროდნენ 

და ამბობდნენ: თუ მაგას გაუშვებ, არა ხარ  მეგობარი კეისრისა, რადგან ყოველი, 

რომელიც მეფედ აცხადებს თავს, ეწინააღმდეგება კეისარს.” ამან პილატე შეაშინა, 

რადგან იმდროინდელი კეისარი იყო დაუნდობელი დესპოტი ტიბერიუსი, რომელსაც 

დამსმენები ძალიან უყვარდა.  

ამ მუქარამ საქმე იუდეველთა სასარგებლოდ გადაწყვიტა. პილატე, რომელიც 

მსაჯულის სკამზე დაჯდა, ფორმალურად და საზეიმოდ ამთავრებს სასამართლოს. 

მახარებელი გვაძლევს ცნობას დღისა და საათის შესახებ: “იყო პარასკევი პასექისა, ჟამი 

იყო დაახლოებით მეექვსე.” ანუ ეს იყო პარასკევი, პასექის დღესასწაულის წინა დღე და 

მეექვსე ჟამი, ანუ ჩვენი დროით დღის 12 საათი. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ამით იოანე 

მახარებელი სხვა მახარებლებთან შეუსაბამოდ მოგვითხრობს, განსაკუთრებით მარკოზ 

მახარებელთან, რომელიც ამბობს, რომ “იყო ჟამი მესამე და ჯვარს აცვეს იგი”. 

მეექვსედან მეცხრე ჟამამდე კი ქვეყანა ბნელმა მოიცვა. საქმე ის არის, რომ დღე, ისევე 

როგორც ღამე, ოთხ ჟამად იყოფოდა და თითოში სამი საათი იყო. ამიტომაცაა, რომ ახალ 

აღთქმაში იხსენიება მხოლოდ პირველი, მესამე, მეექვსე და მეცხრე ჟამები. წმინდა 

იოანე არ ამბობს, რომ მეექვსე ჟამი იყო, არამედ – ”ჟამი იყო დაახლოებით მეექვსე”. ეს 

კი, შესაძლოა, ჩვენი დროით ყოფილიყო დრო დილის 9-დან შუადღემდე. არსებობს 

ასევე მოსაზრება, რომ წმინდა იოანე მიუთითებს დროს რომაული გამოთვლით, ანუ 

ამჟამად არსებული დროის მიხედვით, რაც ნიშნავს, რომ შესაძლოა, დილის ექვსი საათი 

ყოფილიყო.  

“უთხრა პილატემ იუდეველებს: აჰა, თქვენი მეფე” – ძნელი სათქმელია, რისი 

გამოთქმა სურდა პილატეს ამ სიტყვებით, მაგრამ არც იმის დაუნახაობა შეიძლება, რომ 

ის კიდევ ერთხელ შეეცადა გაეთავისუფლებინა იესო სიკვდილისგან, მაგრამ 

იუდეველები მოითხოვენ მაცხოვრის სიკვდილით დასჯას. სანამ პილატე საბოლოოდ 

დაუთმობს სინედრიონს მაცხოვარს, კიდევ ერთხელ ეკითხება იუდეველებს: “თქვენი 

მეფე ჯვარს ვაცვა?” - როგორ მთხოვთ მე, რომის ხელისუფლების წარმომადგენელს მის 

სიკვდილით დასჯას?  

ამაზე მღვდელმთავრები, რომლებიც გაბოროტებული არიან მაცხოვრის მიმართ, 

წარმოსთქვამენ საბედისწერო სიტყვებს, რომლებიც მომავალში ებრაელი ხალხის 

განაჩენად იქნება მთელი მათი ისტორიის მანძილზე: “არა გვყავს მეფე გარდა კეისრისა.” 

აღსანიშნავია, რომ მანამდე მღვდელმთავრები ამბობდნენ, რომ “არ გვყავს სხვა მეფე 

ღმერთის გარდა”, ახლა კი მხოლოდ საკუთარი მოთხოვნის შესასრულებლად და 
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მაცხოვარი ჯვარს აცვან, ყველაფერი უარყვეს და განაცხადეს, რომ მათ არ ჰყავთ და არც 

სურთ ჰყავდეთ სხვა მეუფე, გარდა რომის კეისრისა.  

ამის შემდეგ პილატე უთმობს იუდეველების მოთხოვნას და “მაშინ გადასცა იგი 

მათ, რათა ჯვარცმუიყო. და წაიყვანეს იესო.”  

მათე მახარებელი გვიამბობს, რომ პილატემ საჯაროდ დაიბანა ხელები, რითაც 

მიანიშნა იუდეველებს, რომ ამ საქმეში უბრალოა. იუდეველებს ჩვეულება ჰქონდათ 

ხელები დაებანათ იმის დასამტკიცებლად, რომ მას, ვინც ხელს იბანდა, ბრალი არ 

მიუძღოდა ნაპოვნი მოკლული ადამიანის სიკვდილში.  

 

 

გოლგოთის გზა და ჯვარცმა 

 

გოლგოთისკენ მიმავალი მაცხოვრის შესახებ ოთხივე მახარებელი 

მოგვითხრობს. მათე და მარკოზი ამის შესახებ ერთნაირად გვიამბობენ, წმინდა იოანე კი 

_ ძალიან მოკლედ, და არც სიმონ კვირინელზე ამბობს რამეს. ყველაზე ვრცლად ლუკა 

მახარებელი ყვება.  

იოანეს მიხედვით, იმ დროისთვის მიღებული წესით, სიკვდილმისჯილს 

საკუთარი ჯვარი თავად მიჰქონდა იმ ადგილამდე, სადაც სიკვდილით უნდა დაესაჯათ. 

ყველა მახარებლის თანახმად, მაცხოვარი მიიყვანეს ადგილზე, რომელსაც 

გოლგოთა ეწოდება, რაც ნიშნავს ’’თხემის ადგილს’’, სადაც ორ ავაზაკს შორის გააკრეს 

ჯვარზე.  

გოლგოთა - ეს იყო მცირე ბორცვი, რომელიც მაშინ იერუსალიმის კედლებს 

გარეთ მდებარეობდა და უცნობია, რატომ ატარებდა ასეთ სახელს. ფიქრობენ, იმიტომ, 

რომ მას ადამიანის თავის ქალის მსგავსი ფორმა ჰქონდა ან იმიტომ, რომ იქ 

მდებარეობდა  სიკვდილით დასჯილი უამრავი ადამიანის თავის ქალა. უძველესი 

გადმოცემით კი სწორედ ამ ადგილზე იყო დამარხული პირველი ადამიანი – ადამი.  

როდესაც იესო გოლგოთაზე მიიყვანეს, წმინდა მარკოზის მიხედვით, სასმელად 

მურნარევი ღვინო მისცეს, მათე მახარებლის მიხედვით კი _ ნაღველში არეული ძმარი. 

აღნიშნული სასმელი გრძნობებს ადუნებდა და მას მხოლოდ იმ მსჯავრდებულებს 

აძლევდნენ ტანჯვის შემსუბუქების მიზნით, რომელთაც ჯვარზე გაკვრით სიკვდილის 

განაჩენი ჰქონდათ გამოტანილი. რომაელები ამ სასმელს “დამაძინებელს” უწოდებდნენ. 

ებრაელი რაბინების მტკიცებით, ეს იყო ღვინო, რომელშიც ურევდნენ გუდრონს, რის 

გამოც ღვინო გონებას უბინდავდა ჯვარცმულ ადამიანს და ტანჯვას უმსუბუქებდა. 

მური – ეს არის გუდრონის ერთ-ერთი სახეობა და მარკოზ მახარებელიც სწორედ 

ამიტომ ახსენებს მას სახარებაში. მური ძალიან მწარე გემოს აძლევდა ღვინოს და მათე 

მახარებელი სწორედ ამიტომ უწოდებს მას ნაღველს. ღვინო კი ამ ნივთიერების 

გაზავების შედეგად ძმარდებოდა და ამიტომ უწოდებს მას ძმარს.  

