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წიგნი, რომლსაც თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ, პირველ რიგში საინტერესოა 

იმით, რომის გადმოგვცემს იმ ადამიანის ცხოვრებისეულ და სულიერ 

გამოცდილებას, ვინცთავის თავის რეალიზება სრულიად განსხვავებული 

მიმართულებებით შეძლო. ეს სტატიები ოც წელზე მეტი ხნის განმავლობაში 

შეგროვილ ჩანაწერებს ეფუძნება. როგორც მღვდელ-მონაზონი მიხეილი წერს: 

„სიცრუის მოხერხებულად გადაცემა ძალიან ჰგავს უმაღლეს მათემატიკას იმით, რომ 

ძნელად გამოსათვლელია. ის, ვისაც თქვენი მოტყუება სურს, ცდილობს, მისი 

ნალაპარაკებისა და დაწერილის კრიტიკა ვერ შეძლოთ.“ იმის შესამოწმებლად, თუ 

როგორია სინამდვილეში ღმერთზე და სიყვარულზე ლამაზი სიტყვებით 

გამოთქმული აზრების სულიერი არსი, ის გვთავაზობს მეთოდს, რომელსაც 

უწოდებს„ზუსტად პირიქით“: სატანა შეიძლება ნათლის ანგელოზის სახით 

გამოგვეცხადოს; წყვდიადის ძალებმა შესაძლოა, ქრისტე და მისი სიტყვები 

დაიმოწმონ; შესაძლოა, ყველზე საზარელი ბოროტმოქმედებები ყველზე ჭრელი 

სიტყვების საფარველქვეშ ხდებოდეს. როგორ უნდა გავერკვეთ ამაში? სწორედ ამ 

რთულ კითხვაზე პასუხს ცდილობს ეს წიგნი -მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

 
 
ზუსტად პირიქით 

დიდი ვერაფერი საქმეა ის, რომ მტერს იცნობ. მთავარია, მისიდამარცხება 

შეძლო! მაგრამ როგორ უნდა დავამარცხოთ მტერი, თუკი მას არც კი ვიცნობთ?!  

გულწრფელად მორწმუნე ადამიანს არ უჭირს, გასცეს პასუხი კითხვას: რა არის 

ჭეშმარიტება? სატანა სიცრუეა და მამაა სიცრუისა. ზუსტად პირიქით! სიცრუე 

უსასრულოდ მრავალსახოვანია. ის ქამელეონია. მისი პოვნა და გაცნობიერება - 

უსასრულოდ მრავალი მიზეზის გამო - ყოველთვის ძალიან ძნელია. საბედნიეროდ 

ჭეშმარიტების დასანახად არსებობს უდიდესი ძალა - ბიბლია; პირველ რიგში კი - 

ახალი აღთქმა. თუმცა წმინდა წერილის გაგება მხოლოდ მართლმადიდებლ 

ეკლესიაში - წმიდა მამათა ტრადიციებზე დაყრდნობითაა შესაძლებელი. 

სწორედ ამის საშუალებით განიმარტება მეთოდოლოგიური პრინციპები, 

რომლებიც გვაძლევენ როგორც ცხოვრების ისე სულიერი ბრძოლის ორიენტირებს. 

ერთ-ერთიმათგანია პრინციპი „ზუსტად პირიქით“,ეს მე განსაკუთრებულად 

მნიშვნელოვნად მიმაჩნია იმ ე.წ. „აბსოლუტურ ჭეშმარიტებათა“ სამხილებლად, 

რომელსაც გვთავაზობენ „დიდი მასწავლებლები,“ „საკუთარ სამშობლოში 



არაღიარებული გურუები.“ ხერხიანად მოწოდებული სიცრუე თავისი სირთულითა 

და გაუგებრობით უმაღლეს მათემატიკას ჰგავს. თუმცა ეს კეთილშობილური 

მეცნიერება აქ არაფერ შუაშია. ის, ვინც ჩვენს გაცურებას ესწრაფვის, ცდილობს, რომ 

კრიტიკულად ვერ ვაფასებდეთ იმას, რასაც ისინი წერენ და ამბობენ. ისინი იყენებენ 

ტყუილს, დაშინებას, სხვადასხვა ფორმებში ჩამოყალიბებულ შიშს, ცნობიერების 

მოტყუებას. 

თავად მე რთული და დახლართული გზით ვიარე ღმერთამდე. ჩვენ - 

ომისშემდგომი თაობის ბავშვებს - გადარჩენა და საკუთარი უფლებების დაცვა ქუჩაში 

მოგვიხდა. მაშინ ფიზიკური სისუსტე არავის ეპატიებოდა; კარგი ჩხუბის ცოდნას 

პატივისცემა, ავტორიტეტი, ძალაუფლება და უფრო მეტი და უფრო რეალური 

პატივისცემა მოჰქონდა, ვიდრე - ადმინისტრატორობას. გაიხსენეთ ჩხუბები ქუჩებს 

შორის, სკოლებს შორის, უბნებს შორის. მაგრამ მე ჯერ კიდევ მაშინ ძალიან 

მაღელვებდა ერთი რამ: რა აზრი აქვს ამას ყველაფერს? იქნებ ამქვეყნად ცხოვრება 

მხოლოდ არსებობისთვის ბრძოლა არ არის? 

მოგვიანებით, როგორც ფილოსოფიის - მათ შორის აღმოსავლურის - - 

მასწავლებელმა, მე მისი გარე, პრაქტიკული ასპექტებისთვის გვერდის ავლა ვერ 

შევძელი. დაწვრილებით შევისწავლე სპეცბიბლიოთეკებში არსებული ყოველგვარი 

ლიტერატურა. შევისწავლე მედიტაცია, როგორ ავტოტრენინგის ერთ-ერთი შესაძლო 

ფორმა. ანალიზის შედეგად დავასკვენი, რომ ყველა ეს პროცესი ცნობიერებაში 

გაივლის. თვითორგანიზების მაღალი შედეგის მიღწევა შესაძლებელია და 

ადამიანები ახერხებენ ამას.  

1980-იან წლებში სსრკ-ს ჩვენი ხელისუფლების აღმასრულებელი ორგანოს 

ფსიქო-ფილოსოფიის სამეცნიერო ცენტრი ისეთივე იყო, როგორც ყველგან, მთელ 

საბჭოთა კავშირში. ცენტრში მუშაობდნენ ცნობილი აკადემიკოსები, მეცნიერებათა 

დოქტორები, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები და სხვა დარგის სპეციალისტები. 1990-

იანი წლების დასაწყისში მსოფლიო მეცნიერება მაღალ დონეზე აფასებდა ჩვენს 

სამეცნიერო დაწესებულებას, რაზედაც მოწმობს ჩვენი სპეციალისტების მიწვევა 

ევროპისა და ამერიკის სამეცნიერო ცენტრებში - სამუშაო გამოცდილების 

გასაზიარებლად.    

ცენტრის მოღვაწეობის ერთ-ერთი მიმართულება მკურნალობის 

არატრადიციული მეთოდების შესწავლასთან იყო დაკავშირებული. ჯერ კიდევ მაშინ 

ჩვენ ვხედავდით ცალკეულ კატასტროფულ ნიშნებს იმისა, რომ რუსეთში სხვადასხვა 

სახის აღმოსავლური სწავლებების ტალღა იფეთქებდა. თვალის დახამხამებაში 

გაჩნდა სხვადასხვა სკოლის უამრავი ახლადგამომცხვარი მასწავლებელი; თანაც 

როგორც წესი, აუცილებლად „მრავალი წლის ნამოღვაწარი და ნასწავლი ტიბეტზე,“ 

ჩინეთში. ამასთან, იმ ყველაფერს, რასაც ჩინეთში მრავალი წლის განმავლობაში 

სწავლობდნენ, ჩვენთან ორი-სამი კვირის განმავლობაში „გადიოდნენ.“ 



შედეგი სწრაფად დადგა. 1993 წელს მოსკოვში მიიწვიეს ფსიქიატრები და 

ფსიქოლოგები; შეკრება დაკავშირებული იყო ექსტრასენსორული მოღვაწეობის 

შედეგად დაავადებულთა მკვეთრ ზრდასთან. მე იქ მიმიწვიეს, როგორც ექსპერტი -  

არატრადიციული მეთოდით მკურნალობის დარგში. ჯერ კიდევ მაშინ უკვე 

შემჩნეული მქონდა, თუ რამდენად რთულია ასეთი ავადმყოფების რეაბილიტაცია; 

რამდენად მნიშვნელოვანია, იმისთვის, რომ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ 

უზრუნველჰყოს მათ ცნობიერებებაში დამახინჯებულად აღქმული რეალობის 

შეცვლა. 

მაგალითად, „კარმის დიაგნოსტიკის“ ავტორი ლაზარევი სპეციალურად 

უწოდებს თავის თავს ფილოსოფოსს, რათა საკუთარი თავი მიათვალოს ერთგვარ 

„მეცნიერებისა და განკურნების ელიტარულ ფენას,“ რათა იმთავითვე ჩაახშოს თავისი 

ნაწერების არსის სიღრმისეული გამოძიების ყოველგვარი მცდელობა. „წაიკითხეთ და 

შეასრულეთ!“ - ესაა მისი პირობა, რადგანაც „ეს წიგნები ინფორმაციულად იმდენად 

დატვირთულია,“ რომ უბრალო მოკვდავი მათ გაგებას ვერ შეძლებს. არადა ცოტა რამ 

თუა ისეთი საშიში, როგორც ცოდნა გაგების (გააზრების) გარეშე.   

პრინციპი„ზუსტად პირიქით“ წმინდანებმა იცოდნენ და უძველესი დროიდან 

იყენებდნენ. მაგალითად ამ მეთოდით სარგებლობდა წმინდა ნილოს მირონმდინარე 

ათონელი: „როგორც წინამორბედი ქადაგებდა ჭეშმარიტებით ნათლისღებას და ამით 

ცხონების გზაზე მოაქცევდა ადამიანებს, ასე - პირიქით: მრავალი საზრუნავი 

(თანამედროვე ევროპული მრავალმხრივი სერვისის წინაგანჭვრეტა მეცხრამეტე 

საუკუნის ღირსი მამის მიერ) დაბინდავს ადამიანის გრძნობებს, რათა ის თავისი 

ცხონებისადმი სრულიად გულგრილი გახადოს, რომ მან მრავალგვარი ხორციელი 

საზრუნავის გამოისობით ვერ განიცადოს ცხონება. ანუ ადამიანები ვერ იგრძნობენ 

ვერც მარადიული ცხოვრების წყურვილს და ვერც შიშს მომავალი სამსჯავროს 

წინაშე.“ აბა ამას რაღას დავუმატებთ, საოცარი სიწმინდის და მჭვრეტელობის წინაშე 

დაგებული გაოცების გარდა?!    

კანონი „ზუსტად პირიქით“ შეუქცევადია, რადგანაც დაპირისპირებულთა 

ბრძოლის კლასიკურ გამოვლინებად გვევლინება (და არა მათი გაერთინების). 

სულიერ სამყაროში არ მუშაობს ჰეგელის დიალექტიკა: სინათლეს სიბნელესთან 

თანაარსებობა არ ძალუძს. ქრისტიანული ცნობიერებისათვის დუალიზმი 

მიუღებელია. ეშმაკს შემოქმედების უნარი არ შესწევს. ის დამარღვეველია. სწორედ ეს 

გარემოება გვაძლევს იმის უნარს, რომ „ზუსტად პირიქით“ კანონის მოქმედება 

დავინახოთ. 

პრინციპის "ზუსტად პირიქით“ შესახებ კარგად ამბობს მიტროპოლიტი ანტონი 

ბლუმი: „თუკი ჩვენ სერიოზულად ვეკიდებით ერთს, მაშინ მოვალენი ვართ, რომ 

ასევე ინტეგრირებულად სერიოზულად მივიღოთ მეორე.“ 

თუკი უფალი სიყვარულსა და ცხონებას გვანიჭებს, მაშინ სატანა გვაძლევს 

შურს, სიძულვილსა და სიკვდილს. ცხოვრებისეულ ნორმებთან ცოდვის 



განუყოფლობა გახდა ამ წიგნის დაწერის დამატებითი მიზეზი. სულიერ ზრდასთან 

ერთად ცოდვილობის განცდა ცნობიერებიდან ქვეცნობიერში გადაინაცვლებს, 

როგორც ამბობენ, „ტანი გიგრძნობთ!“ ბევრ შემთხვევაში არ იქნებით ცოდვისათვის 

ადვილი ნადავლი, ქრისტეს მცნებები თქვენს სისხლსა და ხორცში შემოვა.   

ჩვენ შემთხვევით როდი დაგვატეხენ ხოლმე თავს ინფორმაციის ნაკადებს. 

ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ მარადიულობაზე, ცხოვრების საზრისზე ფიქრს 

მოგვწყვიტონ. მაგრამ ჩვენი გონება წმინდად უნდა შევინარჩუნოთ. მხოლოდ ასეთ 

შემთხვევაში შევძლებთ, რომ ჩვენს სულში უფლის ხმა გაისმას. უწმინდესი 

პატრიარქი ალექსი მეორე ციტირებდა ინგლისელ ქრისტიან მწერალს კ.ს. ლუისს, 

რომელიც ამბობს, რომ ღვთის ხმა ჩვენ სიყვარულის ჩურჩულად ჩაგვესმის, როცა ეს 

არ გვესმის სინდისის ხმად; და მხოლოდ მაშინ, თუ ამასაც ვერ გავიგონებთ, მაშინ 

ტანჯვის საყვირით. ღმერთი ყოველთვის გახსნილია ჩვენთვის, სჯერა ჩვენი და 

გვეხმარება, მაგრამ ჩვენს მის მოსმენასა და გაგებას გადავეჩვიეთ.  

ეს შეუქცევადი პროცესია? არა, თუკი ჩვენ ღვთის ხატად და მსგავსად ვართ 

შექმნილები. ითხოვდეთ და მოგეცემათ. ლოცვისას ტექნიკა კი არა გულწრფელობა, 

გულის სიწმინდე, ღვთისადმი სიყვარული და მის წინაშე თავის დამდაბლებაა 

აუცილებელი.  

წყვდიადის ძალები მოქნილად ცვლიან პოლიტიკას. ადრე ისინი უმეტესად 

ომით, ხალხის ძარცვით, განხეთქილებებით ღვთის გმობას იწვევდნენ. ახლა კი 

სამყაროში ცოდვის გააქტიურებით, ტვინში არასაჭირო ინფორმაციის დაგროვებით, 

რაც გართობისა და სიამის გაკერპებიდან გამომდინარეობს, აკარგვინებს ადამიანებს 

იმას, რაც ნამდვილად საჭიროა. ამას ახერხებს საზრისის შეცვლით, მცდელობით - 

ამოძირკვოს ცნობიერებიდან ყველაფერი, რაც ქრისტიანულ აზრს შეიცავს, 

ამოძირკვოს, როგორც ცხოვრებისათვის ხელისშემშლელი უვარგისი გაუგებრობა. 

მოვლენათა რთულ კალეიდოსკოპში ბევრს უკვე აღარ შეუძლია კარგისა და ცუდის 

გარჩევა. მით უმეტეს, რომ ერთსაც და მეორესაც უკვე ერთი და იგივე სახელი ჰქვია.  

მაგრამ ქრისტეს გულწრფელად მორწმუნე და მისი მცნებებისადმი მოსწრაფე 

ადამიანი ცხოვრების ამ სამგზის მღელვარე ზღვაში ყოველთვის მონახავს 

ეკლესიისაკენ მიმავალ გზას.  

ამ გზაზე სინათლის სამოსელში გამოცხადებული ბნელი ძალების 

გამოსავლენად  მას დაეხმარება ადამიანს სწორედ„ზუსტად პირიქით“-ის მეთოდი. 

 

სინანულის შესახებ 

 

...მართლაც რამდენი ადამიანია, ისეთი, ვისაც წარმოდგენაც კი არ აქვს იმაზე, 

თურა არის ცოდვა და ცხონება! რამდენ ადამიანს უთქვამს ჩემთვის, რომ შენ, შენი 

ცხოვრებით ცათა სასუფეველი გაქვს „გამომუშავებულიო.“ რაც დამეხმარა იმაში, რომ 

ამგვარი თავქარიანი განცხადებები სერიოზულად არ მიმეღო, არის ის, რომ 



წმინდანთა ცხოვრების და მამათა შრომების კითხვა მიყვარდა. როგორც წმინდა 

მღვდელმთავარი ეგნატე (ბრიანჩანინოვი) წერდა: ისინი, ვინც დაცემული არსების 

კეთილ საქმეებს შეუფერებლად მაღლად აფასებენ, უდიდეს სულიერ ცოდვას ჩადიან. 

ისინი ამცირებენ და უარყოფენ ქრისტეს.“ და აი ერთხელ, როდესაც სკიტში 

ვცხოვრობდი, გადავწყვიტე, რომ უბრალოდ კი არ მეღიარებინა ჩემი ცოდვები, 

არამედ, საკუთარი თავისთვის ნამდვილი სასამართლო მომეწყო - თანაც დაცვის 

გარეშე: თითქოს სინდისი პროკურორია, სული კი ბრალდებული.   