იმ დროისთვის ჯვარი სხვადასხვა ფორმისა იყო და დამნაშავეებსაც მას 

სხვადასხვაგვარად აცვამდნენ. მაგალითად, ზოგიერთ დამნაშავეს მიწაზე დაწოლილ 

ჯვარზე გააკრავდნენ, შემდეგ აღმართავდნენ და მიწაში ღრმად ასობდნენ. ზოგიერთებს 
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კი უკვე აღმართულ ჯვრამდე სწევდნენ და ისე აკრავდნენ, ზოგიერთს კი _ თავდაყირა. 

დამნაშავეებს ზოგჯერ სამსჭვალებით აჭედებდნენ, ზოგჯერ კი – პირდაპირ თოკებით 

აბამდნენ.  

ჯვარცმული ადამიანის სხეული საშინელ ტკივილს განიცდიდა, ემართებოდა 

კრუნჩხვები, უჩნდებოდა აუტანელი წყურვილის გრძნობა დიდი ოდენობით სისხლის 

დაკარგვის შედეგად. გარდა ამისა, ჯვარცმულის ტანჯვა წარმოუდგენლად მძიმე იყო იმ 

თვალსაზრისითაც, რომ ის დიდი ხნის განმავლობაში არ კვდებოდა; შესაძლოა, სამი, 

ოთხი და მეტი დღე ყოფილიყო ჯვარზე და კიდევ ეცოცხლა. ამიტომაც, ასეთი 

სადამსჯელო მექანიზმი გამოიყენებოდა განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩამდენის 

მიმართ და ყველაზე დამამცირებლად ითვლებოდა. 

იმისათვის, რომ ჯვარცმულს სამსჭვალების გამო დროზე ადრე ხელები არ 

დაგლეჯოდა, ფეხებქვეშ ფიცარს უდებდნენ, რაზეც მას დგომა შეეძლო. დამნაშავის 

თავს ზემოთ, დარჩენილ ადგილზე კი გაიკვრებოდა ბრალდება, რის გამოც 

გაასამართლეს პირი.  

“დაწერა პილატემ წარწერა და დადო ჯვარზე.” წმინდა იოანე გვაუწყებს, რომ 

პილატეს ბრძანებით, დაფაზე დააწერეს მაცხოვრის ბრალდება “და იყო დაწერილი: 

იესო ნაზარეველი, მეფე იუდეველთა.” იმის გამო, რომ სინედრიონის წევრებმა 

მაცხოვარი სამეფო ღირსების მითვისებაში დაადანაშაულეს, პილატემაც ამიტომ ბრძანა, 

დაეწერათ ასეთი ბრალდება სინედრიონის შესარცხვენად, რომ იუდეველთა მეფე ჯვარს 

იუდეველი ხალხის მოთხოვნით აცვეს.  

ტრადიციის საპირისპიროდ, წარწერა სამ ენაზე გაკეთდა: ებრაულად, 

ბერძნულად და რომაულად. ამის მიზანი იყო ის, რომ ყველას წაეკითხა ეს წარწერა. 

პილატემ ამით, ქვეცნობიერად, უდიდესი რამ გააკეთა: მაცხოვარი იესო ქრისტე, 

რომელიც იმ დროს ყველაზე დამცირებულ მდგომარეობაში იყო, მთელი ქვეყნის მეფედ 

აღიარა, რაც მაცხოვრის ბრალმდებლებმა დაცინვად აღიქვეს და  პილატეს წარწერის 

შეცვლა მოსთხოვეს. ამაყმა რომაელმა ამაზე მკაცრი უარი უთხრა, რითაც იუდეველებს 

საკუთარი ძალაუფლება დაანახა.  

“და ჯარისკაცებმა, როცა ჯვარს აცვეს იესო, აიღეს მისი სამოსი _ და გაიყვეს 

ოთხ ნაწილად...” რომის კანონი ჯარისკაცებს უფლებას აძლევდა, საკუთრებაში 

ჰქონოდათ ჯვარცმულის სამოსი. ფილონ ალექსანდრიელის მოწმობით, მაცხოვარი 

ჯვარზე ოთხმა ჯარისკაცმა გააკრა. წმინდა იოანეც სწორედ ამას ამბობს, რომ მაცხოვრის 

ზედა სამოსი ოთხ ნაწილად გაყვეს: “თითოეული ჯარისკაცისთვის  ნაწილი,” კვართი კი 

უკერველი იყო, არამედ ნაქსოვი. კვართის გახევას არანაირი ფასი აღარ ჰქონდა, ამიტომ 

მეომრებმა მასზე წილი ყარეს, რათა მთლიანი რომელიმე მათგანს შეხვედროდა. 

გადმოცემის თანახმად, აღნიშნული კვართი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიერ იყო 

მოქსოვილი. 

მეომრები როდესაც ამას აკეთებდნენ, ქვეცნობიერად შეასრულეს დავით 

მეფსალმუნის წინასწარმეტყველება, რომელიც წმინდა იოანესაც მოჰყავს სახარებაში: 

“რათა აღსრულდეს წერილი: გაიყვეს სამოსელი ჩემი ერთმანეთში და ჩემს კვართზე 

იყარეს წილი” 
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ღვთისმშობელი მაცხოვრის ჯვართან 

 

მხოლოდ ერთი მახარებელი – იოანე, როგორც მოწმე და მონაწილე იმ 

მოვლენისა, გვაუწყებს, თუ როგორ დაავალა ჯვარცმულმა მაცხოვარმა პირადად მას 

ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი ზრუნვა.  

როდესაც გამძვინვარებულმა მტრებმა  ბოროტი განზრახვა დაიკმაყოფილეს და 

დაშლა დაიწყეს, ჯვარს, რომელზეც მაცხოვარი იყო გაკრული, შორიახლოს მდგომი 

ღვთისმშობელი მიუახლოვდა. ჯვარს ასევე მიუახლოვდნენ ღვთისმშობლის და მარია 

კლეოპა, მარია მაგდალელი და მოწაფე, რომელიც მაცხოვარს ძალიან უყვარდა. სწორედ 

ასე უწოდებს საკუთარ თავს იოანე მახარებელი. 

მაცხოვრის ამ ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ ღვთისმშობელი მარტო რჩებოდა და 

არავინ იყო, ვინც მისთვის იზრუნებდა. ამიტომაც სიტყვებით: “დედაკაცო, აჰა, ძე შენი! 

” და “აჰა, დედა შენი” მაცხოვარმა ყოვლადწმინდაზე ზრუნვა წმინდა იოანეს ჩააბარა. 

“და იმ დროიდან წაიყვანა მოწაფემ იგი თავისთან” – ამ წუთიდან მარადისქალწული 

მარიამი სიკვდილამდე მისთვის მზრუნველ იოანესთან ცხოვრობდა. ეს საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია აი, რატომ: პროტესტანტები და სექტანტები, 

რომლებიც შესაძლებლობას არ ტოვებდნენ დაეგმოთ ღვთისმშობელი, უარყოფენ მის 

მარადქალწულებას და ამბობენ, რომ იესოს შემდეგ მას სხვა შვილებიც ჰყავდა, 

რომლებიც ბუნებრივი სახით ეყოლა იოსებისგან _ “მაცხოვრის ძმები”, რომელთა 

შესახებაც ნათქვამია სახარებაში. ისმის კითხვა: თუ მას ჰყავდა სხვა შვილები, 

რომლებსაც უნდა მოევლოთ დედისთვის და ვალდებულიც იყვნენ, მაშინ რატომ 

დაავალა მასზე ზრუნვა მცხოვარმა იოანეს?..  

უნდა ვივარაუდოთ, რომ ღვთისმშობელიც და იოანე მახარებელიც მაცხოვართან 

დარჩნენ ბოლომდე – ვიდრე ის არ აღესრულა. თავად მახარებელიც მოგვითხრობს, რომ 

იყო მხილველი მაცხოვრის გარდაცვალებისა და ყოველივე იმისა, რაც ამას მოჰყვა. 

 

 

მაცხოვრის აღსასრული  

 

პირველი სამი მახარებლის თანახმად, იესოს აღსასრულს თან ახლდა სრული 

უკუნი, რომელმაც სამყარო მოიცვა. ეს არ შეიძლებოდა ყოფილიყო  მზის ჩვეულებრივი 

დაბნელება, რადგან ებრაელთა პასექის დროს ყოველთვის სავსემთვარეობაა, მზის 

დაბნელება კი მხოლოდ ახალმთვარეობისას ხდება. ეს იყო სასწაული, რომელიც 

ცხადყოფდა არაჩვეულებრივ მოვლენას – ღვთის ძის გარდაცვალებას. 

პირველი ორი მახარებელი გვაუწყებს, რომ ერთ-ერთმა მეომარმა ძმრით 

გაჟღენთილი ღრუბელი აიღო, უსუპს წამოაცვა და მაცხოვარს მიაწოდა. როგორც ჩანს, ეს 

იყო მჟავე ღვინო, რომელსაც ჩვეულებრივ რომაელი მეომრები სვამდნენ ხოლმე, 

განსაკუთრებით ცხელ დღეებში. იმის გამო, რომ ჯვარცმა იწვევდა ენით აუწერელ 
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წყურვილს, მაცხოვარმა წარმოსთქვა: “მწყურია”. და აქვე დაუმატა: “აღსრულდა”. – 

აღსრულდა ის საქმე, რომელიც ღმერთმა განსაზღვრა – აღსრულდა კაცობრიობის 

გამოხსნა და მისი ღმერთთან შერიგება, რაც მაცხოვრის სიკვდილით მოხდა.  

იმის შესახებ, რაც შემდეგ მოხდა, პირველი სამი მახარებლის მონათხრობს  

იოანე მახარებელი ავსებს. იმის გამო, რომ იყო პარასკევი, რაც ბერძნულად ნიშნავს 

“მომზადებას”, ანუ ეს იყო წინა დღე შაბათისა, რომელიც იყო “დიდი დღე”, რადგან 

პასექის პირველ დღეს დაემთხვა. იმის გამო, რომ ამ “დიდ დღეს” ჯვრებზე არ 

დაეტოვებინათ დასჯილები, იუდეველებმა და სინედრიონის წევრებმა, ანუ მაცხოვრის 

მტრებმა ”სთხოვეს პილატეს, რომ  გადაემტვრიათ მათთვის წვივები და 

გარდამოეხსნათ” და ამ გზით მოკლულებს ჩამოხსნიდნენ და დაასაფლავებდნენ 

საღამოს დადგომამდე, როდესაც მათ უკვე პასექი უნდა ეჭამათ.  

რომის უმკაცრესი კანონის თანახმად, ჯვარცმულებს სიკვდილის 

დასაჩქარებლად წვივებს უმტვრევდნენ. პილატესგან ამ უფლების მიღების შემდეგ 

მეომრებმა წვივები გადაუმტვრიეს იესოსთან ერთად ჯვარცმულ ავაზაკებს, რომლებიც 

ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. “ხოლო როცა მივიდნენ იესოსთან და ნახეს, რომ იგი უკვე 

მკვდარი იყო, არ გადაუმტვრიეს მას წვივები, არამედ ერთმა ჯარისკაცთაგანმა შუბი 

უგმირა მას გვერდში და მყისვე გადმოვიდა სისხლი და წყალი.” 

დიდხანს მსჯელობდნენ იმაზე, შეიძლებოდა თუ არა გარდაცვლილი იესოს 

სხეულიდან გადმოსულიყო წყალი და სისხლი. ზოგიერთები ამტკიცებდნენ, რომ ეს 

შეუძლებელი იყო. და ამას ამტკიცებდნენ იმის საფუძველზე, რომ მკვდარი ადამიანის 

სხეულში სისხლი, თხევად მდგომარეობაში, მხოლოდ ერთი საათის განმავლობაშია, 

წყალი კი მას შემდეგ გროვდება ორგანიზმში, როდესაც სხეული გახრწნას იწყებს, ასევე 

_ სხვადასხვა დაავადების არსებობის შემთხვევაში. ყველა ეს მსჯელობა უსაფუძვლოა. 

ჩვენ არ ვიცით მაცხოვრის ჯვარზე გაკვრის ყველა დეტალი, ამიტომაც მათზე დავა არ 

შეგვიძლია. თუმცა, საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია, რომ ჯვარცმულები ვარდებიან 

ციებ-ცხელების მდგომარეობაში. ასევე, მეომრის მიერ მაცხოვრისთვის ფერდში შუბის 

ძგერება უეჭველად მალე მოხდებოდა _ არა უმეტეს ერთი საათის გასვლისა, რადგან 

საღამოვდებოდა და იუდეველები თავისი ბოროტი საქმის დასრულებას აპირებდნენ. 

გარდა ამისა, არ არსებობს იმის საფუძველი, რომ მაცხოვრის ფერდიდან 

სისხლისა და წყლის გადმოსვლა განვიხილოთ როგორც ჩვეულებრივი მოვლენა. თავად 

იოანე მახარებელიც თავის სახარებაში ამას სასწაულად აღიარებს: “და რომელმაც 

იხილა, დაამოწმა; და ჭეშმარიტია მისი მოწმობა და მან იცის, რომ ჭეშმარიტს ამბობს, 

რათა თქვენც ირწმუნოთ.” 

ღმერთკაცის უწმინდეს სხეულს წარმოუდგენელია, ხრწნის ისეთივე პროცესი 

განეცადა, როგორსაც ჩვეულებრივი ადამიანის სხეული განიცდის, არამედ ცხადია, რომ 

სიკვდილის წუთიდან მისმა სხეულმა იმ მდგომარეობაში დაიწყო გადასვლა, რომელიც 

მისთვის ახალი სახით _ აღდგომით დასრულდებოდა.  

წმინდა მამები სისხლისა და წყლის მაცხოვრის სხეულიდან გადმოსვლას 

ხსნიან, როგორც ნიშანს იმ საიდუმლოთა, რომლითაც მორწმუნეები უერთდებიან  

ქრისტეს _ ნათლობითა და ზიარებით: წყლით  ხელახლა ვიბადებით ქრისტეში, მისი 



 85 

სისხლითა და სხეულით კი ვსაზრდოობთ (თეოფილაქტე ბულგარელი და იოანე 

ოქროპირი). წმინდა იოანე მახარებელი, რომელიც ჯვართან იდგა და ამ ყველაფერს 

ხედავდა, ამოწმებს იმის შესახებაც, რომ მაცხოვარი ჭეშმარიტებას ქადაგებდა და 

თავადაც ამ ჭეშმარიტებას გადმოგვცემს: “მან იცის, რომ ჭეშმარიტს ამბობს, რათა 

თქვენც ირწმუნოთ” – ამბობს მახარებელი საკუთარ თავზე.  

ქრისტეს ფერდიდან სისხლისა და წყლის გადმოდინება წარმოადგენს ნიშანს 

იმისა, რომ ქრისტე ჩვენი გამომხსნელი და განმწმენდელი გახდა: ნათლობისას _ წყლით 

და ზიარებისას _ სისხლით.  

 

 

მაცხოვრის საფლავად დადება 

 

მაცხოვრის საფლავად დადებას ადგილი ჰქონდა მოსაღამოვებისთანავე, როცა 

შაბათი ჯერ კიდევ არ დამდგარიყო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს მოხდა მზის 

ჩასვლამდე ერთი ან ორი საათით ადრე _ მზის ჩასვლისთანავე შაბათი დგებოდა.  

მარკოზ მახარებლის თანახმად, იერუსალიმთან ახლოს მდებარე ქალაქ 

არიმათიიდან მოვიდა იოსები, რომელიც იყო სინედრიონის წევრი, მაგრამ ქრისტეს 

ფარული მოწაფე. ის მაცხოვრის გასამართლებაში არ მონაწილეობდა. მივიდა 

პილატესთან და გამოისყიდა მაცხოვრის სხეული, რათა დაესაფლავებინა.  

რომაელთა წესის თანახმად, ჯვარცმულები ჯვარზე რჩებოდნენ და ხშირად 

ფრინველთა კერძი ხდებოდნენ, მაგრამ შეიძლებოდა ხელისუფლებისგან ნებართვის 

აღება გარდაცვლილთა დასასაფლავებლად.  