პირველი სხდომიდანვე ცუდად ვიგრძენი თავი; ხოლო ამავე პირველი 

სხდომიდან გამომდინარე აღსარების დაწერის შემდეგ შიშმა მომიცვა. ნამდვილად 

ცუდად ვიყავი; ცხოვრება თითქოსდა თავზე მენგრეოდა. სასოწარკვეთილება 

მიპყრობდა - რად და რისთვის ვიცხოვრე? მივხვდი, რომ ასეთი გარეგნულად 

„კარგი,“ სინამდვილეში, თუკი სამართლიანად განვსჯით, კარგს არაფერს უნდა 

ველოდე. საბოლოო ჯამში ფეხზე ვეღარ დავდექი, ორი საათი ვიწექი და შიშითა და 

მღელვარებით სავსე წავედი აღსარებაზე.   

გულწრფელად ვიტყვი, რომ დიდი ხანია, ასე არ შემშინებია.და ეს ჩემი 

სულიერი ცხოვრების დასაწყისი იყო! 

მამათა ცხოვრებამ, მათ  მიერ აღწერილმა ცოდვებმა და ცოდვების მოქმედებამ 

თითქოსდა ჩემი სნეული სულის იარები გახსნა; თითოეული ცოდვისთვის ცრემლით 

ვლოცულობდი. სილოან ათონელი წერდა: „მთელ ცხოვრებას სული ზრახვებთან 

ბრძოლაში ატარებს. მაგრამ, ნუ იდარდებ, უფალს უყვარს მხნე მეომარი.“  

 ცოდვებისაგან გასათავისუფლებლად საკუთარ ცხოვრებაში ბევრი რამ უნდა 

შეცვალო. სული იმ მინასავით უნდა წმინდო, საიდანაც ბავშვები მზეს უჭვრეტენ. აი, 

ჩვენი სულიც ასეთივე სუფთა უნდა იყოს, რომ ღმერთის ცქერა შევძლოთ. როგორც 

ქრისტე მაცხოვარმა მთაზე ქადაგებისას თქვა: „ნეტარ იყვნენ წმინდანი გულითა, 

რამეთუ მათ ღმერთი იხილონ.“ 

უფალმა გვიწყალობა დრო, რომლიც თავისთავად უკიდურესად ფასეულია იმ 

აზრით, რომ ჩვენ შეგვიძლია ის მაცხოვნებელ, ღმერთთან მიმყვანებელ გზად 

გამოვიყენოთ. იმ სამყაროს მიღმა, რომელშიც ახლა ვცხოვრობთ, დრო არ არსებობს. 

და თუმცა ცათა სასუფეველში, ღმერთთან მყოფობისას ის საჭირო არც არის, 

უბედურება ისაა, რომ ის არც ჯოჯოხეთში არსებობს.    

ვაი რომ, ყველა აღსარება არც შეიწირება, რადგან ძალიან ბევრმა არც კი იცის, რა 

უნდა მოინანიოს. ბევრს როდი შეუძლია დავით მეფესთან ერთად თქვას: 

„უსჯულოება ჩემი მე ვუწყი...“ ბევრი ადამიანი არა მხოლოდ საკუთარ ცოდვებს ვერ 

ამჩნევს, არამედ, აღსარებაზე სრულიად სხვა რამისთვის მიდის. მიდიან, როგორც 

მაგიურ რიტუალზე, რის შემდეგაც უნდა „გამოკეთდნენ.“ და თანაც - 

დაუყოვნებლივ... მახსენდება მარფუშა ზღაპრიდან „ყინვა.“ იქ მას ეკითხებიან: „განა 

არ გცივა, გოგონა? განა არ გცივა, მთლად გაწითლებულხარ?“ ის კი პასუხობს: „აბა 

რას ამბობ, მოხუცო, საქმრო მომიყვანე და რაც შეიძლება მდიდარი!“ ასე იქცევა ბევრი: 



ტაძარში შეირბენს, ხელებს მკერდზე გადაიჯვარედინებს და მარფუშკას აღსარებას 

ამბობს: რომ ყველაფერი საუკეთესო მიეცეს, რასაც ისურვებს შეუსრულდეს და თანაც 

_ დაუყოვნებლივ...  

სინანულის საიდუმლოს შესაძლებლობებიუნდა ვირწმუნოთ. სასო არ 

წარვიკვეთოთ, ღვთის წყალობა დავიჯეროთ. და თანაც საკუთარი ცოდვები ისე უნდა 

შევაფასოთ, როგორც მათ სხვა ადამიანში შევაფასებდით, პროკურორები რომ ვიყოთ. 

სხვებისადმი მოწყალება გამოვავლინოთ; საკუთარი თავისადმი კი - სიმკაცრე. 

თავისმართლების ყოველი სიტყვა ნაფოტია ჯოჯოხეთის ბრძმედისთვის. 

თვით ისინიც კი, ვინც წმინდა წერილს და წმინდა მამათა ნაწერებს 

კითხულობენ და სწავლობენ, წაკითხულიდან ყველაფერს ვერ იგებენ, რომ სთხოვო, 

წაკითხულის აზრს ვერ გადმოგცემენ. „ჩვენი დაღუპვა ღმერთთან კავშირის 

გაწყვეტითა და დაღუპულ სულებთან კავშირის დამყარებით იწყება.“ - წერდა წმინდა 

მღვდელმთავარი ეგნატე (ბრიანჩანინოვი). ღვთისგან კაცის გამწმენდელი და 

განმაახლებელი მადლისმიერი შეწევნა უნდა ვითხოვოთ. 

ამპარტავნება და პატივმოყვარეობა იმითაა საშიში, რომ ისინი უნდა დავფაროთ 

იმ ადამიანებისგან, ვინც შესაძლოა, ამ თვისებათა მფლობელებში წმინდანებს 

ხედავდნენ. რამდენი სული დაღუპა იმ ადამიანთა ცოდვილობამ, ვინც თავიანთი 

დაცემული ბუნების მიერ აღსრულებულ საქმეებს მათთვის შეუფერებელ ფასს 

ადებენ! წმინდა მღვდელმთავარი ეგნატეს თქმით: ყველა წმინდანი უარს ამბობდა 

თავის სიმართლეზე და ღვთის სიმართლეს ეძიებდა. რადგანაც გახრწნილი ბუნების 

სიმართლეც გახრწნილია.  

თანამედროვე სამყაროში ადამიანები სულ უფრო და უფრო ხშირად 

ამპარტავნობენ თავიანთი ცოდვებით, ტაშს უკრავენ მათ. ეს ღვთისგან მოწყვეტის 

მტკივნეული გამოვლინებაა. საუკუნო სიკვდილის მიწიერი დასაწყისი. განა ღმერთი 

როგორ შეუნდობს ადამიანს ცოდვას, როდესაც იგი თავად არც კი ითხოვს ამას და მას 

თავის დამსახურებადაც კი მიიჩნევს?! 

იმისათვის, რომ ეკლესიის საიდუმლოებებთან თანაზიარობის დაწყება 

მცირედად მაინც შევძლოთ, ამისთვის სული უნდა მოვამზადოთ. თუ ნიადაგი არ 

მომზადდა, ყველაფერი ამაოა. ვიღაცამ თუ იეროგლიფები გადაწერა, ეს იმას არ 

ნიშნავს, რომ მან ჩინური ენა შეისწავლა. 

სულიერი ცხოვრების დასაწყისი ისაა, როდესაც ადამიანი შეიხედავს თავის 

სულში და იქ ცოდვებს დაინახავს.ჭეშმარიტი სინანული სამი რამით განისაზღვრება: 

სინდისის ქენჯნით, გულის შემუსვრილებით, ცოდვათა აღსარებით.  

სინანული მთელი ცხოვრების განმავლობაში გრძელდება. ჩვენი ცხოვრება 

იმდენად ხანმოკლეა, რომ ერთმანეთთან ჩხუბი არ ღირს - უბრალოდ დროც არ გვაქვს 

ამისთვის.   

ცოდვებს სიკვდილი მოაქვთ, მანდე კი უამრავი მწუხარება, რომლსაც ზოგჯერ 

ადამიანის ჯვარს უწოდებენ. ჯვრის ტვირთვა - დრტვინვით თუ მადლიერებით - ესაა 



ღმერთთან ჩვენი დამოკიდებულების პირველი ნიშანი. ჩვენი მწუხარება ხომ 

ხშირადმთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩადენილი საკუთარი ცოდვების შედეგია?! 

ხშირად ადამიანები საკუთარ ცოდვებს ვერ ხედავენ. როგორც ხალხში ამბობენ, 

„ეშმაკები თვალს უხვევენ მათ.“ ზოგი იმისაც კი თვლის, რომ ცოდვა საერთოდ არ 

ჩაუდენია. სინამდვილეში კი მთელი ჩვენი ცხოვრება ცოდვითაა განმსჭვალული. 

მათი დანახვა უნდა ვისწავლოთ; მაგრამ მანამდე უნდა შევიმეცნოთ, რატომაა ასე 

დამღუპველი ისინი და მათგან გათავისუფლება უნდა მოგვინდეს.  

ადამიანების ხმამაღლა მხილება მათ ცოდვებში საჭირო არ არის: ხშირად 

დუმილით გამოთქმული სიმართლე სიტყვით გამოთქმულზე მეტად ფასეულია. ის 

განკითხვის ცოდვის პროვოცირებას და უკუაგრესიას არ იწვევს. ამიტომაც ამბობენ, 

დუმილი ოქროაო. 

მერე რა, რომ ცოდვილები ვართ, მაინც უნდა ვეძებოთ სიწმინდე, რომელისკენაც 

მოხმობილია თითოეული ქრისტიანი. როგორც წერს მოციქული: „თქვენა ხართ 

რჩეული მოდგმა, სამეფო სამღვდელოება, წილხვედრი ხალხი...“ საკვებს ხომ ვეძებთ, 

თუ მშივრები ვართ?! ოღონდაც ჩვენი სინანული და ცხოვრების გამოსწორების 

სურვილი გულწრფელი იყოს და უფალი უეჭველად დაგვეხმარება ამაში.   

 

პირველი ნაბიჯი ცხონებისაკენ 

 

როგორც წმინდა მღვდელმთავარი ეგნატე (ბრიანჩანინოვი) წერდა: „ვინც 

გადარჩენას ეძებს, საკუთარ თავს დაღუპვის პირას მყოფად უნდა თვლიდეს. 

სინამდვილეში კი თანამედროვე ადამიანებს გულწრფელად არ ესმით, კერძოდ 

რისგან გადაარჩენს მათ ქრისტე. გადაარჩენს პირველ რიგში ცოდვისგან და მისი 

შედეგებისგან. 

ცოდვა ისაა, რაც ადამიანს ღვთისაგან განჰყოფს. თავდაპირველად ადამისა და 

ევასაგან შემოსული ცოდვა მათ შთამომავლობაში უკვე მათსავე უნებურად 

ცხოვრობს. ქრისტეს მიერ, რომელიც თვისი ადამიანური ბუნებით ყველაფრით ჩვენი 

მსგავსი იყო - გარდა ცოდვისა - ღმერთმა ადამიანი ცოდვის მონობისაგან 

გამოისყიდა, მაგრამ მიწიერი ცხოვრების განმავლობაში კაცის ბუნება მაინც ხრწნადი 

რჩება. ამიტომაც ცნობიერად ჩადენილ ნებისმიერ, თუნდაც მცირე ცოდვას ადამიანი 

კიდევ უფრო დიდ ცოდვამდე მიჰყავს, რაც ერთი შეხედვით წინა ცოდვასთან 

სრულებით არ არის დაკავშირებული; თუმცა მის მიერაა გამოწვეული, შედეგი 

არჩევნისა, რომელსაც როგორც ქრისტესმიერი მცნებებით და ცოდვებით ცხოვრებას 

შორის აკეთებს იგი.  

ცოდვის საწყისი შეიძლება იმ ვირუსს შევადაროთ, რომელიც შესაძლოა, წლების 

განმავლობაში ცხოვრობს ადამიანის სხეულში, არანაირად არ ვლინდება და თავის 

დროს ელის. მაგრამ საკმარისია, მოხდეს რაიმე და ვირუსი ორგანიზმის დანგრევას 

იწყებს. ზოგიერთი ვირუსი სისხლზე მოქმედებს, ზოგიერთი - ნივთიერებათა 



ცვლაზე, სხვა - თირკმელზე, ზიანდება ნერვული სისტემა. მაგრამ ნებისმიერ 

შემთხვევაში თითოეული მათგანი ასუსტებს ადამიანს, რომლის სხეულშიც 

ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებულია და მისი სიცოცხლეს ემუქრებიან, 

განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, თუ ის არ მკურნალობს. სწორედ ასევე 

მოქმედებენ ადამიანზე ცოდვები. „წვრილი,“ ყოველდღიური „შეცოდებები“ 

სინანულს არ ჰგვრიან მას და ამით კიდევ უფრო საშიშები ხდებიან თავიანთი უზომო 

სიმძიმით. ყოველი რკო თავის თავში მუხას მოიცავს: „უცოდველმა“ გადაცდომამ 

შესაძლოა, უსაშინლესი შედეგები გამოიღოს. ამის მაგალითი ცხოვრებაშიც 

აურაცხელი ვიცით და ლიტერატურაშიც. 

ძნელია უცებ გამოეყო და მოსწყდე ვნებებით მართულ სამყაროს. ადამიანი აქ 

ისეა, როგორც პატარა დეტალი უზარმაზარ ლოკომოტივში, რომელიც ისეთ 

სიჩქარეზეა დაპროგრამებული, რომ მისი შეჩერება პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

რომ მოსწყდე კიდეც მას, ინერციით კიდევ დიდხანს მოგიწევს მოძრაობა. და რაც 

უფრო წონადია ჩვენი ცოდვები, მით უფრო იზრდება ინერციის ძალა და მით უფრო 

გვიმძიმს და უფრო მეტი დრო გვჭირდება. 

ადამიანის ყველა ცოდვა ძველი და ახალი აღთქმის პირველი მცნების 

დარღვევიდან იღებს სათავეს. ესაა ღვთის სიყვარულის მცნება. ბევრს არც კი უნდა, 

რომ ჭეშმარიტად შეიმეცნოს, თუ რას ნიშნავს ღმერთი, ეკლესია, 

მართლმადიდებლური სწავლება, წმინდა ნათლისღება. მათ ეჩვენებათ, რომ ეს 

ყველაფერი არანაირად არ უკავშირდება  „ნამდვილ ცხოვრებას,“ და გაცილებით 

„რეალურად“ ეჩვენებათ ჯადოქრობა, მკითხაობა, გათვალვა, რაც ათეისტურ 

მსოფლმხედველობასთან თანაარსებობს. ასეთი ადამიანები ეკლესიაში რომც 

მოდიოდნენ - ტრადიციიდან თუ სხვადასხვაგვარი ცხოვრებისეული 

პრობლემებიდან გამომდინარე - ისინი იმასაც, რაც ეკლესიაში ხდება, ერთგვარ 

მაგიურ ქმედებად თვლიან.  

უკვდავება და მარადიული ცხოვრება არ სწამთ, მაგრამ სწამთ, რომ თუ 

რაღაცისთვის სანთელს დაანთებენ, ის შეუსრულდებათ. თუ პარაკლის შეუკვეთავენ 

სხვა რაღაც ხდება, ხოლო, თუ კვერექსში მოახსენიებინებენ, მაშინ - სხვა. ზოგიერთი 

ათწლეულობით რომ დადის ტაძარში და ეკლესიის საიდუმლოებებშიმონაწილეობს, 

მაინც ამგვარ მსოფლმხედველობას ინარჩუნებს. მათში არ არსებობს ღვთისმოსაობა, 

სიწმინდისადმი პატივისცემა, და მერე უკვირთ, რომ ცხოვრებაში ყველაფერი ასე 

ცუდად მისდით.   

ზოგიერთები ტაძარში ისე მიდიან, როგორც კლუბში - ინტერესისთვის. რაკიღა 

ურთიერთობისათვის სხვა წრე არ გააჩნიათ, მსახურებისას, ანდა მისი დასრულების 

შემდეგ უაზრო ჭორებს განიხილავენ. შესაძლოა, ის ადამიანები, სამყაროს ამგვარად 

რომ გრძნობენ, თან ღმერთს მიმართავდნენ და თანაც - „თავის დასაზღვევად“ 

ჯადოქრებთან და ექსტრასენსებთან დადიოდნენ.მათ არ სჯერათ უფლის 

სიყვარულის, მაგრამ, თუ ამავე დროს ფიქრობენ, რომ თუკი ღმერთს უყვარს 



ადამიანები, გამოდის, რომ მისი არ უნდა ეშინოდეთ. რაკი ღმერთი კეთილია, 

მცნებები რომ დაარღვიონ, ამას ცუდი შედეგი არ მოჰყვება.    