პილატე გაოცდა იმის გამო, რომ მაცხოვარი უკვე გარდაცვლილი იყო, რადგან 

ჯვარცმულები რამდენიმე დღის განმავლობაში არ კვდებოდნენ. ასისთავს დაავალა, 

შეემოწმებინა იესოს სხეული და მხოლოდ მას შემდეგ მისცა იოსებს მისი დასაფლავების 

უფლება. იოანე მახარებლის მიხედვით, მოვიდა ნიკოდემოსიც, რომელმაც მოიტანა 

სმირნისა და ალოეს ნაზავი. იოსებმა იყიდა სუდარა – გრძელი და ძვირადღირებული 

ნაჭერი. მათ ჩამოხსნეს მაცხოვარი, ებრაული წესით სცხეს ნელსაცხებელი და იოსების 

ბაღში, ახალ საფლავში დააბრძანეს, რომელიც გოლგოთასთან ახლოს მდებარეობდა. 

იმის გამო, რომ მზე ჩადიოდა, ყველაფერი ნაჩქარევად კეთდებოდა. მათ საფლავთან 

ლოდი მიაგორეს და წავიდნენ. 

 

 

აღდგომა ქრისტესი 

 

არცერთი მახარებელი, რომლებიც ქრისტეს აღდგომის შესახებ მოგვითხრობენ, 

არაფერს ამბობენ ამ იდუმალ და ჩვენთვის მიუწვდომელ მოვლენაზე. ისინი 

კონკრეტულად არ აღწერენ, თუ როგორ მოხდა ეს ან როგორ გამოვიდა მაცხოვარი 

საფლავიდან ისე, რომ ბეჭედი არ დაურღვევია. ისინი გვამცნობენ მხოლოდ მიწისძვრისა 

და მაცხოვრის აღდგომის შემდეგ ანგელოზის მიერ საფლავის ლოდის გადაგორებაზე; 
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ასევე, ანგელოზის საუბრის შესახებ საფლავთან მისულ დედაკაცებთან. იმაზე, თუ რა 

მოვლენებს ჰქონდა ადგილი იესო ქრისტეს აღდგომის შემდეგ.  

 

  

 

თავი 20 

 

მენელსაცხებლე დედები ქრისტეს საფლავზე  

 

დედაკაცებს, რომლებიც გოლგოთაზე მაცხოვრის ჯვარცმას ესწრებოდნენ, 

სურდათ, რომ საფლავში ქრისტეს ნაჩქარევად დადებული სხეული არ დაემარხათ 

ნელსაცხებლის ცხების გარეშე, თანახმად ებრაული ტრადიციისა. მათ, სჯულის 

მიხედვით, შაბათის დღე სახლში უქმედ შეინახეს, კვირის პირველ დღეს კი, 

გამთენიისას, მაცხოვრის საფლავისკენ გაეშურნენ, რათა აღესრულებინათ თავიანთი 

სურვილი და უკანასკნელი ვალი მოეხადათ საყვარელი მოძღვრის წინაშე.  

ეს ქალები, რომლებიც ისტორიაში შევიდნენ როგორც “მენელსაცხებლე 

დედები”, იყვნენ: მარიამ მაგდალელი, “სხვა მარიამი”, მარიამ იაკობისი, სალომეა და 

სხვები, რომლებიც მაცხოვარს გალილეადან მოჰყვებოდნენ.  

ვინ არის “სხვა მარიამი”, რომელიც მათეს სახარებაშია ნახსენები?  პასექის დღის 

სვინაქსარში დაცული უძველესი საეკლესიო გადმოცემით, ეს თავად ღვთისმშობელი 

იყო. 

სალომეა იყო “ზებედეს ძეთა” – იაკობისა და იოანეს დედა. რაც შეეხება ლუკა 

მახარებლის ნათქვამს _ “იყვნენ სხვებიც” – საეკლესიო გადმოცემის თანახმად, ესენი 

იყვნენ მართა და მარიამი, მარიამ კლეოპასი და სხვები. 

იოანე მახარებლის თხრობა სხვებისგან განსხვავებულია. ის გვაუწყებს, რომ  

მაცხოვრის საფლავთან პირველად მარიამ მაგდალელი მივიდა. რა თქმა უნდა, ის 

მარტო არ მისულა, არამედ სხვა მენელსაცხებლე დედებთან ერთად, მაგრამ მისი 

სიყვარული იმდენად დიდი იყო ქრისტესადმი, რომ ყველაზე ადრე მივიდა. იმას, რომ 

მარიამ მაგდალელი მარტო არ ყოფილა, ვიგებთ ისევ იოანეს სახარებიდან:  პეტრე და 

იოანე მოციქულებთან მისული მათ მრავლობით რიცხვში ესაუბრება: “გაიქცა და 

მივიდა სიმონ-პეტრესთან და სხვა მოწაფესთან, რომელიც უყვარდა იესოს, და უთხრა 

მათ: აიღეს უფალი საფლავიდან და არ ვიცი, სად დადეს იგი”. მარიამ მაგდალელმა, 

რომელსაც საფლავზე ანგელოზი ჯერ არ გამოსცხადებია, იფიქრა, თითქოს მაცხოვრის 

სხეული ვიღაცას წაეღოს და საჩქაროდ მირბის მოციქულებთან ამის შესატყობინებლად. 

უკან მობრუნებული  სხვა ქალებსაც ხვდება გზაზე. სანამ მარიამ მაგდალელი 

მოწაფეებისკენ მიემართება, სხვა დედები მიუახლოვდებიან საფლავს, სადაც ორ 

ანგელოზს იხილავენ, რომლებიც ქრისტეს აღდგომის შესახებ აუწყებენ. ისინიც 

მოწაფეებისკენ გაიქცევიან, რათა მათაც ახარონ ქრისტეს აღდგომა. ამის შესახებ 

პირველი სამი მახარებელი მოგვითხრობს. 
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მოციქულები პეტრე და იოანე (რომელიც სახარებაში საკუთარ სახელს კვლავ არ 

ასახელებს და ამბობს “სხვა მოწაფე”) გაემართნენ ქრისტეს საფლავისკენ.  

იოანემ, რომელიც პეტრეზე ახალგაზრდა იყო, გაუსწრო მას და პირველი მივიდა 

საფლავთან, მაგრამ შიგნით არ შესულა. მოვიდა პეტრეც, რომელიც უფრო გაბედული 

იყო და შევიდა სამარხში, სადაც დაინახა მაცხოვრის სახვევები, “და სუდარა, რომელიც 

თავზე ჰქონდა მას,  იდო არა ტილოებთან, არამედ ცალკე, შეკეცილი ერთ ადგილას.” 

ამის შემდეგ სამარხში შევიდა “სხვა მოწაფეც”, ანუ იოანე, რომელმაც “იხილა და 

ირწმუნა”. ანუ მან ირწმუნა ქრისტეს ჭეშმარიტი აღდგომა, რადგან, მისი აზრით, თუ 

მაცხოვრის სხეულს მოიპარავდნენ, სახვევებს არავინ მოხსნიდა. 

“რადგან ჯერ არ იცოდნენ წერილიდან, რომ იგი მკვდრეთით უნდა 

აღმდგარიყო” – მანამდე, ვიდრე უფალი “გონებას გაუხსნიდა წერილის შესაცნობად 

(ლუკ. 24:45)”, მოწაფეებს ბევრი რამ არ ესმოდათ: არ ესმოდათ არც მაცხოვრის საუბარი 

მისი ტანჯვისა და აღდგომის შესახებ, ამიტომაც საჭიროებდნენ ეხილათ ამის 

საგნობრივი დადასტურება.  

სწორედ ასეთი დამამტკიცებელი საბუთი იყო იოანესთვის მაცხოვრის აღდგომა, 

- მან მაცხოვრის სახვევები ნახა, რომლებიც საგულდაგულოდ იყო სამარხში დაკეცილი. 