ასეთმა ხალხმა სახარება კი არ უნდა წაიკითხოს, არამედ, ლევიტელთა წიგნი - 

ძველი აღთქმიდან. იქ წერია: „ნუ მიმართავთ მესულთანეებს და მჩხიბავებს, ნუ 

გაიუწმინდურებთ თავს.“ და „თუ ვინმე აღმოჩნდა თქვენში ჯადოქარი ან მკითხავი, 

კაცი იქნება თუ ქალი, უნდა მოკვდეს, ქვებით უნდა ჩაქოლონ. მათზეა მათი სისხლი.“  

ძალიან ბევრს არ სჯერა, რომ ყველა დანაშაულზე მოუწევს პასუხისგება. ასეთი 

ადამიანები მოვლენებს უყურებენ „გაუმართლას“ და „არ გაუმართლას“ პრიზმაში და 

ღრმა მიზეზებს არ ეძებენ. მათ არ შეუძლიათ გაარჩიონ ერთმანეთისაგან, თუ რას 

გულისხმობს ღვთის განგებულება ადამიანთან მიმართებაში: ყოველდღიურად, რაც 

უნდა დაბლა დაეცეს კაცი, მას სინანულისა და გადარჩენის შესაძლებლობა აქვს. ეს 

ფაქტი (განგებულების არსებობა) მათთვის დეტერმინირებულია და ნიშნავს იმას, 

რომ ჩვენი შეცდომები წინასწარაა განსაზღვრული და რაც უნდა ვეცადოთ,მოსახდენი 

მოხდება. 

მტკიცე რწმენის, ღვთის სიყვარული უქონლობა - ეს ცოდვილი შენობის საიმედო 

საძირკველია. რადგანაც თუკი ეს შინაგანი საზღვრები არ არსებობს, ადამიანი 

ადვილად სჩადის იმ ცოდვებს და დანაშაულსაც კი, რაც მას აზრადაც კი არ 

მოუვიდოდა, შინაგანად რომ აკავებდეს რწმენა.   

მაგრამ, როგორც მაცხოვარმა თქვა, ღვთის სიყვარული მოყვასის სიყვარულიდან 

იწყება. მოყვასი კი თითოეული ადამიანია, რომელსაც ცხოვრება გვახვედრებს. 

ყველასთან ერთად ლოცვა და მუხლთდრეკა ღვთისმსახურებისას ამ მსახურებაში 

მონაწილეობას ნიშნავს. მსახურებისას ლაპარაკი - ღვთისადმი პირდაპირი 

უპატივცემულობაა. რად უნდა დადიოდე იმასთან, ვინც არ გიყვარს და ვისაც პატივს 

არ სცემ?! მაგრამ ამაზე უმნიშვნელო არაა ის, რომ ეხმარებოდე გვერდით მდგომებს 

და იმათ, ვისაც უჭირთ. უამისოდ შესაძლოა, ჩვენი ლოცვები ოდენ რიტუალურ 

ქმედებად იქცეს. 

ერთმა ადამიანმა ღვთისმსახურს ჰკითხა: „თავად მე შეწყალებას ვითხოვ 

ღვთისაგან, არადა, სახელმწიფოსგან ვითხოვ, რომ სხვები კანონის მიხედვით 

დასაჯოს. განა შეწყალებას რომ ვითხოვ, ამის უფლება მაქვს?“ და ეს უბრალო კითხვა 

როდია! სახარებაში ნათქვამია, რომ ჩვენ იმ მსჯავრით განვისჯებით, რომლითაც ჩვენ 

თავად განვსჯით სხვებს. ანუ ჩვენ სრულყოფილების იგივე სახე მოგვეთხოვება, 

რასაც სხვებისგან ვითხოვთ. შესაბამისად სასჯელიც ისეთივე იქნება, როგორც ჩვენ 

დავსჯიდით ვინმეს იმგვარივე დანაშაულებისათვის.  

როდესაც ადამიანი მეტისმეტად დაეჭვებულია, მას ცხოვრებაში შიშები სდევს 

თან. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ჯერ კიდევ შორსაა ღვთისაგან. მტკიცე რწმენის 

მოწმობაა, როდესაც იგი ღვთისადმი იმგვარი რწმენითაა აღსავსე, რომ მტკიცედ 

მიაბიჯებს ცხოვრებაში, წარმოსახვით და რეალურ პრობლემებს ძლევს.  

 



ლოცვის შესახებ 

 

ადამიანს აქვს უდიდესი წყალობა - უფლება იმისა, რომ პირდაპირ მიმართოს 

ღმერთს, ღვთისმშობელს და წმინდანთა დასებს. აბა სცადეთ, რომ პირისპირ 

შეხვდეთ გუბერნატორს, ან თუნდაც რომელიმე წვრილ მოხელეს. უფალი ამასოფლის 

ძლიერთაგან განსხვავებით, ყველასთვის გახსნილია.   

წმინდა წერილში უფალი ჩვენი ისეო ქრისტე ხშირად ლაპარაკობს იმაზე, თუ 

როგორი უნდა იყოს ლოცვა: ის ქრისტე მაცხოვრის რწმენით და საკუთარი 

უძლურების განცდით უნდა წარმოითქვას: „უჩემოდ არაფრის გაკეთება არ 

შეგიძლიათ“ (იოან. 15:5.); „ადამიანებისთვის ეს შეუძლებელია, ღვთისთვის კი - 

შესაძლებელი“ (მათ. 19:26.); ლოცვა, ცხოვრებისეული სირთულეების მიუხედავად, 

გამუდმებით უნდა სრულდებოდეს: „საჭიროა გამუდმებული ლოცვა და არა 

მოწყინება“ (ლუკ. 18:1,7-8.). ჩვენი ლოცვა ღვთისადმი მადლიერებით უნდა იყოს 

განმსჭვალული - იმ წყალობისათვის, რომელსაც ის გვანიჭებს, თუნდაც კონკრეტულ 

დროს შესაძლოა, ვერც კი ვამჩნევდეთ მას. როგორც პავლე მოციქული წერს: „ლოცვა-

ვედრებისას თქვენი სათხოვარი მადლიერებით გაუმჟღავნეთ ღმერთს.“ და 

გვასწავლის: „მარადჟამ მადლს სწირავდეთ ყველაფრისათვის ღმერთსა და მამას, 

ჩვენი უფლი იესო ქრისტეს სახელით.“ 

უნდა ვილოცოთ რუსეთის მთელი მიწისთვის  და უფალი არ მიგვატოვებს.იმ 

ადგილებში, სადაც ლოცვა აღევლინება განსაკუთრებით იგრძნობა ღვთის მყოფობა. 

ნიკალაი კონიაევს თავის სტატიაში  „ტაძარი ვოლხოვაზე“ ერთ-ერთი ასეთი 

მაგალითი მოაქვს: „...1783 წელს სასწაული აღესრულა. მეთევზეებმა ბადის გაშლისას 

დაინახეს საოცარი ბრწყინვალებით გარემოცული ხატი, რომელიც წყალზე 

მოცურავდა. მლოცველთა გუნდის თანხლებით ხატმა ვოლხოვის გასწვრივ, მდინარე 

ტიხვნიკაზე გასცურა და იქ ანტონოვო-დიმსკის მონასტერთან შეჩერდა, ანუ იმ 

მიწაზე, სადაც ღირსი ანტონი (ღირსი ანტონი დიმსკის ხსენება 17 იანვარს და 24 

ივნისს აღესრულება - ძველი სტილით) და მისი მოწაფეები ლოცულობდნენ. სწორედ 

აქ აღმოცენდა ცნობილი მონასტერი, რომელიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის 

სასწაულმოქმედი ხატის სახელზე დაარსდა. 

ამგვარივე, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედ ხატთან 

დაკავშირებული შემთხვევა, რომელმაც ეკლესიის შენების ადგილზე მიანიშნა, მოხდა 

სოფელ მიხაილოვსკში, ივანოვოს ოლქის, ფურმანოვსკის რაიონში. ეს ხატი აქვე 

კანკელშია მოთავსებული. აქ გაბრწყინდა ღირსი ლეონტი მიხაილოვსკი. წმინდანის 

საფლავზე სასწაულებრივი კურნებების აღსრულება დაიწყო და მის წმინდა 

ნაწილებთან დღემდე გრძელდება ამ ტაძარში. მისივე წინასწარმეტყველებით აქ 

აღმოცენებული წყარო კურნების ძალას ფლობს. ლეონტი მიხაილოვსკის 



მადლმოსილი ძალა საკუთარ თავზე რამდენიმეგზის გამოსცადა ამ სტატიების 

ავტორმაც. 

რა მშვენიერი იქნებოდა, სინანულის ცრემლით განბანილი რუსული მიწა სულიერ 

ტაძრადაც რომ ქცეულიყო.  

სრულიად ლოგიკურია, რომ თუკი ღმერთს არ მივმართავთ, ის არც გვეხმარება. 

ბევრს აკრთობს ის ამბავი, რომ, როდესაც ვინმე ბნელ ძალებს სთხოვს დახმარებას, 

მიიღებს ხოლმე სათხოვარს და თანაც - დაუყოვნებლივ. არსი კი იმაშია, რომ ამ 

ყველაფრისთვის გადახდაც დაუყოვნებლივ უწევთ, თანაც „ნაღდზე.“ ანუ - საკუთარი 

სულით. და ამის შემდეგ დემონებისაგან დანდობას არავინ უნდა ელოდეს. საკუთარს 

ისინი ყოველთვის მაგრად ებღაუჭებიან.   

ღვთისათვის ჩვენ ძალიან ძვირფასები ვართ, მან თავად ჩვენზე უკეთ იცის, თუ 

რა სჯობს ჩვენთვის. მაგალითად, მოყვარული დედა თავის პატარას ყველაფერის 

ნებას არ რთავს. ადამიანის ცხოვრებაში არსებობს მკაცრი გამოცდები, - ზოგჯერ 

იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რა სახის ცხოვრება აქვს მას არჩეული. დრტვინვა და 

სასოწარკვეთა არ შეიძლება. ღმერთი არ დაგვტოვებს! თითოეულს რწმენისამებრ 

მიეცემა. 

იმ ადამიანის სულს, ვისაც ვნებებისაგან არ გაუწმენდია თავი, შესაძლოა 

ლოცვისადმი გულმოდგინებამ ავნოს კიდეც. იესოს ლოცვა რომ ჭკუიდან შლიდა 

ადამიანებს ამის შესახებ პირველად კავკასიის ქვაბულებზე დაწერილ წიგნში 

წავიკითხე. იქ აღწერილია, თუ როგორ შეიშალა ერთი განდეგილი იესოს ლოცვის 

კითხვისას.  მავნებლადაც კი გაუხდა ეს. მაგრამ მე ეს მალე მიმავიწყდა, რადგანაც 

მაშინ რელიგიისაგან შორს ვიყავი. თუმცა წმინდანთა ცხოვრების და განდეგილური 

ყოფის შესახებ კითხვა მიყვარდა.  

თითქმის ჩვიდმეტი წელი გავიდა და მე ერთი მონასტრის სკიტელი 

მოღვაწისაგან ისევ შევიტყვე ამგვარივე შემთხვევის შესახებ. მე გამაოცა, თუ რაოდენ 

დარწმუნებით ლაპარაკობდა იგი ამაზე. ეს ხომ ის ადამიანი იყო, ვისაც საღვთო 

გზაზე უკვე შეედგა ფეხი. როგორ შეიძლება, რომ ლოცვამ ავნოს ადამიანს? 

მოცემული საკითხის შესწავლისას ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ იესოს ლოცვა აქ 

არაფერ შუაშია. პრობლემის არსი ისაა, თუ ვინ რა მიზნით იწყებს მის კითხვას - 

თვისი „გამორჩეულობით“ აღძრული ამპარტავნებით თუ სიმდაბლით?!  

მნიშვნელოვანია ისიც, თუ როგორ იკითხება ის. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს 

ლოცვა უშუალოდ იესო ქრისტეს მიემართება და მლოცველის ღმერთთან უშუალო 

მიმართება იწყება. ლოცვისას დაუდევრობა, პათოსი, ქედმაღლობა, ამპარტავნება, 

უყურადღებობა, უაზრო ლუღლუღში გადასული ბანალური ავტომატიზმი, ლოცვას 

მკრეხელობის ცოდვად გარდაქმნის, რამაც შესაძლოა, მკრეხელის ჭკუიდან შეშლა 

გამოიწვიოს. ამგვარ ლოცვას ულოცველობა სჯობს.   



მაგრამ უმთავრესი ლოცვა ისაა, რომელიც ეკლესიაში აღესრულება. 

ზოგიერთისთვის გაუგებარია მისი მნიშვნელობა: ეს რაღად მჭირდება, შინ ხომ 

ვლოცულობ? პირველ რიგში ერთობლივი ლოცვა ინდივიდუალურზე უფრო 

მოქმედია - გამომდინარე მაცხოვრის სიტყვებიდან: „სადაც ორი ან სამი შეიკრიბება 

ჩემი სახელისათვის, მეც იქ, მათ შორის ვარ.“ მეორე: თავად ეკლესიის ბუნებას უნდა 

აღვიქვამდეთ, როგორც ქრისტეს სხეულს, რომელთან მაზიარებლებიც ლიტურგიაზე 

ერთ მთელად, ღვთის ერად იქცევიან. მაგრამ თვით საეკლესიო ლოცვამაც კი 

შეიძლება ავნოს ადამიანს და იმავე მიზეზით, რაზედაც ზემოთ ვილაპარაკეთ.  

უფალი მზადაა თითოეულ ჩვენგანს მარადიული ცხოვრება უძღვნას. მან 

ყველაფერი  მოგვიტევა და ქრისტეში კაცობრივ  ბუნებას შეუერთდა, ეკლესია ჩვენს 

საცხონებლად დააარსა. ჩვენ კი ძველებურად უმადურები ვართ და ყველა ჩვენს 

უბედურებაში მას ვადანაშაულებთ. თუმცა რწმენა და სიყვარული ღვთისა და 

ადამიანების მიმართ არ გაგვაჩნია, მაინც გვიკვირს რომ ჩვენი ლოცვა უშედეგოა. 

ამ დროს ჭეშმარიტი ლოცვა არასოდეს დარჩება შეუსმენელი: „ითხოვეთ და 

მოგეცემათ; ეძებეთ და ჰპოვებთ; დააკაკუნეთ და გაგიღებენ. რადგან ყველა 

მთხოვნელს მიეცემა, მძებნელი ჰპოვებს და ვინც აკაკუნებს, გაუღებენ“ (მათ. 7:7; ლუკ. 

11:9-10.). აქ უბრალოდ წესი კი არა ცხოვრების ალგორითმია მოცემული. 

ქორწინების შესახებ 

მამაკაცისა და ქალის კავშირი ბიბლიაში იმთავითვეა ნაკურთხი და შემდეგ 

წმინდა წერილში არაერთგზის მოწმდება ეს: „ინაყოფიერეთ და გამრავლდით.“ 

„მამაკაცებო, გიყვარდეთ თქვენი ცოლები, როგორც საკუთარი სხეული.“ ეკლესიის 

კანონებში მრავალი საშუალება არსებობს იმათ დასასჯელად, ვინც ქორწინებისადმი, 

როგორც ასეთისადმი, სიძულვილითაა განწყობილი.  

მაგრამ თუკი ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა ღვთის გარეშე, მხოლოდ 

ხორციელი ლტოლვის საფუძველზე არსებობს, მაშინ მას ერთმანეთის მიმართ 

სწრაფად მოსდევს იმედის გაცრუება. იმის ნაცვლად, რომ „ერთმანეთის სიმძიმე 

იტვირთონ,“ ქალი და მამაკაცი იმას კი არ აქცევენ ყურადღებას, თუ რასგასცემენ 

ერთმანეთისთვის, არამედ იმას, თუ რას იღებენ ერთმანეთისგან. რადგანაც ვერ 

განიცდიან იმ სიხარულს, რომლის განცდაც შეუძლიათ იმ შემთხვევაში ერთმანეთს 

თუ საკუთარ თავს უშურველად გადასცემენ, წყვილი იმის ყურებას იწყებს, თუ 

თითოეულ მათგანს მეორისაგან რისი მიღება შეუძლია. და ამ დროს, იმ კავშირის 

სიღრმეში, „ერთ ხორცად“ რომ იწოდება, პარტნიორული დამოკიდებულებები 

ყალიბდება, რაც კრახისთვისაა განწირული, რადგანაც ვერსად ძღება კაცის სული ისე, 

როგორც ღმერთში.  

სქესობრივი ლტოლვა თავისთავად ვერანაირად ვერ იქნება მყარი კავშირის 

საფუძველი. თუ სიყვარულითა და კანონიერი კავშირით არ არის განმტკიცებული, ის 



გამუდმებით ახალ-ახალ განცდებს ითხოვს. ყოველგვარი მიწიერი სიტკბოება 

სწრაფად წყინდება ადამიანს. იწყება სხვა „პარტნიორების“ ძიება და მათ მიმართ 

გამუდმებული იმედგაცრუების განცდა.ამ გზაზე შემდგარ ადამიანს გაჩერება არ 

შეუძლია. სიძვის ცოდვა განსაკუთრებით წარმატებულად არღვევს კაცის სულსა და 

სხეულს; ანადგურებს მის პიროვნებას; უფრო სწრაფ სიკვდილს ბადებს, ვიდრე 

რომელიმე სხვა ცოდვა. ოჯახების დარღვევა, მკვლელობა ეჭვიანობის ნიადაგზე; 

იმგვარი გარყვნილების მოთხოვნილება, რომლიც კლავს ადამიანის სულს და მის 

პიროვნებას იმ დონემდე ანგრევს, რომ სინანული მისთვის პრაქტიკულად 

შეუძლებელი ხდება. 

მოციქული წერს, „თქვენი სხეულები ღვთის ტაძარიაო.“ არადა, იგი, ვინც 

სხეულით უერთდება მეძავს, მასთან ერთხორცი ხდება. სხვა ცოდვები სხეულის 

მონაწილეობის გარეშე აღესრულება, სიძვის ცოდვა კი ხრწნის ღვთის ტაძრად 

მყოფობისათვის მოწოდებულ სხეულს. სწორედ ამიტომ მეძავები და მემრუშეები 

შეგინებულ ტაძრებს მიემსგავსებიან.   

ასკეტიკურ ლიტერატურაში სხეულსა და ხორცს შორის ზღვარია დადებული. 

ადამიანის სხეული - ეს სულის ტაძარია; ეს მისი ორმაგი არსების მნიშვნელოვანი 

ნაწილია. ხორცი კი ეს „ტყავის სამოსელია,“ რომელიც ადამსა და ევას ცოდვის 

დაცემის შედეგად მიეცათ. ეს ის მდგომარეობაა, რომელზედაც პავლე მოციქული 

წერდა, რომ „სიკეთეს, რომელიც მსურს, ვერ ვაკეთებ და ბოროტებას, რომლიც არ 

მსურს ვაკეთებ.“ შემდეგ კი დაურთავს: „ამას მე კი არ ვშვრები, არამედ ჩემში 

არსებული ცოდვა.“ სხეულისა და ხორცის განურჩევლობამ მიიყვანა ბევრი 

რელიგიური მიმდინარეობის წარმომადგენლები იქამდე, რომ მათ თავად სხეული 

მიიჩნიეს ცოდვილად, „სულის საპყრობილედ.“ თუმცა ღმერთი ქრისტეში თავისი 

ბუნებით კაცობრივ ბუნებას შეუერთდა - სულსაც და სხეულსაც. და ამით მთელი 

მატერიალური სამყარო წმინდა ჰყო.     

ამიტომ მამაკაცისა და ქალის კავშირი შესაძლოა, ძალიან კეთილშობილური 

იყოს, მაგრამ ამას სულიერი საფუძველი სჭირდება. აქ კი საჭიროა იმის მიხვედრა, 

რომ სულიერი დაკავშირებულია როგორც ღმერთთან, ისე მის წინააღმდგომ 

ძალებთან. ხოლო სულიერ ღირებულებათა ცვლილება მომაკვდინებელ ცოდვამდე 

და საუკუნო სიკვდილამდე მიდის. თანამედროვე სამყაროში ხშირად სიძვას 

სიყვარულს უწოდებენ. წყვდიადს - სინათლეს, ამით ადამიანებს იმის გაგებას 

ართმევენ, თუ როგორ უნდა იცხოვრონ. ცოდვის ინდუსტრიის განვითარება 

ადამიანური ცივილიზაციის მოკვდინების კვალდაკვალ ხდება. დაღუპვის პირას 

მისული იმპერიები თითქმის ყოველთვის გარყვნილებაში ინთქმებოდნენ; დღეს 

ასეთია ევროპა, რომლის დასასრულზე ოსვალდ შპენგელერი თითქმის ასი წლის წინ 

წერდა. 

ისტორიის განმავლობაში არცთუიშვიათად განაცხადებდნენ ხოლმე იმის 

შესახებ, რომ სიძვის ცოდვა პირველ რიგში ქალებს უკავშირდება; რომ თითქოსდა 



ისინი ღვთის წინააღმდეგ ბრძოლაში სატანის თანაშემწეები არიან; ქალებისათვის 

უამრავი აკრძალვა შემოიღეს; ეს იყო ხელოვნური მცდელობა ძალადობრივად ექციათ 

ისინი ზნეობრივებად: ჩადრის, ერთგულების სარტყელის და მსგავსი გამონაგონით. 

ამასთან თანამედროვე ევროპაში, და არა მხოლოდ ევროპაში მამაკაცები, საკუთარი 

მამაკაცური არსის დაკარგვის შედეგად, მშვენივრად გადიან იოლას ქალების გარეშეც 

და გარყვნილების ახალ და ახალ ფორმებს იგონებენ. ამავდროულად, მათ არც 

ქალები ჩამორჩებიან.ასე რომ, მეშვიდე მცნების დაცვა ორივე სქესის ადამიანისათვის 

უკიდურესად აქტუალურია.   

თუმცა წარსულშიც მრავალი სოციალური ცრურწმენა უბიძგებდა ადამიანებს 

ისეთი ურთიერთობისაკენ, რისთვისაც ისინი მოწოდებულები არ იყვნენ. 

მონასტრული ცხოვრების მსურველებს ეუბნებოდნენ, რომ თუკი ისინი მონასტერში 

წავიდოდნენ, შვილებს ვიღა გააჩენდა (ავიწყდებოდათ, რომ მონასტერში ყველა 

არასოდეს წავა)?! უქმრო ქალებს უწოდებდნენ „გადაბერებულებს“ და „შინაბერებს.“ 

ამით მათ უვარგისობის კომპლექსს უვითარებდნენ; ამით აიძულებდნენ, რომ 

უეჭველად უნდა გათხოვილიყვნენ და შვილი გაეჩინათ. ეს კი მრავალი ადამიანის 

ცხოვრებას ამსხვრევდა.     

ქორწინება ეს ორი ადამიანის უმძიმესი გზაა, რომლიც შეუძლებელია ეკლიანი 

არ იყოს. ზოგჯერ ქორწინებაში მეუღლეების ურთიერთლტოლვა მთელი მათი 

ერთობლივი ცხოვრების განმავლობაში შენარჩუნებულია. ზოგჯერ კი ის გაივლის. 

მაგრამ ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ვიღაც გვერდზე უნდა ეძებონ. თუ ეს ვნება 

სრულიად ჩაქრა, ბავშვები კი გაიზარდნენ; ცოლსა და ქმარს, ურთიერთშეთანხმების 

საფუძველზე, შეუძლიათ მონასტრული გზა აირჩიონ. იდეალურად ნორმალურ 

ოჯახში მეუღლეების სულიერი ზრდა შვილების ფიზიკური ზრდის შესაბამისია. მათ 

ეძლევათ სიბრძნე - აღზრდისა და ღვთისაკენ მიმავალი გზის საჩვენებლად; ხოლო 

გონება - წამოზრდილი შვილებისათვის ყველზე უფრო რთულ კითხვებზე სწორი 

პასუხის გასაცემად. 

ადამიანის ცხოვრება ღვთის გამუდმებულ ხსოვნაში უნდა გადიოდეს; ისე, 

თითქოსდა გამუდმებით მის წინაშე იდგეს. ზოგიერთი ქრისტიანი ასკეტი ამას 

გონიერი ლოცვის საშუალებით აღწევს. ზოგიერთი მათგანისათვის კი ეს 

მდგომარეობა განუწყვეტლად ნარჩუნდება. მთელი მათი ცხოვრება ლოცვად 

გარდაიქმნება, მისი მიზანი კი სულიწმიდის მოხვეჭაა, ხოლო ამოცანა - სულის 

ცხონება და ცათა სასუფევლის ძიება. მაგრამ ასკეტიკისაგან შორს მდგომი ადამიანები 

ამავე შედეგს სხვა საშუალებებით, კერძოდ, თანაგრძნობით, სიმდაბლით, 

უშურველობით, მიტევებით აღწევენ. თუკი ადამიანი სხვაში ღვთის ხატებას, 

მისთვის უფლის მიერ გაცხადებულ სასწაულს ხედავს, ეს იმის წინაპირობად იქცევა, 

რომ ეს „სხვა“ მისთვის ვნების დაკმაყოფილების საგნად არასოდეს იქცევა; პირიქით, 

შესაძლოა, ამ ვნებაზე გამარჯვების მიზეზად იქცეს.  



იმ ადამიანის მთელი ცხოვრება, ვისი გულიც ღმერთს შეხებია, შესაძლოა 

ატარებდეს ამ სულიერი სიხარულის ანაბეჭდს, ღვთისადმი მადლიერებით იყოს 

განმსჭვალული, სწრაფვით, რომ გვერდით მყოფს სიკეთე გაუკეთოს. მაგრამ 

თავისუფალ ადამიანს არ შეუძლია, ისეთი სახე მიიღოს, თითქოს არაფერი მომხდარა 

და ცოდვის ჩადენის შემდეგ ჩვეულებრივ აგრძელებდეს ცხოვრებას. სულიერად ის 

ყოველთვის იგრძნობს, რომ საკუთარ თავს უპირისპირდება.    

 

 

მეშვიდე მცნების საწინააღმდეგო ცოდვა 

 

სამყარომ დაკარგა ღვთისმოშიშება. პროტესტანტიზმის ზოგიერთი მიმდევარი 

შეეცადა, ის ფაქტი, რომ ღმერთი სიყვარულია, გადაექცია რაღაც აბსურდულ „ლაით-

ქრისტიანობად.“ ბევრი პროტესტანტი ღვთისმეტყველი ჯოჯოხეთისა და დემონების 

არსებობას უარყოფს. მათი ნააზრევის ყველაზე წონადი უარყოფა ისაა, რომ მათ 

გარშემო სამყარო იქცევა ჯოჯოხეთად, რომელშიც დაუსჯელობის ცრუ იმედით 

შეპყრობილი ადამიანები ისეთი ცხოვრებით ცხოვრობენ, თავისთავად რომაა 

სასჯელი. 

მთელი არსებით ვნებებს მიცემული ადამიანი მათი მონაა. ის თავისუფალი აღარ 

არის. ძვირფას იარაღზე ფულის დახარჯვა საჭირო აღარაა იმისთვის, რომ 

ამბოხებული ხალხი დაამარცხო. მხოლოდ მათი გახრწნაც საკმარისია. ხორციელ 

ვნებულ სხეულშიც ცეცხლია დანთებული, თუმცა მისთვის საწვავი ვნებაა, რომლის 

მსახურადაც ის გვევლინება. რამდენი უბედურება მოაქვს ხორციელ ვნებას, რამდენი 

თქმულა და დაწერილა ამაზე, მაგრამ ადამიანები მაინც ეტანებიან მას, როგორც 

ცეცხლის ალზე მოფარფატე პეპლები. სქესობრივ სფეროში თავის მიშვებას საშინელი 

ნაყოფი მოაქვს: ეჭვიანობა, ჰომოსექსუალიზმი, ფსიქიკური აშლილობები, 

მკვლელობა, პედოფილია, ზოოფილია... ბევრი აშკარა მცოდველი უკვე აღარც კი 

მალავს, თუ ვის ემსახურება. მიუნხენში სექსუალურ უმცირესობათა უფლებების 

დამცველ დემოსტრაციაზე ზოგიერთი დემოსტრანტი ეშმაკების ფორმით 

გამოდიოდა.  

ზოგიერთი ცოდვას მეშვიდე მცნების წინააღმდეგ ცოდვად საერთოდ არ 

მიიჩნევს. თავის გასამართლებლად მათ მოაქვთ უამრავი ლამაზი სიტყვა 

თავისუფლებაზე, სიყვარულზე, პიროვნებაზე, არჩევანზე... ამ ცოდვას ამათუიმ 

ფორმით პლანეტის მთელი მოსახლეობა ტვირთულობს. იშვიათია, რომ ადამიანი 

განერიდოს მას. მაგრამ როგორც წესი ასეთი გამონაკლისები ფიზიოლოგიური 

თავისებურების შედეგია, ანდა ესენი მართლაც ღვთის რჩეული ჭურჭლები არიან, 

ვინც საკუთარ თავში ის დაიტია, რისი დატევაც სხვისთვის შეუძლებელია.   

მასმედია აქტიურ ინტერესს ამჟღავნებს სექსისადმი, რომელიც თანდათან უფრო 

და უფრო მეტ სიმბოლურ მნიშვნელობას იძენს. მისი მნიშვნელობის გაზრდაზე 



მრავალი ფაქტორი მოქმედებს. ყველასი არა, მაგრამ უმრავლესობის კეთილდღეობა 

საშუალებას აძლევს ადამიანებს, რომ, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, 

არსებობისათვის აღარ იბრძოლონ. ცხოვრებისეული სტრესის გამრავლება ასევე 

უწყობს ხელს ინტერესს სექსისადმი. ზემოქმედებს ასევე სხეულის კულტი, 

ამპარტავნება, ინტერესი ცრუ ღირებულებათა მიმართ, რის პროპაგანდასაც ვხედავთ 

ტელევიზიით, რომელიც ხელისუფლების სრული თანამპყრობელი გახდა. არც ის 

უნდა გამოგვრჩეს მხედველობიდან, რომ ეს უზარმაზარი ბიზნესია, მრავალმხრივ 

კრიმინალურიც, რომელსაც წარმოების გარეშე უზარმაზარი შემოსავალი მოაქვს. 

რაც უნდა მწარე იყოს ამის აღიარება, ბევრი ახალგაზრდა ქალისთვის ოცნებად 

და უმაღლეს მიღწევად იქცა არა სიყვარული, არა დედობა, არამედ, თუნდაც ერთი 

თვის განმავლობაში სექს-სიმბოლოდ ქცევა, რათა მისი შიშველი ფოტო 

სახელგანთქმული ჟურნალების ფერად ყდაზე გამოჩნდეს. მათი უმრავლესობა, ვინც 

ამისთანა მიზანს ისახავს, ან პორნოინდუსტრიაში ხვდება, ან - პირდაპირ ქუჩაში. 

მაგრამ, განა ვინც მიზანს მიაღწია, ამით ბედნიერებას ეწია?! 

მაგრამ, თვით იმ გოგონათა შორის, ვინც ბუნებრივი სირცხვილი შეინარჩუნა, 

რამდენია ისეთი, ვინც მთავარ ღირებულებად შინაგან თვისებებს თვლის და არა 

პარამეტრებს - 90-60-90?! ამასთან, რა მშვენივრადაა ნათქვამი ფსალმუნში: 

„მეფეთაასულნიშენსდიდებულებსშორისარიან.“  და იგი, ვინც ნამდვილად 

შეიყვარებს ქალს, მხოლოდ მისი გარეგნული სილამაზის გამო არ შეიყვარებს მას. 

წყვდიადის ძალთა ზეიმი, სინათლედ რომ იწოდება და რომელსაც ჩვენ ახლა 

ვაკვირდებით, მეტად ხანმოკლე და ცვალებადია: ნებისმიერი შეცდომა - მისი 

დაშვების წუთებშივე - თავის თავში ატარებს სამაგიეროს. სწორედ ასე „ძველი 

ბოლშევიკები“ საიმპერატორო რუსეთი რომ დააქციეს, სტალინის ბანაკებში 

დაიხოცნენ. ნაცისტ დამნაშავეებს ნიურბერგის პროცესი ელოდათ. თუკი ისე 

გამოჩნდა, რომ ადამიანი ამქვეყნად გაექცა დამსახურებულ სასჯელს, ეს იმას ნიშნავს, 

რომ იგი მარადიულობაში დაისჯება, რაც კიდევ უფრო უარესია.    

უნდა გვესმოდეს, რომ გულწრფელი სინანულით ცოდვისაგან 

ვთავისუფლდებით, მაგრამ - არა მისი შედეგებისგან, რომელნიც შესაძლოა, კიდევ 

დიდხანს გვახსენებენ თავს. მაგალითად, წმინდა მარიამ მეგვიპტელი იმისთვის, რომ 

17-წლიანი გარყვნილი ცხოვრება გამოესყიდა, 17 წლის განმავლობაში უდაბნოში 

იტანჯებოდა, ვიდრე სულიერ სრულყოფილებას მისწვდებოდა. ერთ-ერთი პატერიკი 

მოგვითხრობს ბერ-მოძღვარზე, რომელსაც უდაბნოში ეძინა ლომებთან ერთად, 

რომლებიც მას სიცივისაგან იცავდნენ. როდესაც ერთმა მგზავრმა ამ სანახაობის 

ხილვისას გაოცება გამოხატა, ბერ-მოძღვარმა უპასუხა, რომ ერთ დღესაც ეს ლომები 

აუცილებლად გაგლეჯდნენ მას, რადგანაც ოდესღაც მისმა ძაღლმა ადამიანი დაკბინა, 

თავად კი არ მოაშორა ის მას... და თუმცა ეს იცოდა, იგი არ გაურბოდა ლომებს, 

რადგანაც ესმოდა, რომ სიკვდილზე უარესი რაღაცეებიც არსებობს. 



ტრადიციულ ოჯახში მეუღლეების ხორციელი კავშირი მათი ურთიერთობის 

ბუნებრივ ნაწილად გვევლინება. ის კანონიერია და წინ არ ეღობება მათ სულიერ 

სიხარულს, ღმერთში სრულყოფას და საბოლოო ჯამში - მარადიულ ნეტარებას. 