მაგრამ ამით მხოლოდ იოანემ ირწმუნა. როგორც ლუკა მახარებელი ამბობს, პეტრე ამ 

ყველაფრის ხილვით განცვიფრდა. მაცხოვრის სამგზის უარყოფის შემდეგ მისი სული 

დამძიმებული იყო და რწმენისკენ არ იყო მიმართული. ამიტომაც, შესაძლებელია, რომ 

ყოვლადმოწყალე უფალი სიმონ-პეტრეს ამიტომაც ეჩვენა, რაზეც ასევე ძალიან მოკლედ 

მოგვითხრობს ლუკა მახარებელი.  

 

 

მაცხოვრის გამოცხადება მარიამ მაგდალელის წინაშე 

 

მას შემდეგ, რაც პეტრემ და იოანემ მაცხოვრის საფლავი დატოვეს, იქ დარჩა 

მარიამ მაგდალელი, რომელიც, შესაძლოა, მოციქულებს გამოჰყვა. ის სულით  

შეძრწუნებული იყო და ტიროდა, ეგონა, რომ მაცხოვრის სხეული მოიპარეს. ის დაიხარა 

სამარხისკენ და დაინახა უფლის ორი ანგელოზი. მისი მწუხარება იმდენად დიდი იყო, 

რომ ყველა სხვა გრძნობას ახშობდა. ამიტომაც იყო, რომ ამ მოვლენის გამო არ 

შეშფოთებულა და მათს კითხვაზე: “დედაკაცო, რას ტირი?” ისე, თითქოს მიწიერ 

არსებებს ესაუბრებოდა, გამოხატა დიდი მწუხარება და უპასუხა: “აიღეს ჩემი უფალი 

და არ ვიცი, სად დადეს იგი”. ეს რომ თქვა, შესაძლოა, შემთხვევით ან ინსტიქტურად 

შემობრუნებულიყო უკან, და დაინახა იესო ქრისტე, მაგრამ ვერ იცნო. ალბათ, იმიტომ, 

რომ ის “სხვა სახით” გამოეცხადა, რის გამოც მარიამმა ის მებაღედ ჩათვალა. 

შესაძლებელია, ვერ იცნო ნამტირალევი თვალების გამოც, რადგან ის დიდად 

დამწუხრებული იყო და არ ელოდა, რომ მაცხოვარი გამოეცხადებოდა.  

მარიამ მაგდალელმა მაცხოვარი ვერ იცნო ვერც ხმით, როდესაც უფალმა 

ჰკითხა: “დედაკაცო, რა ტირი, ვის ეძებ?” მას მებაღე ეგონა, რაც ჩვეულებრივია, რადგან 

ასე დილაადრიან ვინ შეიძლებოდა ყოფილიყო იქ, თუ არა მებაღე. ის მაცხოვარს 
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უპასუხებს: “უფალო”, რაც ნიშნავს “ბატონო”: “თუ შენ აიღე იგი, მითხარი, სად დადე, 

და მე წამოვიღებ მას” და არც კი ფიქრობს, რომ სუსტია და მარტო ვერ შეძლებს 

ცხედრის წამოღებას.  

ამის შემდეგ ქრისტემ საკუთარი თავი გამოუცხადა, როდესაც მისი სახელი, 

სავარაუდოდ, მარიამისთვის ნაცნობი ინტონაციით წარმოსთქვა: “მარიამ.” 

მარიამი “მიბრუნდა” – რაც გვიჩვენებს, რომ მოსაუბრეს, რომელიც მებაღე ეგონა, 

არ უყურებდა, არამედ მისი მზერა კვლავ საფლავისკენ იყო მიმართული “მიბრუნდა 

იგი და უთხრა მას ებრაულად: რაბბუნი! (რაც ნიშნავს: მოძღვარო)” და როგორც ჩანს, 

განუზომელი სიხარულის გამო, მაცხოვრის ფეხებთან დაეცა. შესაძლოა, იმის გამოც, 

რომ დარწმუნებულიყო, ნამდვილად ქრისტე იყო, თუ არა. იესომ კი ამის გაკეთების 

საშუალება არ მისცა: “უთხრა მას იესომ: ნუ შემეხები მე, რადგან ჯერ არ ავსულვარ ჩემს 

მამასთან; წადი და ჩემს ძმებთან და უთხარი მათ: ავდივარ ჩემს მამასთან და თქვენს 

მამასთან,  ჩემს ღმერთთან და თქვენს ღმერთთან.”  

ამით მაცხოვარი თითქოს ეუბნება, რომ ენდოს არა შეხების გრძნობას, არამედ 

მის სიტყვას. ამ აკრძალვის შინაარსი ასეთია: მაცხოვარს სურდა მარიამისთვის ეთქვა: არ 

შეგიძლია ჩემთან იყო მუდმივად, არამედ წადი და იქადაგე ჩემი აღდგომა. მე ვეღარ 

დავრჩები მუდმივად თქვენთან, არამედ მამასთან უნდა ავიდე.  

მარიამ მაგდალელი მიდის და მოწაფეებს აუწყებს, რაც უფალმა უთხრა. 

მახარებელთა თანახმად, უფალი აღდგომის შემდეგ პირველად მარიამ 

მაგდალელს გამოეცხადა, მაგრამ პირველი საუკუნეების საეკლესიო გადმოცემით, 

მაცხოვარი პირველად ღვთისმშობელს გამოეცხადა, რაც სრულიად ბუნებრივი და 

გასაგებია. აღნიშნული გადმოცემა არ შეიძლება, რეალობას არ ეფუძნებოდეს, ხოლო 

სახარებებში ამის შესახებ თუ არაფერია თქმული, იმიტომ, რომ მათში ისედაც ბევრი 

რამ არ თქმულა _ როგორც ამას წმინდა იოანე მახარებელი გვეუბნება.  

უნდა ვივარაუდოთ, რომ თავად ყოვლადწმინდა ქალწულს არ უნდოდა  მისი 

ცხოვრების საიდუმლოებათა გამჟღავნება. სწორედ ამიტომაა, რომ სახარებაში მის 

შესახებ მხოლოდ მცირე რამ არის ნათქვამი, მხოლოდ ის აუცილებელი ფაქტებია 

გადმოცემული, რომლებიც უშუალოდ მაცხოვარს უკავშირდება. როგორც ჩანს, თავად 

მახარებლებს საერთოდ არ სურდათ, ღვთისმშობელი ეხსენებინათ, როგორც ქრისტეს 

აღდგომის ჭეშმარიტი დამმოწმებელი, რადგან ეჭვიანი ადამიანებისთვის ეს სარწმუნო 

არ იქნებოდა. მახარებლები ამბობენ, რომ მოციქულებმა  მენელსაცხებლე დედების 

მონათხრობი არ დაიჯერეს, და თუკი თავად მოციქულებმა არ დაუჯერეს დედებს, 

ჩვეულებრივი ადამიანები როგორღა ირწმუნებდნენ იესოს დედის მიერ მოთხრობილს?  

 

 

მაცხოვრის გამოცხადება ათი მოწაფის წინაშე 

 

აღნიშნულის შესახებ გაცილებით ვრცლად მოგვითხრობენ მარკოზ და იოანე 

მახარებლები. იოანე მახარებლის თანახმად, ეს იყო “როცა მოსაღამოვდა იმ ერთშაბათ 

დღეს” მახარებელი აქ დღეების ებრაულ გამოთვლას არ მიმართავს, რომლის 
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თანახმადაც, საღამო მეორე დღის დასაწყისია. იმ სახლის კარი, სადაც მოწაფეები იყვნენ, 

დაკეტილია იუდეველთა შიშით, რომლებიც მათ მაცხოვრის სხეულის მოპარვაში 

ადანაშაულებდნენ და, ამის შესაბამისად, მოწაფეები მათგან  ძალადობრივ ქმედებებს 

მოელოდნენ.  