„ცოდვისაგან თავის არიდება“, საუკეთესო არა, მაგრამ პავლე მოციქულის თქმით, 

სრულიად საფუძვლიანი მიზეზია დაქორწინებისათვის. სქესობრივი კავშირის 

ნებისმიერი სხვა სახე, რაც უნდა ლამაზად იწოდებოდეს ისინი, სიძვის ან მრუშობის 

ესათუის სახეა, რაც არღვევს ბუნებით რჯულს, რასაც ადამიანი იმდენად მძაფრად 

განიცდის, რამდენადაც ნაკლებადაა გახრწნილი და პირიქით: რაც უფრო მეტად 

გარყვნილია იგი, მით უფრონაკლებად ხედავს თავისი მდგომარეობის ტრაგიზმს. ამ 

კანონის დარღვევა იწვევს ადამიანში რწმენის დაკარგვას, სტრესულ მდგომარეობას, 

ფრუსტრაციას, დეპრესიას, ცხოვრების აზრის დაკარგვას. ძალიან ბევრს სიძულვილი 

და გაბოროტება ეუფლება, სხვებს კი უბრალოდ ცოდვის ტვირთით არ სურთ 

ცხოვრება.  

ანტონ ჩეხოვს აქვს მოთხრობა ჩვიდმეტი წლის ბიჭის შესახებ, რომელიც 

ცდუნდა ასაკოვანი ქალით. ამ ქალმა მას ის მისცა, რაც ამ ყმაწვილს სურდა. მაგრამ 

სინამდვილეში ხომ მას ეს კი არ უნდოდა, არამედ - სიყვარული. ამიტომ 

იმედგაცრუება სასურველსა და არსებულს შორის სხვაობის გამო იმდენად დიდი 

აღმოჩნდა, რომ მოზარდმა თავი მოიკლა. 

უფალმა ადამიანებს სიხარული მოუტანა, მაგრამ ცოდვაში მცხოვრები კაცი 

ფლანგავს სიხარულის უნარს, რადგანაც მისი სიხარული ცოდვითაა მოწამლული და 

სიხარულად აღარ აღიქმება. მის შევსებას ბევრი სიამოვნების ძიებით ცდილობს, რაც 

სხვებთან ერთად სექსუალურ სფეროსაც უკავშირდება. წარმოსახვითი ტკბობის 

ძიებაში მყოფ კაცს ავიწყდება, რომ სულიერი სიხარული არსებობს, იგი ვნების მონად 

იქცევა, ჯერ კიდევ ცოცხალი იგი მკვდარდა გახრწნილ ხორცად იქცევა, რომელსაც 

სულ უფრო მეტი და მეტი მძაფრი შეგრძნება სჭირდება იმისთვის, რამე რომ 

განიცადოს. მაგრამ, რაც უფრო შორს მიდის იგი ამ გზით, მით უფრო ნაკლებად 

ხდება შემძლე იმისა, რომ საერთოდ იგრძნოს რამე. ჯერ კიდევ მიწაზე მყოფი, იგი 

უკვე ჯოჯოხეთში ცხოვრობს. 

კანონს დაარღვევს თუ არა, ეს ადამიანის თავისუფალ ნებაზეა დამოკიდებული. 

წყვდიადის ძალები ყველა საშუალებით აღუდგებიან წინ კაცის ღმერთთან ერთობას, 

ახალ და ახალ გასამართლებელს იგონებენ იმის დასამტკიცებლად, რომ ეს 

შეუძლებელია და იმის ასახსნელად, თუ რატომაა ეს შეუძლებელი. სამწუხაროდ 

დღეს კაცობრიობა სრულიად აშკარად სოდომისა და გომორის მხარეს დგება და 

ღვთის უსაზღვრო მწუხარებას იწვევს. დედამიწა ჯოჯოხეთად იქცევა, მაგრამ ვიდრე 

ადამიანი სხეულითაა მოსილი, მას შეუძლია წინ აღუდგეს ამას. საკუთარ თავში 

დაამარცხოს ცოდვილი ვნებები. 

 

ცხონების ეკლიანი გზა 



უფალმა იესო ქრისტემ ადვილი და ბედნიერი ცხოვრების სახით როდი მოიტანა 

ცხონება დედამიწაზე. ადამისა და ევას დაცემის შემდეგ ეს ცხოვრება შეუძლებელია 

იყოს ადვილი - ასეა მოწყობილი ეს, კაცობრივი ცოდვით დასნეულებული 

სამყარო.განა შეგვიძლია ტკბილი სიმღერა და ცხოვრება მაშინ, როდესაც დედამიწა 

სავსეა ამდენი მწუხარებით?! ამას გრძნობდნენ ადრეული ხანის ქრისტიანები. დრო 

ბინდავს მეხსიერებას. მიწიერი სიხარულითა და ნუგეშით მთვრალებმა ჩვენ 

თითქმის დავკარგეთ იმისთან განშორებით გამოწვეული სულიერი მწუხარება და 

სიმწარე, ვინც ცოდვილი ამპარტავნებით უარვყავით. მწუხარება მხოლოდ მცირედთა 

გულში ცხოვრობს. არა იმათი, ვინც უხვ დღესასწაულებს მართავს, არამედ ათონელ 

მოღვაწეთა სულებში, ისეთების, როგორიც სილოან ათონელია, მართლმადიდებელ 

ღვთისმსახურთა სულებში, ბერ-მონაზვნების, ზოგიერთი ერისკაცის გულში, ამ 

დანაკარგს ცრემლით რომ გლოვობენ.  

მაგრამ თანამედროვე ადამიანი, იმის ნაცვლად, რომ სულის საცხონებლად 

შრომასა და ღვაწლში იცხოვროს, მთელ ძალისხმევას ხორციელი ცხოვრების 

გასაუმჯობესებლად მიმართავს. ამიტომ, რაც უკვეთ ვცხოვრობთ (პროგრესი, 

ცივილიზაცია), მით უფრო შორს ვართ ღვთისგან. „ნუ დაფლავთ განძს მიწაში...“ 

სიმდიდრე ღმერთი უნდა დავაუნჯოთ.  

ღმერთმა არა მხოლოდ მცნებები მოგვცა, როგორც მისკენ მიმავალი გზა, არამედ, 

ათასობით მინიშნება, იმავე გრძნობებისა და ინტუიციის სახით. მაგრამ დაცემულ 

ადამიანზე იმავე გრძნობებისა და ინტუიციის სახით, შესაძლოა დემონური 

ზემოქმედებაც მოხდეს. სწორედ ამიტომაა აუცილებელი სულიერი სიფხიზლე და 

სიფრთხილე.  

ადამიანს მხოლოდ მიწაზე აქვს მოქმედების თავისუფლების მაღალი ხარისხი. 

დედამიწაზე მე გადაწყვეტილების, განსაკუთრებული შედეგების მიღება შემიძლია. 

დედამიწაზე არჩევანის თავისუფლება გვაქვს, მაგრამ ეს მომავალ ცხოვრებაზე აღარ 

ვრცელდება. 

ცხონების აუცილებლობას ნებისმიერი ადამიანი ადრე თუ გვიან მაინც 

აცნობიერებს. ტრაგედიაა, როდესაც ის ამას სიკვდილის წინ გააცნობიერებს, როდესაც 

სინანულისთვის ძალა და შესაძლებლობა აღარ არსებობს. 

ღმერთის გახსენება უკანასკნელი ამოსუნთქვისას უმრავლეს შემთხვევაში 

სრულიად ამაოა. ეს ერთობ დაგვიანებული სინანულია, რომელმაც ვერ შეძლო იმ 

ავაზის სინანულს დასწეოდა ქრისტეს გვერდით რომ აცვეს ჯვარს და მასთან ერთად 

რომ შევიდა სამოთხეში.  

წმინდა წერილში ნათქვამია, რომ ღვთის სასუფეველი იძულებით მოიხვეჭება. 

ძალით... - ანუ მთელი ძალისხმევისა და გულმოდგინების გამოყენებაა საჭირო. 

სამწუხაროა, მაგრამ არსებობენ კარგი ადამიანები რაიმე საგნის ან ნივთის ყიდვისას 

გაცილებით მეტ ენერგიას რომ გაიღებენ.  



ნებისმიერი თავისუფლება ამქვეყნად სულ ცოტა მონობის დაფარულ სახეს 

გულისხმობს. „მონობა“ ღვთისა კი ჭეშმარიტების შეცნობის გზით ჭეშმარიტ 

თავისუფლებას გვთავაზობს. „შეიცანით ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება 

გაგათავისუფლებთ თქვენ.“  

თითოეული თავისი გზით მიდის ღვთისაკენ. აქ საზღვრები არ არსებობს. 

მნიშვნელოვანი მხოლოდ ისაა, რომ სულითადა გულით გამოვეხმაუროთ 

მოწოდებას: „მოდით ჩემთან ყველანი, ვინც შრომით დაღლილები და 

დამძიმებულები ხართ.“ ეკლესიის ისტორია მის წიაღში მისვლის განსხვავებულ 

გზებზე მოწმობს. ბევრი წარმართობიდან მოსული ადამიანი ქრისტეს სარწმუნოების 

უდიდესი მოშურნე გახდა. ზოგიერთი იმის გამო მოვიდა, რომ მატერიალიზმმა და 

ათეიზმმა ვერ დააკმაყოფილა; ზოგიერთმა დატოვა რელიგიური ცხოვრება, ათეიზმი 

ირწმუნა, მაგრამ, როდესაც ღვთის გარეშე ცხოვრების უაზრობა და უმიზნობა ნახა, 

კვლავ რელიგიას დაუბრუნდა. სიკვდილის გაუქმება ჯერაც ვერავინ შეძლო. უფალმა 

ისეო ქრისტემ მის ყველა მიმდევარს სიცოცხლე მიანიჭა. მაგრამ „თუ ხელახლა არ 

იშობით, ვერ შეხვალთ ცათა სასუფეველში“ (იოან. 3:3.). 

  სიტყვები, ბევრს რომ სიმართლედ ეჩვენება: „მუქთად არაფერი გვეძლევა...“ 

სიცრუეა. ღმერთი ნებისმიერ ნიჭს სწორედ რომ საჩუქრად, სრულიად უპირობოდ 

გვანიჭებს და ეს თავის მოწაფეებსაც უანდერძა. არც ჩენი კეთილი საქმეები უნდა 

გადავაქციოთ ღვთისთვის მიცემულ „ქრთამად“ - სამომავლოდ „თბილ ადგილს“ რომ 

უზრუნველყოფს ჩვენთვის. 

ცხონების გზაზე მრავალ ცრუ შიშსა და სირთულეს უნდა გავუმკლავდეთ. ჩვენ 

გვეშინია სამყაროსი და იმისი, თუ როგორ მოგვექცევა იგი ჩვენ. არადა, ცოდვის 

ჩადენისა უნდა გვეშინოდეს.  

მარადიული ცხოვრება უნდა გამოვიმუშაოთ მწუხარებით, მეტი ყურადღება 

სწორედ ამას უნდა დავუთმოთ და არა - ერულ პრობლემებს. სისულელეა პურის 

ნატეხი მთელ პურს ვამჯობინოთ! ცხოვრებაში თითოეული ნაბიჯი უკიდურესად 

მძიმე იქნება. მაგრამ ღვთის დიდებას ნურასოდეს დაივიწყებთ. რაც მძიმეა 

განსაცდელი, მით ხმამაღლა აქეთ იგი. ხმამაღლა და ძლიერად - რაც უნდა სუსტები 

იყოთ თქვენ თავად.    

უბრალო ერისკაცის მიზანი ჭეშმარიტების ძიება არ არის. ჭეშმარიტება 

თავისთავად არსებობს, არამედ მის შემეცნებამდე მისვლა და პრაქტიკის 

თანამოქმედების შედეგად - ცხონებამდე მისვლა. 

დაუშვებელია თუნდაც მცირედი მერყეობა რწმენაში. მაგრამ თომასთვის ეს 

დაიშვა.  

ცრემლებამდე სამწუხაროა ეკლესიების ყურება, გამოსასვლელ დღეებშიც კი რომ 

ცარიელია. რატომ ვართ ასე სასტიკები და გულგრილები? ქრისტეს ჯვარცმა ხომ 

დღემდე უკიდურესად ამძიმებს თითოეულ ჩვენგანს, რადგანაც ჩვენ იგივე ხალხი 

ვართ, ვისი გულგრილობის გამოისობითაც ჯვარს აცვეს მაცხოვარი.  



ჩვენ გამუდმებით ვალში ვართ ღვთის წინაშე. მოდით და ჩვენი ლოცვებით 

დავუბრუნდეთ უფალს. დავუბრუნდეთ ჩვენს სახლს, ათასგვარი ჯურის გამვლელის 

მომსახურებაზე უარი ვთქვათ - ღვთის სახელით რომ სპეკულირებენ. ნუ გაშინებთ 

ის, რომ ლოცვა არ შეგიძლიათ. ეს მთელი ხელოვნებაა, რომელსაც შესწავლა 

სჭირდება. მაგრამ უფალი - თავისი გულმოწყალებით - ამასაც კი არ ითხოვს ჩვენგან.  

ღვთის უდიდესი მოღვაწის წმინდა იოანე კრონშტანდტელის სიტყვებს 

ვუსმინოთ, ჩვენს გულსა და გონებაში შევუშვათ ისინი: „უფალი იმდენად მოწყალეა, 

რომ ყურს არ არიდებს ჩვენს ლოცვას, იგი ყველაფერს მორჩილად იწყნარებს და 

ყოველგვარ არასრულყოფილებას თავადვე ასწორებს მასში. ოღონდაც გულწრფელად 

მივმართავდეთ მას და სრულიად არ დავივიწყოთ.“ 

რწმენას საფუძვლად უპირველეს ყოვლისა მოქმედება და საქციელი უნდა ედოს. 

მარტო ცოდნას კი არ უნდა ვფლობდეთ რწმენის შესახებ, არამედ ცხოვრებაში 

ვახორციელებდეთ. 

„ჩვენ არ ვემადლიერებით ღმერთს იმისთვის, რისთვისაც მადლიერება 

გვმართებს.“ ამბობდა წმინდა იოანე კრონშტანდტელი. თითოეული ჩვენგანის 

ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამ არის კარგი; უბრალოდ ამის დანახვა და დაფასება 

უნდა შეგვეძლოს. სასო არ უნდა წარვიკვეთოთ. სასოწარკვეთილება ეს პირდაპირ 

სატანური განსაცდელია. უფალი ჩვენს ძალებზე აღმატებულ განსაცდელს არასდროს 

მოგვივლენს. თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია, საკუთარი თავისთვის შეიცნოს ღმერთი 

და ჯერ კიდევ მიწაზე ცხოვრებისას სამოთხეში გრძნობდეს თავს. მაგრამ ამისთვის 

აუცილებლია, რომ სწორედ ქრისტეში, ღვთისადმი და მოყვასისადმი სიყვარულში 

ვხედავდეთ ცხოვრების აზრს. 

 

წმინდა წერილი - როგორც კომპასი ცხოვრების ზღვაში 

 

თანამედროვე სამყარო ეშმაკს ისე აქვს მოწყობილი, რომ ცხოვრება და არცოდვა 

შეუძლებელია. და როგორც ისტორია გვაჩვენებს, სამყარო ყოველთვის ამნაირი იყო. 

შესაბამისად გადარჩენის ოდენ სურვილის ქონა არ კმარა. მაგრამ უფალი გვეხმარება 

ჩვენ. მან მოგვცა რწმენა, ეკლესია, საიდუმლოებები. და თუკი ყოველგვარი 

განსაცდელის მიუხედავად ცხონების მტკიცე და უეჭველი სურვილი გვექნება, 

უფალი აუცილებლად დაგვეხმარება. ის თითოეულ ჩვენგანს აძლევს შანსს. 

როდესაც ზედაპირული ცოდნა დიდი გვაქვს, ადამიანური გონების 

ყოვლისშემძლეობის და საკუთარი „უძლეველობის“ ილუზია ჩნდება. ნამდვილი 

ბრძნები კი ამბობენ: „მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი ვიცი.“ უდიდესი 

ფილოსოფოსი ის კი არ არის ვინც ბევრს და ბუნდოვნად ლაპარაკობს და წერს, 

არამედ ის, ვინც სწორად აცნობიერებს და გადმოგვცემს სულიწმიდის მოვლინების 

სიღრმეს. ადამიანი-ფილოსოფოსირაღაც არაორდინალური არ არის; ბევრი 

ფილოსოფოსი  არსებობს მხატვრულ ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, პოეზიაში. 



ცოტა თუ მიიჩნევს მეიგავე კრილოვს ფილოსოფოსად. მაგრამ მისი ნაწარმოებების 

გაცნობისას ჩნდება, რომ ის მრავალ მხცოვან ფილოსოფოსზე უფრო ბრძენია.  

სიწმინდის მცნება სულ უფრო და უფრო კნინდება. ახალგაზრდებს შორის ის 

უკვე შეურაცხმყოფელად აღიქმება. ეს ცოდვილი ცხოვრების შედეგად 

გამომუშავებული ჩვევაა. 

უნდა გვესმოდეს, რომ ღვთისკენ მიმავალი გზა კი არ არის ბევრი, არამედ, ამ 

გზაზე სიარულის ფორმა. თითოეულს ის თავისებური აქვს. უკიდურესი ეს 

უსახლკაროები, ლოთები, მაწანწალები და ხულიგნები არიან. მაგრამ სახარებაში 

არსად თქმულა, რომ ისინი უარყო ქრისტემ. ასეთ ადამიანებს მაღალგანათლებულ 

მოაზროვნეებზე ნაკლები გადარჩენის შესაძლებლობა როდი აქვთ. 

წარმოიდგინეთ, რა სიმწარე იქნება მათთვის, ვინც თავს ქრისტიანად თვლიდა, 

თუკი მარადიულობის უსაზღვრო მდინარებაში - ჯოჯოხეთში, გაიხსენებენ გზების 

იმ აურაცხელ რაოდენობას, საშუალებასა და მეთოდს, რომელსაც უფალი მათ 

გადარჩენისთვის უგზავნიდა. ისინი კი ამქვეყნიური ცხოვრების „სიხარულისა და 

ხიბლის“ წაქეზებით ან არ ინდომებდნენ მათ დანახვას, ანდა ზემოდან თითს 

უტრიალებდნენ, დასცინოდნენ და განაგდებდნენ. ცხონების ყველა ხელიდან 

გაშვებულ შესაძლებლობას უსასრულოდ დიდხანს და მწარედ გამოვიტირებთ. 

სწორედ ამგვარი გლოვაა აღწერილი მამათა ნაწერებში. პირადად მე ეს მჯერა. 

წინამძღოლ ვარსკვლავად, ცხოვრების აღელვებულ ზღვაში კომპასად  წმინდა 

წერილი გვევლინება. სამწუხაროდ, ბიბლიის ხელმისაწვდომობის პირობებში, მისი 

მკითხველი ხალხი მაინც ცოტაა. არადა ეს წიგნთა წიგნი სამართლიანად ითვლება 

უფლისაგან კაცობრიობისათვის მიწიერი ცხოვრების წარსამართავად ბოძებულ 

სიბრძნის საუნჯედ. სამყაროში ბიბლიის გავრცელება გრძელი და მძიმე გზით მიდის. 

საჭიროა სერიოზული ცოდნა, საჭიროა შრომა, საჭიროა კულტურა. სწორედ ამ 

შემთხვევაში შევძლებთ მივწვდეთ მას, როგორც ისტორიულ-ლიტერატურულ 

დოკუმენტს. უდიდესი წიგნის ღვთივმართული საიდუმლოებები მხოლოდ მათთვის 

გაცხადდება, ვინც წმინდა გულითა და უკომპრომისო ღრმა რწმენით შედის ქრისტეს 

ეკლესიაში.  

ფ.მ. დოსტოევსკი წერდა: „მაინც რა წიგნია ეს წმინდა წერილი?! რა სასწაული და 

რა ძალაა, მან რომ უბოძა კაცობრიობას?! ზედმიწევნით გამოქანდაკებული ადამიანიც 

და მისი ხასიათიც და ყველაფერს სახელ წოდებული და ნაჩვენები უკუნითი 

უკნისამდე.და რამდენი საიდუმლო ამოხსნილი და გაცხადებული?!“ 

აი გოეთეს სიტყვებიც: „რაც უნდა დაუცხრომელად მიდიოდეს წინ სულიერი 

კულტურა, რაც უნდა  დაუცხრომელად ფართოვდებოდეს და ღრმავდებოდეს 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, თუნდაც ადამიანის სული (სამშინველი) ახალ და 

ახალ ჰორიზონტებს სწვდებოდეს, მაინც სახარების მიერ გამობრწყინებულ - 

ქრისტიანობის ზნეობრივი კულტურის სიმაღლეს - ვერასოდეს გადავაჭარბებთ.“    



თუ რამდენად მოიცვა ბიბლიამ ხალხების ენათა ქსოვილი და აზროვნება 

საყოველთაოდ გავრცელებული ფრაზებიდან, ფრთიანი გამონათქვამებიდან და 

ანდაზებიდანაც ცხადდება. ასეთებია: „აკრძალული ნაყოფი,“ „ბაბილონის გოდოლი,“ 

„ოცდაათი ვერცხლი,“ „უძღები შვილი.“ და ა.შ. ეს ყველაფერი ბიბლიიდანაა 

აღებული. ბიბლიის გარეშე ბევრი  რამ სრულიად გაუგებარი დარჩებოდა არა მარტო 

ხელოვნებაში, არამედ, ფილოსოფიასა და მსოფლმხედველობის ისტორიაში.  

წმინდა წერილის შესაგრძნობად საჭიროა, ვიცხოვროთ მისით. მაგალითად, 

სამხედრო განწესება მხოლოდ სამხედრო დაწესებულებებში მოქმედებს. გადაიტანეთ 

ის სამოქალაქო ცხოვრებაში და თავის მნიშვნელობას დაკარგავს. არადა, რა 

მშვენივრად გამოსცადეს ის საკუთარ თავზე იმ ადამიანებმა, ვინც მსახურობდნენ! 

წმინდა წერილი ეკლესიური ცხოვრებით, საეკლესიო საიდუმლოებებში 

მონაწილეობით, გულწრფელი რწმენით შეიგრძნობა. ამის გარეშე მისი სიტყვები 

გამოფიტულად აღიქმება და მათი ჭეშმარიტი არსი ვერ მიაღწევს მსმენელამდე. 

სამწუხარო და ცრემლებამდე საწყენია, რომ ქრისტეს ეკლესიაში ასე ცოტაა 

ხალხი. არადა ეკლესიის გარეშე ხომ თითოეული ჩვენგანი, ვინც უნდა ვიყოთ: 

თუნდაც პრეზიდენტი, პოპ-ვარსკვლავი, ყველა დუმის მოწვევის დეპუტატი, ახალი 

რუსი, და სულერთია - ვინც! ნებისმიერი ადამიანი ხომ ერთი პატარა ნაწილაკია 

მრისხანე ზღვაში, და აღელვებული ქარიშხალი ნებისმიერ დროს დასაღუპავად 

გაგვწირავს მანამ, ვიდრე ცხონების აუცილებლობასა და შესაძლებლობას 

გავაცნობიერებდეთ. 

ქრისტე მაცხოვარი სახარების საშუალებით, თითოეული ადამიანისათვის 

გასაგები, უბრალო სიტყვებით მოგვმართავს. მარადიული ჭეშმარიტებების 

შესამეცნებლად იგი იგავებით ლაპარაკობდა და მათი გაცნობიერება მხოლოდ 

რწმენის ძალაზე იყო დამოკიდებული. ზოგიერთი თანამედროვე 

„ცრუწინასწარმეტყველი“ გვაოცებს ზეჭკვიანური გამონათქვამებით გადმოცემული 

„მიუწვდომელი აზრებით.“ მათ აშკარად ის სურთ, რომ მკითხველში საკუთარი 

„არასრულფასოვნების“ განცდა დანერგონ. ზოგჯერ აბსოლუტურ ბოდვას ისინი 

მხოლოდ განდობილთათვის გათვლილად წარმოადგენენ, რაც უბრალო 

მოკვდავთათვის „ღრმააზროვანი ინფორმატიულობის გამო“ სრულიად გაუგებარია!  

განა მათ ქრისტესავით უბრალო ლაპარაკი შეუძლიათ? სწორედ ესაა 

არაორაზროვანი მინიშნება იმაზე, თუ ვისი უნდა გვწამდეს. ისინი აქტიურად 

აყალიბებენ წარმართული მრავალღმერთიანობის საზოგადოებას, რომლშიც 

თითოეული საკუთარ გვირგვინს ამზადებს. თითქოს ამ უგუნურებმა არ იცოდნენ, 

რომ ეშმაკი კონკურენციას ვერ იტანს. 

და ამ ანტიქრისტეს მიერ ჩამოყალიბებულ ეკლესიაში მორწმუნე 

ქრისტიანებისათვის ეკლესია კვლავ და კვლავ რჩება ცხონების ნავად, წმინდა 

წერილი კი ისევ და ისევ - ჩვენი სულების საზრდოდ. და ასე იქნება კაცობრიობის 



ისტორიის დასრულებამდე. რადგანაც როგორც პავლე მოციქული ამბობს: „უფალი 

იესო ქრისტე გუშინ და დღეს და ის იგივე უკუნითი უკუნისამდე.“ 

 

შურის შესახებ 

 

შური - ეს ამპარტავნების ბრძმედია. შური სიძულვილსა და მტრობას, 

დანაშაულსა და ღალატს ბადებს. ის ყოველგვარი ბოროტების ფესვია. ამ ფესმა 

შესაძლოა ისე შებორკოს ადამიანი, რომ იგი ჭკუიდან გადაიყვანოს ამ სიტყვის 

პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით და თვითმკვლელობამდე მიიყვანოს. 

ყველზე საინტერსო და შთამბეჭდავი ისაა, რომ ძალიან ბევრი შურსცოდვად არც კი 

მიიჩნევს. ამჟამად აშკარად შეიმჩნევა ტენდენცია: ყველა ცოდვა ცხოვრებისეულ 

ნორმად შერაცხონ, ოღონდაც ადამიანს ცოდვებისადმი გულგრილობა 

ჩამოუყალიბონ. სამოთხისა და ჯოჯოხეთის არსებობა „ბებიების ზღაპრებადაა“ 

გამოცხადებული. ამიტომაც ზოგიერთი შურს აღიქვამს, როგორც რაღაც - ბუნებრივს.  

არადა ამ დროს შური უამრავი ცოდვის საფუძველია. შემთხვევითი როდია, რომ 

ეშმაკი ფიზიკურად ანადგურებს მათ, ვინც მისი „უპირატესობის“ გადაჭარბებას 

მოინდომებს. ერთი შეხედვით პარადოქსალურად მოჩანს, მაგრამ სინამდვილეში 

უცნაური არაფერი არაა იმაში, რომ ეშმაკი ვერ იტანს ცრუწინასწარმეტყველებს. 

მზაკვარს არ უყვარს, როდესაც მისი მიმდევრები მისი პირდაპირი „დიდების“ 

მიტაცებას ცდილობენ. ის უბრალოდ ფიზიკურად ანადგურებს მათ. შეიძლება 

ითქვას, რომ ეშმაკი აკონტროლებს ამპარტავნების დონეს. ის ზრდის და კვებავს ამ 

თვისებას ადამიანში სწორედ იქამდე, რამდენადაც მისი სულის მოწამვლისთვისაა 

საჭირო. მაგრამ ამპარტავნების აღმატებულ, გადაჭარბებულ დონეს სატანა არ 

დაუშვებს! მას მორჩილი მონები და მსახურები უნდა და არავითარ შემთხვევაში - 

ამაზე მეტი! თუმცა არსებობს გამონაკლისები: თუკი ადამიანი, საკუთარი 

ამპარტავნებიდან გამომდინარე, ცდილობს, გადააჭარბოს ღმერთს ან საკუთარი თავი 

ღმერთად გამოაცხადოს (მუნი, ლენინი,  ბესარიონი) და ა.შ. მაშინ მზაკვარი ხელს 

უწყობს ამას. განსაკუთრებით კი იმ შემთხვევაში, თუ ამ ყველაფერს უამრავი 

ადამიანის სულიერი სიკვდილი მოჰყვება.მაგრამ ისინიც მხოლოდ ტაქტიკისათვის 

სჭირდება - ვიდრე ადამინების სწორი გზიდან აცდენის ფუნქცია აკისრიათ. 

მარადიულობაში ისინი თავისას მიიღებენ.      

ძალიან საინტერესო კავშირი - ხორციელ სიბრძნესა და მკვლელობის მშობელ 

შურს შორის - აღმოაჩინა ნილოს მირონმდინარემ. კაენი შურმა მიიყვანა ძმის 

ფიზიკურ მოკვდინებამდე.  

შურით შეპყრობილი ადამიანის „გამოჭერა“ და მისი მარიონეტად ქცევა 

ადვილია. არ არსებობს დანაშაული,რომელზეც შური არ წავა. ის თავისი 

გაუმაძღრობითაა საზარელი. შური ადვილად წყლავს ნებისმიერ ადამიანს - მისი 

მატერიალური მდგომარეობის მიუხედავად. 



შური მოყვასის კეთილდღეობაზე წუხილია.  თუკი თქვენ კარგად ხართ 

ღმერთთან, პირველ დარტყმას სწორედ შურისგან მიიღებთ. მაგალითად, შეშლილად 

გამოგაცხადებენ და ყველანი ზურგს გაქცევენ. რაც უფრო ახლოს ხართ ღმერთთან, 

მით უფრო მეტი უბედურება, მწუხარება და ტკივილი დაგატყდებათ თავს. ზოგჯერ 

შეგაძრწუნებთ კიდეც იმის შეტყობა, თუ ვინ არიან თქვენი ტკივილის მოთავენი. 

მაგრამ ეს ერთხელ კიდევ ადასტურებს უფალი ღმერთის სამართლიანობასა და 

სიბრძნეს.   

შურის მიზეზს ძებნას ნუ დაუწყებთ. ის გაურკვეველია. განუსაზღვრელი 

მეთოდები და საშუალებები აქვს. შეუძლებელია ღვთის მოყვარულს მოყვასისა 

შურდეს.  

შური უკიდურესად ღიმილიანია, უკიდურესად ყურადღებიანი, მაშინაც ასეთი 

იქნება, როდესაც მოშურნე თქვენს „ჯვარზე საცმელად“ ლურსმნებსა და უროს 

მოიმარჯვებს. შური დღემდე ჯვარმცმელია. და თუ რა ფორმით - ამას მნიშვნელობა 

არ აქვს. 

შურთან მჭიდროდაა დაკავშირებული განკითხვის ცოდვა. ნილოს 

მირონმდინარე მასზე ამბობს: „მოშურნის, ანუ მოყვასის განმსჯელის მიერ 

აღვლენილი ლოცვა საძაგლობაა ღვთის წინაშე.“ შემდეგ კი ამ აზრს ასე აგრძელებს: 

„მადლიერება (იგულისხმება - ლოცვითი), რომელიც განკითხვას შეიცავს, 

საძაგლობაა ღვთის წინაშე. ანუ, იგი, ვინც სხვებს განიკითხავს, არც კი უნდა 

ლოცულობდეს. 

კაცობრიობა ეშმაკის ბადეებში არის გაბმული. მაგრამ - ეს ისე მზაკვრულადაა 

მოწყობილი, რომ უმრავლესობა არც კი ეჭვობს ამას.  

ცხადია, სიბრიყვეა, მაგრამ ჩვენი ცხოვრების მთელია ამაოება საბოლოო ჯამში 

იქითკენ მიდის, რომ ხორცის სხვადასხვაგვარი მოთხოვნილებები დაიკმაყოფილოს. 

ოღონდაც ამ დროს გულუბრყვილოდ გვჯერა, რომ უდიდეს და აუცილებლ საქმეებს 

აღვასრულებთ.  

ეშმაკი, როგორც წესი, იმ მხრიდან იწყებს ჩვენს გამოცდას, რომელი მხრიდანაც 

სისუსტეს ხედავს. 

როგორ უნდა შემოწმდეს, მოხვდით თუ არა ეშმაკის ბადეში? ხშირად ამის 

პასუხად თქვენი რეაქცია კმარა: „ფეთქდებით“ თუ არა ამ კითხვაზე? საკუთარი თავის 

ფლობა თავისთავად კარგი საქმეა, მაგრამ ეშმაკისათვის ამის გვერდის ავლა უბრალო 

საქმეა. ადამიანი ტყუილად არ აფასებს შესაბამისად ეშმაკის გონებას. თუკი ეშმაკი 

თავს ევლება ადამიანს, ეს ნამდვილად არ მოსდის მისი სიყვარულით. ადამიანს ის 

სული უდგას, რომლის დაღუპვაც მას აქვს განზრახული. თუმცა, საბოლოოდ 

არჩევანი მაინც ადამიანზეა დამოკიდებული. ამ ფაქტორის გაუთვალისწინებლობა 

ადამიანის მარადიული ტრაგედიის სათავეს წარმოადგენს. 

შურს არ შეუძლია სასარგებლოს არჩევა. მხოლოდ ხედავს სიკეთეს და შური 

ამწუხრებს. 



სწორედ საკუთარი სისულელის გამო, რომ მოშურნე საუკუნო 

სატანჯველისათვის გაიწირება. მას გაცილებით მეტი სურს, ჯოჯოხეთში ნახოს ის, 

ვისიც შურს, ვიდრე საკუთარი თავი - სამოთხეში. ეს პრინციპში თავდაყირა 

დაყენებული ცნობიერებაა. სწორედ მოშურნეები იყენებენ ყველზე სასტიკ 

შეურაცხყოფას, როდესაც ამის შესაძლებლობა აქვთ. არ არსებობს იმ მოხარხარე 

სახეზე საშინელი სანახავი რამ, ვიდრე ეს ჩვენი მწუხარების მხილველი მოშურნის 

სახეა. 