“კარები დაკეტილი იყო, სადაც იყვნენ მოწაფეები შეკრებილნი იუდეველთა 

შიშის გამო, მივიდა იესო და დადგა შუაში და უთხრა მათ: მშვიდობა თქვენდა!” აქ ჩანს 

მაცხოვრის სხეულის განსაკუთრებული თვისება: საგნები მისთვის წინააღმდეგობას არ 

ქმნის და მათ შორის გავლაც შეუძლია. დახურულ კარში მისმა ასეთმა სასწაულებრივმა 

გავლამ მოწაფეები გააოცა, რაზეც წმინდა ლუკა მოგვითხრობს. მოწაფეებს მაცხოვარი 

სული ჰგონიათ, მაგრამ იესო ქრისტე მათ არწმუნებს, რომ სული არ არის და უჩვენებს 

ნაიარევ სხეულს. უდასტურებს, რომ ეს ისევ ის სხეულია, რომლითაც ჯვარზე ევნო და 

ნებას რთავს შეეხონ, რათა დარწმუნდნენ, რომ სული არ არის.  

მოწაფეებს გაუხარდათ მაცხოვრის ხილვა – მათი ეჭვი გაიფანტა და ის 

სიხარული დაეუფლათ, რომლის შესახებაც იესო ჯერ კიდევ საიდუმლო სერობის დროს 

აუწყებდა.  

მაცხოვარი კიდევ ერთხელ ეუბნება: “მშვიდობა თქვენდა!” და ამის შემდეგ 

ხილული ნიშნით – შებერვით ანიჭებს მათ სულიწმინდას: “მიიღეთ სულიწმიდა; ვისაც 

მიუტევებთ ცოდვებს, მიეტევებათ მათ და ვისაც შეკრავთ, შეკრულები იქნებიან.”  

ეს მოხდა ორმოცდამეათე დღემდე, რადგან სულიწმინდის მადლი  სწორედ 

ორმოცდამეათე დღეს გადავიდა მათზე სრულად. ეს კი ის ნიჭი იყო, რომელიც მათ 

რწმენაში გააძლიერებდა, რათა სწორად დაეწერათ წმინდა წერილი. ასე მაცხოვარმა 

იმიტომაც გააკეთა, რომ თერთმეტივე მოწაფეში გაეჩინა რწმენა ამქვეყნად მათი 

ღვთაებრივი მოვლინების შესახებ – რომ ისინი არიან არა მხოლოდ მაცხოვარს 

დამოწაფებული ადამიანები, არამედ მოციქულები, რომლებმაც დიდი სამსახური უნდა 

გასწიონ, რაც მთელ ქვეყანაზე მაცხოვრის შესახებ ქადაგებას უკავშირდება.  

 

 

თომას ურწმუნოება 

 

იოანე მახარებელი გვაუწყებს, რომ მაცხოვრის პირველი გამოცხადებისას თომა 

მოციქული, მარჩბივად წოდებული, მოწაფეებთან არ იმყოფებოდა. როგორც 

სახარებიდან ჩანს, ეს მოციქული ჯიუტი ბუნებით სხვებისგან განსხვავებულია, რითაც  

ისეთი ადამიანები ხასიათდებიან, რომელთაც მყარად ჩამოყალიბებული შეხედულება 

აქვთ. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც მაცხოვარი იუდეაში მიემართებოდა ლაზარეს 

მკვდრეთით აღსადგენად, თომამ გამოთქვა აზრი, რომ იქ წასვლა სახიფათო იყო: 

“წავიდეთ ჩვენც და მასთან ერთად დავიხოცოთ”. როდესაც ქრისტემ თავის 

გამოსამშვიდობებელ საღამოზე მოწაფეებს უთხრა, რომ “სადაც მე მივდივარ,  იცით და 

გზაც იცით”, თომა მოციქული უფალს აქაც შეეწინააღმდეგება და ეტყვის: “არ ვიცით, 

სად მიდიხარ, და როგორ შეგვიძლია გზა ვიცოდეთ?” 
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ამრიგად, მაცხოვრის ჯვარცმამ თომაზე განსაკუთრებულად მძიმედ იმოქმედა; 

მას ჩამოუყალიბდა ისეთი აზრი, რომ მაცხოვარს ვერასოდეს იხილავდა.  სულიერად ისე 

დაეცა, რომ უფლის აღდგომის დღეს მოწაფეებთან ერთადაც კი არ ყოფილა: მან 

ჩათვალა, რომ ყველაფერი დამთავრებულია და ერთად ყოფნა საჭირო აღარაა. თომა 

მოწაფეებისგან იგებს, რომ “მაცხოვარი იხილეს”. თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, ის 

გადაჭრით ამბობს უარს ამის დაჯერებაზე. თავისი მოძღვრის აღდგომას 

წარმოუდგენლად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ამას მხოლოდ მაშინ დაიჯერებს, როდესაც 

არა მხოლოდ საკუთარი თვალით იხილავს, არამედ მაცხოვრის იარებსაც ხელით 

შეეხება: “ხოლო მან თქვა: თუ არ ვიხილავ მის ხელებზე სამსჭვალთა კვალს და არ 

დავადებ ჩემს თითს სამსჭვალთა ადგილას და არ დავადებ ჩემს ხელს მის გვერდს, არ 

ვირწმუნებ.” თომას ეს სიტყვები მიანიშნებს მაცხოვრის ჭრილობის სიღრმეზე, 

რომელიც მეომარმა მიაყენა.  

მოწაფეების წინაშე მაცხოვრის პირველი გამოცხადებიდან რვა დღის შემდეგ 

უფალი კვლავ ეჩვენა მათ, სავარაუდოდ, იმავე სახლში “როცა კარები დაკეტილი იყო”. 

ამ დროს თომაც მოწაფეებთან ერთად იყო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ თომა მოციქული იქ 

სხვათა ზეგავლენით მოვიდა და რწმენის მცირე მარცვალიც გაუღვივდა. მაცხოვარიც 

სწორედ ამიტომ გამოეცხადა, რომ თავის მოწაფეში ეს რწმენა გაეძლიერებინა. მან თომას 

მიმართა: “შემდეგ უთხრა თომას: გამოიწოდე შენი თითი აქ და იხილე ჩემი ხელები...” 

იესო, პასუხად თომას ეჭვისა, მას მისივე სიტყვებით უპასუხებს. გასაგებია, რომ ეჭვის 

შესახებ ცოდნით მაცხოვარმა თომა გააცვიფრა.  ამასთან, უფალმა დასძინა: “ნუ იქნები 

ურწმუნო, არამედ იყავი მორწმუნე”, ანუ მაცხოვარმა თომას ამით შემდეგი უთხრა: შენს 

წინაშე მხოლოდ ორი გზაა _ რწმენით აღსავსე და სულიერი გაბედულება. 

სახარებაში არაფერი წერია იმაზე, მართლაც შეახო თუ არა თომამ ხელი 

მაცხოვრის ჭრილობებს. უნდა ვიფიქროთ, რომ შეახო. თუმცა, მთავარი ისაა, რომ მასში 

უდიდესმა რწმენამ გაიღვიძა და წამოიძახა: “უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი!” ამით 

თომამ არა მხოლოდ მაცხოვარი ირწმუნა, არამედ მისი ღვთაებრიობაც.  

მაგრამ ეს რწმენა მაინც გრძნობით დადასტურებაზეა დამყარებული. ამიტომაც 

მაცხოვარი არიგებს რა თომას, ამით ყველა მოციქულსა და ადამიანს მომავალში დიდი 

რწმენისკენ მიმავალ გზას უკვალავს: ”ნეტარ არიან, რომელთაც არ უხილავთ და 

ირწმუნეს.” 

უფალი ადრეც დიდ უპირატესობას ანიჭებდა არა სასწაულზე, არამედ სიტყვაზე 

დამყარებულ რწმენას. ქრისტეს სარწმუნოების გავრცელება დედამიწაზე შეუძლებელი 

იქნებოდა, თომას მსგავსად ყველას თავისი რწმენის განსამტკიცებლად სასწაული რომ 

მოეთხოვა. ამიტომაც ამბობს უფალი, რომ ნეტარია ის, ვინც რწმენას სიტყვის მოწმობით 

მიიღებს. ეს რწმენის საუკეთესო გზაა.  

 

შემდეგი 21-ე თავი იოანე მახარებელმა მოგვიანებით, გარკვეული დროის 

გასვლის შემდეგ დაწერა, როგორც ფიქრობენ, იმ გავრცელებული ხმების გამო, თითქოს 

მას ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე უნდა ეცოცხლა.  
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ამ თავს იოანე მახარებელი ამთავრებს სიტყვებით: ”მრავალი სხვა სასწაულიც 

აღასრულა იესომ თავისი მოწაფეების წინაშე, რომლებიც არ არის დაწერილი ამ წიგნში.” 

მართალია, მან მიზნად დაისახა წინა სამი მახარებლის მონათხრობის შევსება, მაგრამ 

ყველაფერი არც მას დაუწერია თავის სახარებაში. მისი აზრით, ისიც საკმარისია, რაც 

დაიწერა იმისთვის, რომ “ხოლო ეს დაიწერა, რათა გწამდეთ, რომ იესო არის ქრისტე, ძე 

ღვთისა, და რათა ვისაც გწამთ, საუკუნო ცხოვრება გქონდეთ მისი სახელით.” – ეს 

მცირედიც საკმარისია რწმენაში განსამტკიცებლად და გადასარჩენად. 

 

 

თავი 21 

 

მაცხოვრის გამოცხადება ტიბერიადის ზღვაზე 

 

 

ჯერ კიდევ ჯვარცმამდე უფალი მოწაფეებს აფრთხილებდა, რომ აღდგომის 

შემდგომ მათ გალილეაში გამოეცხადებოდა. ეს ბრძანეს ანგელოზებმაც, რომლებიც 

მენელსაცხებლე დედებს მაცხოვრის საფლავთან გამოეცხადნენ. ამის შესახებ მათე 

მახარებელთან გვეუწყება.  

მოწაფეები, რომლებმაც პასექის რვა დღე იერუსალიმში გაატარეს, გალილეაში 

დაბრუნდნენ, სადაც სრულიად ჩვეულებრივად, ძველი საქმიანობით დაკავდნენ – 

იჭერდნენ თევზს გენესარეთის ტბაში და თავს ამით ირჩენდნენ. 

 “ამის შემდეგ კვლავ გამოუცხადა თავისი თავი იესომ მოწაფეებს ტიბერიის 

ზღვაზე; და  გამოუცხადა ასე:” იოანე მახარებლის თანახმად, ეს იყო ერთად შეკრებილი 

მოწაფეების წინაშე მაცხოვრის რიგით მესამე გამოცხადება. ამჯერად, მათი რიცხვი 

შვიდს შეადგენდა: სიმონ-პეტრე, თომა, ნათანაელი, ზებედეს ძეები – იაკობი და იოანე, 

და კიდევ ორი, რომელთა ვინაობასაც მოციქული არ ასახელებს. თავმდაბლობის გამო, 

წმინდა იოანე საკუთარ თავს, ძმასთან ერთად, ამ ჩამონათვალის ბოლოში ახსენებს, 

მაშინ, როდესაც სხვა სახარებებში ისინი ანდრიასა და პეტრეს შემდეგ არიან 

მოხსენიებული.  

მოციქულები მთელი ღამის განმავლობაში შრომობდნენ, მაგრამ ვერც ერთი 

თევზი ვერ დაიჭირეს. ამას უეჭველად უნდა გაეხსენებინა მათთვის სამი წლის 

წინანდელი ამბავი, რასაც მათი მოციქულებად გამორჩევა მოჰყვა. ამჯერადაც რაღაც 

ამდაგვარი განმეორდა.  

“ხოლო როცა გათენდა,  იდგა იესო ნაპირზე და არ იცოდნენ მოწაფეებმა, რომ 

იესოა” – ეს არის მაცხოვრის უეცარი გამოცხადების გამოხატულება. მოწაფეებმა ის ვერ 

იცნეს, ალბათ, იმიტომ, რომ მათ იესო, ლუკასა და კლეოპას მსგავსად, “სხვა სახით” 

გამოეცხადა; ან იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ არ იყო კარგად გათენებული. “უთხრა მათ 

იესომ: ყრმებო, გაქვთ რამე საჭმელი?” ასე მიმართა მათ მაცხოვარმა და 

“საჭმელში”თევზს გულისხმობდა. უარყოფითი პასუხის შემდეგ უფალმა მათ ნავის 

მარჯვენა მხარეს  ბადის გადაგდება ურჩია და კვლავ განმეორდა სამი წლის წინანდელი 
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სასწაული: მათ სიმძიმის გამო ბადის ამოღება ვერ შეძლეს, რადგან მასში უამრავი 

თევზი იყო მოხვედრილი.  

ეს სასწაული, ისევე როგორც  პირველი, უნდა ყოფილიყო მათი სამოციქულო 

მოღვაწეობის წინასახე, რომლის დროსაც უნდა ეხელმძღვანელათ უფლის 

მითითებებით.  

“უთხრა იმ მოწაფემ, რომელიც უყვარდა იესოს”. ამ სასწაულებრივი 

თევზჭერით გაოცებულმა იოანემ გულით იგრძნო ამ იდუმალი უცნობის ვინაობა, 

რომელიც ნაპირზე იდგა და აზრი პეტრეს გაუზიარა: “უფალია!” პეტრემ, რომელსაც 

მოერიდა მაცხოვართან შიშვლად მიახლება, მოსასხამი შემოიხვია, რომ განაპირების 

შემდეგ ჩაეცვა, და ზღვაში გადახტა, რათა მაცხოვართან ნაპირზე გასულიყო. აქედან 

ვიგებთ ამ ორი მოციქულის ხასიათს: იოანე ამაღლებულია, პეტრე – მგზნებარე; იოანე 

მჭვრეტელია, პეტრე – თავისი ქმედებით გაბედული. როგორც ნეტარი თეოფილაქტე 

ამბობს - პირველმა იოანემ  იცნო უფალი, პეტრე კი პირველი მივიდა მასთან.  

ამასობაში სხვა მოწაფეები ნაპირზე ნავით გავიდნენ ისე, რომ ბადე ნავზე არ 

აუტანიათ, რომ სიმძიმისგან ნავი არ ამოყირავებულიყო.  

“როგორც კი გადმოვიდნენ მიწაზე, დაინახეს გაშლილი  ნაკვერჩხალი და 

თევზი, ზედ დადებული, და პური.”– მშიერ მოწაფეებს მაცხოვარმა კვლავ 

სასწაულებრივი გზით განუმზადა საკვები  და სურდა, რომ მათი ხელით მოწეული 

ეჭამათ. იესომ უთხრა მათ: “მოიტანეთ იმ თევზებიდან, ახლა რომ დაიჭირეთ.” სიმონ-

პეტრე მივიდა ნავთან და სხვათა დახმარებით გამოათრია ბადე, რომელშიც 

ასორმოცდაცამეტი თევზი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, სასწაული იყო ისიც, რომ ასეთი 

სიმძიმის შედეგად ბადე არ გაიხა. ყოველ შემთხვევაში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 

სასწაულებრივმა თევზჭერამ იმდენად დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა იოანეზე, რომ 

მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაიმახსოვრა დაჭერილი თევზების რაოდენობა.  

როგორც ჩანს, ყოველივე მომხდარის შემდეგ მოწაფეები მოწიწებით დგანან 

მაცხოვრის შორიახლოს, რის გამოც უფალი მათ სთხოვს, მოუახლოვდნენ და 

იტრაპეზონ: “მოდით, ისადილეთ.” მაცხოვარი, როგორც მასპინძელი, ეპატიჟება 

მოწაფეებს თევზისა და პურის საჭმელად. “და ვერავინ გაბედა მოწაფეთაგან, ეკითხა 

მისთვის: შენ ვინ ხარ? იცოდნენ, რომ უფალია.” მოწაფეები მაცხოვარში რაღაც 

უჩვეულოს ხედავდნენ: როგორც ჩანს, ის არ ჰგავდა იმ იესოს, რომლის ნახვასაც იყვნენ 

მიჩვეული, რადგან მისი სხეული აღდგომის შემდეგ განსაკუთრებული, ღვთაებრივი 

გახდა, მაგრამ მათ იცოდნენ, რომ ის უეჭველად მაცხოვარი იყო.  

 

 

პეტრე მოციქულის აღდგინება 

 

 

“და როცა ისადილეს, უთხრა სიმონ-პეტრეს იესომ: სიმონ იონასო, გიყვარვარ მე 

ამათზე მეტად?” სიმონი მაცხოვარს ჯვარცმამდე საკმაოდ დიდ ერთგულებას დაჰპირდა 

– სულს დავდებო შენთვის – ეუბნებოდა იგი მას. ამის მიუხედავად, ქრისტე სამჯერ 
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უარყო, რითაც, რა თქმა უნდა, მოციქულობის წოდება ჩამოერთვა – მას აღარ ერქვა 

მოციქული. ეს რომ ასეა, მარკოზ მახარებლისგან ვიგებთ: როდესაც ანგელოზი 

მენელსაცხებლე დედებს მოუწოდებს: “წადით და უთხარით მის მოწაფეებს და 

პეტრეს...” გამოყოფს პეტრეს და მას ბოლო ადგილზე,  სხვა მოციქულების შემდეგ 

აყენებს.  

თავისი გულწრფელი და ღრმა სინანულის შედეგად მაცხოვარი კვლავ აღადგენს 

პეტრეს სამოციქულო ღირსებაში. პეტრემ სამჯერ უარყო მაცხოვარი და იესოც სამჯერ 

აიძულებს, უპასუხოს მის კითხვას: “გიყვარვარ?” პეტრე უპასუხებს: “ჰო, უფალო; შენ 

იცი, რომ მიყვარხარ შენ” და ყოველი დასტურის შემდეგ, უფალი ავალებს, დამწყსოს 

მისი ცხვრები. “უთხრა მას მესამედ იესომ: სიმონ იონასო, გიყვარვარ მე? შეწუხდა 

პეტრე, რადგან უთხრა მას მესამედ: გიყვარვარ მე?_ და უთხრა მას: უფალო, შენ 

ყოველივე უწყი, შენ იცი, რომ მიყვარხარ შენ.” 

რომაელ-კათოლიკეებს სრულიად უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად სურთ 

ამაში პეტრეს განსაკუთრებული უპირატესობა დაინახონ სხვა მოციქულებთან 

შედარებით. “ცხვრები”, რომელთა დამწყემსვასაც ავალებს მას მაცხოვარი, არიან 

ქრისტეს ეკლესიის ყველაზე ახალგაზრდა წევრები, რომლებიც მოძღვრის 

განსაკუთრებულ მზრუნველობას საჭიროებენ. აღსანიშნავია, რომ პირველად უფალი 

ეკითხება პეტრეს: “სიმონ იონასო, გიყვარვარ მე ამათზე მეტად?” რითაც თითქოს იმაზე 

მიანიშნებს, რომ პეტრე მაცხოვარს დიდ ერთგულებას დაჰპირდა, ვიდრე სხვა 

მოწაფეები. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ქრისტე მას უწოდებს თავდაპირველ სახელს – 

სიმონს და არა პეტრეს, რადგან ძლიერი სულის არარსებობის გამო ვეღარ არის პეტრე – 

კლდე.  

პეტრე, რომელიც თავმდაბლად აცნობიერებს  თავის დაცემას,  საკუთარ თავს 

სხვა მოწაფეებს უკვე აღარ ადარებს და  არც თავის სიყვარულში არწმუნებს მაცხოვარს, 

არამედ ეყრდნობა მის ყოვლისმჭვრეტელობას: “შენ იცი, რომ მიყვარხარ შენ”. სიტყვა, 

რომელსაც პეტრე იყენებს სიყვარულის გამოსახატავად, ბერძნულიდან 

სიტყვასიტყვითი თარგმანით ნიშნავს ’’ერთგულებას’’. უფალი პეტრეს ისეთივე ძალით 

უბიძგებს, გამოხატოს მისადმი სიყვარული, როგორი ძალითაც უარყო მან მაცხოვარი.  

უფალი პეტრეს მოციქულებრივ ხარისხში აღდგენასთან ერთად მოწამებრივ 

სიკვდილსაც უწინასწარმეტყველებს, სადაც მას სწორედ ამ დღეს ქრისტეს წინაშე 

დადასტურებული დიდი სიყვარული მიიყვანს. “როცა იყავი ჭაბუკი, თვითონ 

შემოისარტყლავდი თავს  და დადიოდი, სადაც გინდოდა; ხოლო როცა დაბერდები, 

გაში შენს ხელებს და სხვა შემოგსარტყლავს შენ  და წაგიყვანს, სადაც არ გინდა” - 

მოწამებრივ სიკვდილს მაცხოვარი სიმბოლურად ”უძლურ მოხუცად” წარმოადგენს, 

რომელსაც მისი ნების გაუთვალისწინებლად მოექცევიან. როგორც ცნობილია, პეტრე 

მოციქული 68 წელს, ნერონის დროს, რომში, ჯვარზე გააკრეს. “გამომყევი მე” – ეს არის 

საბოლოო დასტური იმისა, რომ მაცხოვარმა პეტრე მოციქულებრივ ხარისხში კვლავ 

აიყვანა.  

ამ სიტყვების შემდეგ მაცხოვარი წავიდა, მოწაფეები კი, როგორც ჩანს, თან 

გაჰყვნენ. დაინახა რა იოანე, უფლის მიერ შეყვარებული მოწაფე, პეტრე დაინტერესდა 
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მისი ბედით – ელოდა თუ არა მას მოძღვრის მსგავსად მოწამებრივი სიკვდილი. უფალს  

არ სურდა, რომ პეტრესთვის ეუწყებინა თავისი საყვარელი მოწაფის აღსასრული. 

ამიტომ უპასუხა, რომ ამის ცოდნა მისი საქმე არ იყო: “თუ მინდა, რომ იყოს იგი, ვიდრე 

მოვალ, შენ რა? შენ მე გამომყევი”. 

აქაც მცდარია კათოლიკური ეკლესიის სწავლება, თითქოს პეტრეს დაევალა სხვა 

მოწაფეების “ხელმძღვანელობა”. 

უფალმა იოანესთან დაკავშირებით  ბრძანა სიტყვები, რაც იძლევა იმის ფიქრის 

საფუძველს, რომ ის არ მოკვდებოდა, არამედ იცოცხლებდა ქრისტეს მეორედ 

მოსვლამდე:  “თუ მინდა, რომ იყოს იგი, ვიდრე მოვალ, შენ რა? შენ მე გამომყევი”. 

თავად მახარებელი ამბობს, რომ უფლის მიერ ნათქვამი იყო პირობითი “თუ 

მინდა, რომ იყოს იგი...”  

ამ ყველაფერს, და მთლიანად სახარებას, იოანე მახარებელი ასრულებს 

დარწმუნებით: “ეს არის მოწაფე, რომელიც მოწმობს ამაზე და რომელმაც დაწერა ეს, და 

ვიცით, რომ ჭეშმარიტია მისი მოწმობა.” ამით მტკიცდება, რომ ეს მის მიერ დაწერილი 

სახარებაა და რომ ყველაფერი ჭეშმარიტებაა.  

დასასრულ, წმინდა იოანე მახარებელი აღნიშნავს, რომ იმაზე, რაც მოიმოქმედა 

იესო ქრისტემ, სახარებაში ბევრი რამ არ დაწერილა, რადგან ყველაფერი რომ 

დაწერილიყო, “არა მგონია, ამ სოფელს  დაეტია დაწერილი წიგნები.” ეს, შესაძლოა, 

ჰიპერბოლად მოგვეჩვენოს, მაგრამ აქ საუბარია ქრისტეს უსასრულობაზე, რასაც ეს 

შემოსაზღვრული შესაძლებლობების მქონე ქვეყანა ვერ დაიტევს. ზოგიერთები 

ვარაუდობენ, რომ ეს ბოლო მუხლები (24-25) სხვათა მიერ არის ჩამატებული, 

რომელთაც სურდათ სახარების ჭეშმარიტება დაედასტურებინათ.  
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