შეუძლებელია, მოშურნე სულით ქრისტიანი იყოს. სულერთია, - რა 

თანამდებობას ან ხარისხსაც უნდა ფლობდეს იგი. თუნდაც რეგულარულად 

ეკლესიის იატაკს უბრახუნებდეს შუბლს. შურიანი და მართლმადიდებელი - ეს 

სწორედ რომ სრულიად საპირისპირო რამ არის. ამიტომ იმათი სიხარულით გახარება 

უნდა ვისწავლოთ, ვინც ჩვენთან ერთადაა. იმ ყველაფერს, რაც სხვას აქვს - 

ყოველგვარი შურის გარეშე უნდა უყურებდე, არ უნდა ადარებდე თავს არავის - შენს 

ფიქრებში - იმას რად აქვს და მე რად არ მაქვს, იმაზე უარესი რით ვარო. თუკი 

მოყვასის დახმარებას ვისწავლით, - როცა მას უჭირს და ასევე მასთან ერთად 

სიხარულს - როდესაც მათ რაღაც კარგად გამოუვათ, დავინახავთ, რომ ჩვენი 

ცხოვრებაც უკეთესობისაკენ იცვლება. ღმერთმა ხომ ბედნიერი, ნეტარი 

ცხოვრებისთვის გაგვაჩინა?! ძალიან ხშირად იმას, რომ ამგვარად უკვე აქვე - 

დედამიწაზე ვიცხოვროთ, ხელს უშლის არა რომელიმე ბნელი ძალა, არამედ, თავად 

ჩვენ - ჩვენი ცოდვებით. 

 

ხორცი, როგორც ადამიანის ცხონების მტერი 

 

უფრო ხშირად ადამიანი სუსტი და უძლურია. სცადეთ და საკუთარ თავზე 

შეამოწმეთ, რამდენად შეგიძლიათ მკაცრად იმარხოთ. რამდენი „წონადი“ არგუმენტი 

გაქვთ იმისთვის, რომ თავი აარიდოთ მას. როდესაც არენაზე ხორცთან 

შესარკინებლად გადაწყვეტთ გასვლას, გახსოვდეთ, რომ თქვენ მსუბუქ სულიერ 

წონას ხორცის მძიმეწონიანი მასა დაუპირისპირდება. თქვენი გამარჯვება მხოლოდ 

უკომპრომისო და სულიდან და გულიდან მომდინარე რწმენაზე იქნება 

დამოკიდებული.  

ხორცი მართავს გონებას, მაგრამ ვერასოდეს - სულს... სწორედ ხორცი უგზავნის 

იმპულსებს ტვინს, რომელთაც სულის ინტერესებთან არაფერი აკავშირებთ. 

გახსოვდეთ, რომ „ტვინში სისხლმა აასხა“ არც ისე უსაფუძვლო გამონათქვამია. 

სწორედ ასეთმა ხორციელმა დარტყმამ შესაძლოა, სრულიად დააკარგვინოს ადამიანს 

გონება და დანაშაულისაკენ უბიძგოს. ვნებებსა და ვნებათაღელვაში ერთობ 

გამოცდილ და ნავარჯიშებ ხორცს თავისი უფლებების შეზღუდვა პანიკურად - 

ინფარქტამდე, ინსულტამდე და გულის შეტევამდე აშინებს. უგუნური ადამიანი 

სამუდამოდ ხორცის ტყვეობაში რჩება. მხოლოდ ახლობლებისა და ნათესავების 



ლოცვას შეუძლია მისი სული საუკუნო ტყვეობისაგან დახსნა. ხორცთან შეჯახება 

ყოველთვის პიროვნების გამარჯვებით არ სრულდება.   

მარტო სცადეთ და შეებრძოლეთ ხორცს! მარხვითა და მცნებებით შეავიწროვეთ 

მისი ინტერესები და მაშინათვე შეძრწუნებულები აღმოაჩენთ, რა საზარელ მხეცს 

გადაეყარეთ. 

ცოდვისათვის, ისევე, როგორც ხორცისთვის, უცხოა თანაგრძნობა. მასთან 

შეჯახებისას კაცობრივი ბუნების ორსახოვნებას დაუყოვნებლივ აცნობიერებ. ახლა  

არჩევანი შენზეა. თუ სულთან შეკავშირებას აირჩევ, მაშინათვე ათასგვარი 

განსაცდელი დაგატყდება თავს. ნუ გაგიკვირდებათ და თვით იმპოტენტიც კი - ამ 

ყველაფერთან კავშირის გაწყვეტა საბოლოოდ რომ გადაწყვიტა და გონებაშიც კი აღარ 

სურს ამდაგვარი რამე გაივლოს - მოულოდნელად ექიმის ჩარევის გარეშე 

გამომჯობინდება და უსასტიკეს ხორციელი ზრახვებისა და განსაცდელების სამიზნე 

ხდება.  

„წვერი ჭაღარავდება და ეშმაკი კი ნეკნებშია შემჯდარი.“ - არსებობს ასეთი 

გამოთქმა სწორედ იმ ასაკს მიღწეულ მამაკაცებზე, რომელთაც სულის ხსნაზე 

სერიოზულად მართებთ დაფიქრება. სწორედ ამ პერიოდში მოულოდნელად 

გამოჩნდება სასწაულებრივი წამალი, რომლსაც შეუძლია, თქვენი ინტიმური 

ცხოვრება „უკიდურესად ჰარმონიულად“ აქციოს. მხოლოდ ერთი კითხვა ჩნდება 

„რასთან იქნება ის ჰარმონიაში?“  

როგორც ნილოს მირონმდინარე წერდა: „ცოდვა თავდაპირველად ღვინოსავით 

ამხიარულებს ადამიანის გულს, შემდეგ სრულად ეუფლება მას და ადამიანს 

ცნობიერებას აკარგვინებს.“ საკვირველად ბრძნულად არის შემჩნეული! სწორედ 

ამასთან მომიხდა შეჯახება 1990-იან წლებში, როდესაც ზოგიერთმა ჩემმა ნაცნობმა 

გადაწყვიტა კურნების საქმეს შედგომოდა და აქტიურად დაიწყეს ვითომდა 

სინანულის სახელით კარმის გაწმენდის პრაქტიკაში დანერგვა. ამ სისტემის 

სიცრუეში მე ისინი ვერ დავარწმუნე. ვიჯექი და ვერ ვცნობდი მათ: ყოველგვარი 

დასკვნის მიმართ სრულიად დაყრუებულიყვნენ. მათ „წარმატებები“ აბრმავებდათ 

და სულ უფრო და უფრო მეტად ნებდებოდნენ წყვდიადის ძალებს. შემდეგაც - 

რუსეთში მოგზაურობისას - ასეთ ხალხს ხშირად ვხვდებოდი. რაღაც ერთმა შვა 

ისინი. ამასთან ისინი არ აღიარებდნენ, რომ დემონურ ძალებს დაკავშირებოდნენ. 

მთავარეპისკოპოსი სერაფიმე (სობოლოვი) წერდა: „რამდენი ადამიანი ჩნდება 

ჩვენს შორის, ვისაც თითქოსდა სწამს ქრისტე - როგორც ღმერთი, მაგრამ ეშმაკის 

არსებობას უარყოფს და ამით უარყოფს უფლის მიერ ჩვენი ხსნისათვის 

აღსრულებულ საქმეს. ამ ურწმუნოთა სამხილებლად წმინდა იოანე ოქროპირი წერს: 

„იმისთვის მოივლინა ძე ღვთისა, რომ დაარღვიოს ეშმაკის საქმეები“ (1 იოან. 3:8.).   

ძალიან მინდა ვკითხო ექსტრასენსებს, მკურნალებს, პარაფსიქოლოგებს, ყველას, 

ვინც საკუთარ თავს საერთაშორისო დონის სპეციალისტად მიიჩნევს: სადაა თქვენი 

ზემგრძნობიარე შესაძლებლობები? თქვენ საკუთარ ტყავზე უნდა გრძნობდეთ 



სატანის მყრალ სუნთქვას - მათ შორის - ბეჭდურ სიტყვებშიც. მაგრამ თუკი იცით ეს 

ყველაფერი და დუმხართ, მაშ, რა გამოდის, ვის ემსახურებით? 

ძალიან ფრთხილები და შესაძლოა ეჭვიანებიც უნდა ვიყოთ იმ ყოველივეს 

მიმართ, რაც სულიერ, რელიგიურ პრობლემებს ეხება. ისინი უკიდურესად ფაქიზი 

და რთულია. თვით ბიბლიაც კი - ეკლესიური ცხოვრების კონტექსტის მიღმა - 

მხოლოდ ისტორიულ და ლიტერატურულ წყაროდ აღიქმება. 

ხორცზე გამარჯვებისათვის ადამიანმა უამრავი სირთულე უნდა 

გადალახოს.ზოგიერთი კითხულობს: „რისთვის მევლინება ამისთანა განსაცდელი?“ 

მოდით და რეალურად შევხედოთ: თუკი ჩვენს ცხოვრებაში, პროფესიული 

მოღვაწეობის ზოგიერთ სფეროში ადამიანები მკაცრი პრინციპებით შეირჩევა, და ეს 

მიწიერი პრობლემების გადაწყვეტისა და მოგვარებისათვის ხდება; მაშ, რაღა იქნება 

მაშინ, როდესაც შერჩევა მარადიული ცხოვრებისათვის ტარდება? ცოდვა, 

სნეულებისა არ იყოს, უკიდურესად გადამდები და ძნელად განსაკურნებელი რამ 

არის. მასზე საშინელი არაფერია, თუკი ის სიკვდილის შემდეგაც გრძელდება. 

განსაცდელები საშუალებას გვაძლევენ მარადიულზე დავფიქრდეთ და ცოდვასთან 

ბრძოლა დავიწყოთ.  

ქრისტიანული ცხოვრება საკუთარი თავის ღრმად შესწავლას გულისხმობს. 

თავად სინანულის არსი იმაში კი არ მდგომარეობს, რომ ყოველი უმნიშვნელო 

მიზეზის გამო მოძღვარს მივმართავდეთ; არამედ, იმაში, რომ ღრმად შევისწავლოთ 

საკუთარი თავი, მარტო ცოდვები კი არ ვიპოვოთ, არამედ, მათი გამომწვევი 

მიზეზები, რომელთა დამარცხებითაც ცოდვაზე გამარჯვებას შევძლებთ. მაშინ 

სინანულის პროცესი სერიოზული და ღრმად გააზრებული იქნება. საკუთარ თავზე 

მუშაობა კი მძიმე და ხანგრძლივი იქნება. ადამიანი ჭეშმარიტად მიკროკოსმოსია! 

თანამედროვე სამყაროში უამრავი ადამიანი სარწმუნოებისადმი უბრალოდ 

გულგრილია. ეს იმის გამო როდი ხდება, რომ ეს ადამიანები ცუდები არიან. მათი 

ცხოვრება მიედინება ვიწრო მინისამყაროში, რომელშიც სხვადასხვაგვარი 

ლოკალური ცხოვრებისეული პრობლემები იჭრება; დანარჩენი კი მათ არ 

აინტერესებთ. „მე ამ სამყაროში მინდა ცხოვრება, სხვა არ მაინტერესებს. რაზედაც 

თქვენ მელაპარაკებით, დიდი ხნის ამბავია და ამჟამად ეს აქტუალური აღარ არის.“ - 

აცხადებენ ისინი. ამგვარი ადამიანების განკითხვა ჩვენ არ შეგვიძლია. აქ სხვა რამ 

არის მნიშვნელოვანი: მატერიალური სამყაროს ყველა ამ გარეგნული მოსართავის 

მიღმა ჯოჯოხეთის ძალა - ღმერთთან დაპირისპირებაში არათუ შემცირდა, არამედ, 

გაიზარდა კიდეც. 

უნდა თუ არა მას, ადამიანი იძულებულია აირჩიოს, თავად ვის მხარეს დგას. 

ნეიტრალური პოზიცია მექანიკურად რომც არ აყენებდეს მას მტრის მხარეს, მისგან 

სრულიად დაუცველად მაინც აქცევს. გავიხსენოთ მაცხოვრის სიტყვები საშინელი 

სამსჯავროს შესახებ, რომელიც მაშინ დადგება, როდესაც ჩვენ ყველაზე ნაკლებად 

ვიქნებით მზად მისთვის. არჩევანი არ არის ადვილი. თუმცა „ცათა სასუფეველი 



იიძულება (იძულებით, ძალდატანებით მოიხვეჭება). ამიტომაც ქრისტიანებმა 

თავიანთი წოდების ღირსად უნდა იცხოვრონ. შეუძლებელია არაფერია, თუკი 

გვსურს, ვესწრაფით და გვწამს.  

 

კაცობრიობის მიწიერი ისტორიის დასასრული 

 

აპოკალიფსი ძალას იკრებს. ის თავისთავად შემთხვევითი რამ კი არ არის, 

არამედ, ჩვენს გამოსაფხიზლებლადაა მოვლენილი. შემთხვევითი არაა ნათქვამი იმის 

შესახებაც, რომ „თევზის ეპოქის“ (ქრისტიანობასთან ასოცირებულის) „მერწყულის 

ეპოქით“ ჩანაცვლება. თუ ვინ მოვა ქრისტიანობის შემდეგ ეს ჩვენ აპოკალიფსიდან 

ვიცით. ცრუწინასწარმეტყველთა სიმრავლე თანდათანობით უფრო მაღალ ხარისხად 

- ანტიქრისტედ გარდაისახება. პრიმიტიულ  ცრუწინასწარმეტყველთან ის 

გამოჩნდებადიდებულად და გენიალურად, შემძლედ იმისა, რომ გაუძღვეს 

ადამიანებს და მათ „ჭეშმარიტი გადარჩენა“ მიანიჭოს. და მრავალი ირწმუნებს და 

გაჰყვება.  

მისი მოსვლისათვის ადამიანების ცნობიერება რუსეთში რერიხოველების, 

კარმისტების, სხვა ანტიმართლმადიდებლური ძალების საშუალებით მზადდება. 

გარკვეული დროის განმავლობაში ცხოვრება მართლაც მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესდება. ხალხის უმრავლესობისათვის კი ეს ყველაფერს განსაზღვრავს. 

კომუნისტური პარტიის მანიფესტებშიც კი წერდნენ მატერიალური დოვლათის 

ზრდაზე.  

განსაზღვრული პერიოდის მანძილზე ადამიანები უზრუნველყოფილები 

იქნებიან. ხოლო, მას შემდეგ, რაც შეიყვარებენ ამ ყოფას, რეჟიმისადმი 

ლოიალურობისა და ერთგულების შემოწმება დაიწყება. ამ დროს ყველა მსურველის - 

იმისთვის, რომ მომავალშიც ასეთივე „ბედნიერი ცხოვრებით“ იცხოვროს - 

ანტიქრისტეს ბეჭედს მიანიჭებენ.  

ერთი რამ ცხადია: ანტიქრისტე საკუთარ თავს ასე არ მოიხსენიებს. ხალხი ხომ 

გაფრთხილებულია - ახალ აღთქმაში! არც აქვს მნიშვნელობა, რას უწოდებს ის თავის 

თავს. წერილში არის მისი პიროვნების ამოსაცნობი გასაღები: „ნაყოფით იცნობთ!“ 

სამყარო ხორციელ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებით არის  გართული. 

მილიონობით ადამიანი დროის მოსაკლავად საღამოს კაფეებში, რესტორნებსა და 

სტადიონებზე ატარებს. ქვეყნიერება თითქოს ნარკოზის ქვეშაა. მთელ ქვეყნიერებაზე 

ისეთი კეთილდღეობა უნდა დამყარდეს, რომ ქრისტეს სწავლება აბსურდულად თუ 

არა, სრულიად უინტერესო რამედ გამოჩნდება.  

„ბედნიერი და კომფორტული“ ცხოვრება ადამიანისთვის ვერაფრის სწავლებას 

ვერ შეძლებს. შემთხვევითი არ არის, რომ სილუან ათონელის უმთავრესი პრინციპი: 

„გონება ჯოჯოხეთში ამყოფე.“ გამუდმებულად უნდა გვახსოვდეს გარეგნულად 

კომფორტული ცხოვრების პირობებში.  



მიწიერი ცხოვრება სულ უფრო კარგი, სასურველი და მაძღარი იქნება. 

ზოგიერთისთვის - ზედმეტად კარგიც კი. ეს ყველაფერი იმის დასტურად, რომ აქ 

უღმერთოდაც კარგია და რომ ის აქ არაფერ შუაშია. რაც უფრო უკეთესი 

მატერიალური მდგომარეობა იქნება, მით უფრო სარწმუნოა აპოკალიფსის 

მოახლოება. იცით, როგორ ხდება ქარიშხლის წინ: სიჩუმეა, ყველაფერი კარგადაა, 

სასიამოვნოდაა. მაგრამ გამოცდილ ადამიანებს ეს არ სჯერათ და ემზადებიან. 

ღვთის უდიდესი სიკეთეა, რომ მან კაცობრიობას განვითარების გზის მდიდარი 

არჩევანი მისცა - თვით აპოკალიფსამდე. 

იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაში ჩვენ ვხედავთ სიტყვებს ანტიქრისტეს 

ბეჭდის შესახებ. ბეჭედი, როგორც ცნობილია, ან გამოსახულებაა ან ტექსტი, ან ამ 

ორივეს ნარევი. ბიბლიაში ამაზე არაფერი მიგვანიშნებს: „და აიძულებს ყველას, 

დიდსა თუ მცირეს, მდიდარსა თუ ღარიბს, მონასა თუ თავისუფალს, ნიშანი დაისვან 

მარჯვენა ხელსა თუ შუბლზე. ასე რომ, ვერავინ იყიდის ან გაყიდის რამეს, მათ 

გარდა, ვისაც აქვს ნიშანი - მხეცის სახელი, ან მისი სახელის რიცხვი.“  

ანუ, ბიბლიის თანახმად, აღნიშნული ადამიანების სამი სახე იქნება. ანუ 

გამოდის, რომ საკონცენტრაციო ბანაკების მსგავსად დახარისხდება. ხოლო, თუ რა 

კრიტერიუმების მიხედვით - ეს ცნობილი არ არის. 

„აქაა სიბრძნე; ვისაც გაგების თავი აქვს, გამოითვალოს მხეცის რიცხვი, რადგანაც 

ესაა რიცხვი კაცისა, და მისი რიცხვი - ექვსას სამოცდაექვსი“ (გამოცხ. 13:16:18.). 

წმინდა ნილოს მირონმდინარე ამ წარწერილის შესახებ ამბობდა: „ბეჭედზე 

წარწერილი იქნება: „მე შენი ვარ.“ „დიახ, შენ ჩემი ხარ.  „ნებით მოვდივარ და არა 

ძალით.“ „მეც ნებით გიღებ შენ და არა ძალით.“ ანუ, აღნიშნული იქნება ამ ბეჭდის 

მიღების პირდაპირი გზა. 

შეიძლება, ვივარაუდოთ, რომ ეს იქნება კანის ქვეშ ჩადგმული მიკროჩიპი. დღეს 

ამერიკაში წარმატებულად ინერგება ჩიპების ჩადგმის ექსპერიმენტი. განსაკუთრებით 

ემოციების მაკონტროლებელი ჩიპებისა. გამორიცხული არ არის, რომ ეს უბრალოდ 

ელექტრონული შტრიხ-კოდის მაგვარი რამ იქნება, რომლის საშუალებითაც მოხდება 

ადამიანის იდენტიფიცირება.მათზე, ვინც ცრუმესიას ერთგულებას არ შეჰფიცებენ, 

საშინელი დევნა დაიწყება. 

ვერცერთი ადამიანი ამქვეყნად, ვისაც ანტიქრისტეს ბეჭედი იქნება მიღებული, 

ვერ შეძლებს გაექცეს ტოტალურ კონტროლს. მისი ყოველი ნაბიჯი გაკონტროლდება 

- დღისითაც და ღამითაც. გიგანტური კომპიუტერები თითოეულ კაცზე შეაგროვებენ 

ინფორმაციას, რომ განსხვავებული აზრის კვალიც კი არსად დარჩეს. 

ადამიანები დროებით მიიღებენ ანტიქრისტეს, რადგანაც სიგიჟემდე 

მოსწყურდებათ ხორციელი ვნებები (ნახ. ბიბლია, ან ნილოს მირონმდინარე). ეს 

იმდენად დაიპყრობს ადამიანს, რომ მას სულიერისთვის დრო აღარ დარჩება.რაც 

უფრო ემონება ვნებებს კაცი, მით უფრო ნაკლები სულიერება რჩება მასში. - აი, ესაა 

სულიერი მექანიზმი. ასე იტყოდა კომპიუტერების სპეციალისტი! 



 წმინდა ნილოს მირონმდინარის ქადაგებაში წერტილი საბოლოოდ დაისვა: 

„მისი (ანტიქრისტეს) ძლიერი დაძაბულობისა და უკიდურესად დიდი ენერგიის 

იქნება მრუშობა, სიძვა, მამათმავლობა, მკვლელობა. ადამიანების გატაცება, სიცრუე, 

ტანჯვა, „ხალხის გაყიდვა და ყიდვა. გოგონებისა და ბიჭების ყიდვა-გაყიდვა - 

მათთან რომ ისიძვონ ქუჩებში ძაღლებივით.“ 

  სამწუხაროა, მაგრამ ამგვარი ვაჭრობის ფაქტებს, ნილოს მირონმდინარე რომ 

ახსენებს, დღეს საერთაშორისო დონეზე უპრეცედენტო გასაქანი მიეცა. 

დიდი ცოდვა კი მცირედან იწყება. თუკი ადამიანი არ შეებრძოლება მცირე 

ცოდვას, ის მალე ისეთი გახდება, რომ მასთან გამკლავებას ვეღარ შეძლებს. ის კი 

თავისთავად ახალ და ახალ ცოდვას დაბადებს - კიბოს მეტასტაზების მსგავსად. 

თუმცა სინანული და გამოსწორება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია - ვიდრე ის ჯერ 

კიდევ ხორცშია. რაც უნდა ღრმა იყოს მისი დაცემა.  

და აკვნესდებიან სასტიკი რეჟიმისაგან დაღდასმულები: „უფალო, განა რა 

დავაშავეთ, გადაგვარჩინე!“ და მონანულთა ლოცვას მოჰყვება ქრისტეს მეორედ 

მოსვლა.  

ქრისტეს მეორედ მოსვლის დრო უცნობია, მაგრამ ამ პერიოდის მანიშნებელი 

უამრავი აღწერილობა არსებობს. მაგრამ აუცილებლი არ არის, რომ სერიოზულ 

განსაცდელებს ველოდეთ იმისთვის, რომ მერე „სასწრაფოდ მოვინანიოთ.“ ამ დროს 

გონება შიშით იქნება პარალიზებული და ყველა ცოდვის აღიარებას ვერ შევძლებთ. 

სტრესული სიტუაციაში ადამიანი, მაშინაც კი ღმერთს რომ მიმართავს, მხოლოდ იმ 

წამიერ სიტუაციაში ითხოვს შველას. სინანული კი რეგულარული უნდა იყოს. 

აპოკალიფსის შეჩერება შესაძლებელია. უფალი ამასზე ცალსახად ლაპარაკობს. 

თუმცა ამ არჩევანსაც იგი ჩვენ გვანებებს. ესაა უფლის უსაზღვრო ნდობისა და 

სიყვარულის ნიშანი - თავისი ქმნილებისადმი.  

 

სნეულება და კურნება 

 

ამქვეყნად ყველაფერი ცვდება და ძველდება. ძველის შენახვა კი უფრო ძვირი 

ჯდება ვიდრე - ახლის. ადამიანი ძველდება არა მხოლოდ პიროვნულად, არამედ, - 

თაობიდან თაობამდე. დაძველებული ადამიანები სუსტ თაობებს შობენ, 

თანდათანობით კი - სრულიად უვარგისსაც. ამ უკანასკნელის ცხოვრება კი 

გაცილებით ძვირია, სწორედ იმავე მიზეზით, რა მიზეზითაც ავადმყოფის შენახვაა 

უფრო ძვირი, ვიდრე - ჯანმრთელის. 

ამპარტავნების სნეულება ცვეთს ადამიანს. ოღონდაც არა იმის გამო, რომ ის 

სრულყოფილი ქმნილება არ არის, როგორც ეს ზოგიერთებს სურთ, რომ 

წარმოადგინონ. 

ავადმყოფობის საშუალებით უფალი გვაჩერებს ჩვენ და გვანახებს, რომ არ 

არსებობენ შეუცვლელი ადამიანები. ავადმყოფობა არის შენი შანსი - მარადიული 



ცხოვრებისათვის მიმართო უფალს. და ამიტომ გამორიცხული არაა, რომ სწორედ 

სნეულ სხეულში ყალიბდება ჯანმრთელი სული. ავადმყოფობა გადარჩენის შანსია. 

გულწრფელად გეტყვით, რომ თავადაც დიდხანს არ მესმოდა, ხორცს რად იტანჯავდა 

და სნეულებას რად გამოითხოვდა ღვთისაგან ზოგიერთი ბერ-მოძღვარი. თუმცა ეს 

ჩვენ არ გვჭირდება. მთავარია, არ ვდრტვინავდეთ ღმერთზე ყოველწუთას, როცა რამე 

სირთულეს გადავაწყდებით და ვმადლობდეთ მას ყველა იმ სიკეთისთვის, 

თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში რომ არსებობს. 

დადგება კი ის დრო, როდესაც კაცი, მეცნიერების დახმარებით, ყოველგვარი 

სნეულებისაგან გათავისუფლდება? არა, არასოდეს! ეს ამპარტავნების ცდომილებაა! 

ავადმყოფობა, ისევე როგორც სიკვდილი, კაცობრივი ბუნების ცოდვით 

დასნებოვნების შედეგია. ავადმყოფობისადმი დამოკიდებულება უნდა შევიცვალოთ. 

იგივე უძილობა, რომლის განმაკურნებელი წამალი ორგანიზმზე დამანგრევლად 

მოქმედებს, შეგვიძლია, გამოვიყენოთ როგორც საკუთარ ცხოვრებაზე დაფიქრების, 

სინანულისაკენ ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა. ასევე შესაძლებელია, 

ავადმყოფობა განვიხილოთ, როგორც ღვთისაგან დაშვებული თუ ჩვენი სოციალური 

მდგომარეობით გამოწვეული. კიბო, როგორც წესი, ზნეობრივი კანონების 

დარღვევასთან დაკავშირებული ავადმყოფობაა. ხშირად ის თვითდასჯაა. თუმცა 

გამონაკლისიც არსებობს. მისი განკურნება ღვთის წყალობით ზოგჯერ ექიმების 

საშულებით ხდება; ზოგჯერ კი - რელიგიური სიწმინდეებით. თუმცა კიბოს 

მკურნალობის წმინდად სამედიცინო მეთოდი უმეტესად მოქმედი არ არის ხოლმე. 

ანდა თავად ონკოლოგიურ დაავადებებს მოგვიანებით სხვა ავადმყოფობა 

ჩაანაცვლებს; როგორც თავად ამ სნეულებებმა ჩაანაცვლა თავის დროზე ჭირი და 

კეთრი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ესენიც ჯერ კიდევ გვხვდება. კიბო მომავალიშიც 

განიცდის მუტაციას, კაცობრივი ცოდვებისა და შეცოდებების მუტაციის შესაბამისად. 

მიამიტობაა ვიფიქროთ, რომ კაცობრიობას ვინმე ონკოლოგიური დაავადებებისაგან 

გადაარჩენს. ყველა სნეულებათა შორის ონკოლოგიური დაავადებები ყველაზე უკეთ 

განასახიერებენ კაცის დამანგრეველ ცოდვას.   

ოპტინელი ბერ-მოძღვარი იოსები წერდა: „ზოგიერთი გველის ნაკბენის 

სამკურნალოდ ლოცვას იყენებს. არსებობს უაზრო ლოცვები, ზოგი კი პირდაპირ 

გმობის სიტყვებს შეიცავს. ასეთი ლოცვები ეშმაკს ახარებს, თუმცა თავისთავად 

შესაძლოა, მათ მართლაც უშველონ.“ 

ყოველთვის უკიდურესად ფრთხილებიდაშეიძლება ითქვას, ეჭვიანებიც უნდა 

ვიყოთ იმ ყველაფერის მიმართ, რაც სულიერ პრობლემებს ეხება. ისინი უკიდურესად 

რთული და ფაქიზია ხოლმე. თვით ბიბლიაც კი - ეკლესიური კონტექსტის გარეშე, - 

ოდენ ისტორიულ-ლიტერატურულ წყაროდ აღიქმება. 

თუკი თქვენ ქრისტიანი ხართ და ამავე დროს მიმართავთ ჯადოქრებს, 

ექსტრასენსებს, მისდევთ კარმის გაწმენდას და საკუთარი ბედის კორექტირებას, 

ასევე ნებისმიერი ფერის მაგიას, სწორედ ამ დროს ამოქმედდება პრინციპი "ზუსტად 



პირიქით". ვიდრე ქრისტიანი ხართ, ეს ყველაფერი თქვენზე არ იმოქმედებს. ხოლო, 

როდესაც - ოკულტური პრაქტიკით გატაცების გამო - ქრისტიანობაზე იტყვით უარს, 

მაშინ უკვე აღარ დასჭირდებით აღარც  წყვდიადის ძალებს, რომლთა მეთაურიც 

„სიცრუის მამად“ იხსენიება.  

სხვადასხვა სახის მკურნალებისგან და ექსტრასენსებისგან შემოთავაზებულ 

ლოცვებს საპირისპირო ძალა აქვთ. ისინი ვნებენ მათ, ვინც წაიკითხავს. თანამედროვე 

ენით რომ ვთქვათ, ისინი უნდა შეესაბამებოდნენ მოცემულ საინფორმაციო სისტემას. 

ლოცვაში შეიძლება აურაცხელი რაოდენობით იყოს გამოყენებული ღვთის სახელი 

და სხვა თვით მართლმადიდებლური ლოცვისთვისაც დამახასიათებელი სიტყვა, 

მაგრამ ამავე დროს იყოს სწორედ რომ სულაც არაქრისტიანული, ოკულტური. და 

მიემართებოდეს არა ღმერთს, არამედ მის მოწინააღმდეგე ძალებს. 

ასევე, უნდა გვახსოვდეს, რომ ღმერთი ადამიანს მხოლოდ მისი ძალების 

შესაბამის განსაცდელს აძლევს. თუმცა შეიძლება, რომ ის სრულიად გადაულახავად 

გვეჩვენებოდეს. ხალხის ძირითადი ნაწილი, დედამიწაზე საკუთარი მდგომარეობის 

მიუხედავად, ხორციელ განსაცდელებს გადის. მაგრამ ავადმყოფობა სულაც არ არის 

ბოროტება. 

ზოგჯერ ავადმყოფობა სიკეთეა. სრულიად ჯანმრთელი ხორცი შესაძლოა 

სულისათვის ბოროტების მომტანი აღმოჩნდეს. ის უძილობაც შეიძლება ჩვენთვის 

მოცემული იყოს, როგორც გადარჩენის შანსი. ჩვენი ცოდვები ხარობენ და ძილის 

საშუალებას არ გვაძლევენ. ამიტომ ეს დრო ლოცვისთვის უნდა გამოვიყენოთ. ვეღარ 

ვიტყვით, ლოცვისთვის დრო არ გვქონდაო. 

„საჭირო კია ჯანმრთელი სხეული?“ - იკითხავთ თქვენ. გიპასუხებთ: „დიახ, 

საჭიროა, ის დედამიწაზე ჩვენი მისიის განსახორციელებლად მოგვეცა.“  სნეულება 

იმის გამო მოიწევა ხოლმე, რომ ადამიანი თავისი ცოდვებით საკუთარ 

დანიშნულებას არ ასრულებს, ანდა, რაც შედარებით იშვიათია, სულიერი 

ზრდისთვის. როგორც წმინდა იოანე კრონშტანდტელი წერდა: „სხეული მოღალატე 

და ცვალებადი მეგობარია.“ ბევრი გამოჯანმრთელებისთანავე ივიწყებს, ღმერთსაც, 

საკუთარ სულსაც და საერთოდ - ყველაფერსაც... მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ 

ჯანმრთელობას არ უნდა ვუფრთხილდებოდეთ, ან გამოჯანმრთელებისთვის არ 

უნდა ვლოცულობდეთ. მთავარია, ღვთის მადლიერები ვიყოთ მონიჭებული 

წყალობისათვის და ის ბოროტად არ გამოვიყენოთ.  

 

 

 

 

ღვთის სამსჯავრო და კაცობრივი სასამართლო 

 



„ღმერთი დასასჯელად კი არ მოვიდა, არამედ - გადასარჩენად“ (იოან. 12:47.). 

საშინელი სამსჯავრო სინამდვილეში დიდებული და კეთილშობილური აქტია. უნდა 

გვახსოვდეს, რომ ჩვენ არ განვსჯით ამ სამყაროს.  ვის აქვს განსჯის უფლება? არავის! 

ამის უფლებას მხოლოდ სატანის მიმდევრები აძლევენ თავს. 

უფალი არავის სჯის. ის სიყვარულით მოქმედებს. სიყვარული კვებავს სინდისს 

და ამითიკურნება ადამიანი. მაშინ ჩნდება შიში უფლისა (არა ცხოველური შიში), 

როგორც ნიჭი. შიში შეურაცხყოფს სიყვარულს. 

საშინელ სამსჯავროზე ყველას სინდისი გაიღვიძებს. აი, სწორედ მაშინ 

საკუთარი სინდისი განგვაგდებს ჩვენ ღვთისაგან იმდენად, რამდენად შემცოდენი 

ვიყავით მიწიერი ცხოვრების ჟამს. 

და გაისმება მაშინ ღვთის დამკარგველთა მარადიული გოდება, რომლის 

შესახებაც შეგვიძლია, წმინდა მამათა ნაწერებში წავიკითხოთ. საშინელი კუპრის 

ქვაბები და ეშმაკები კი არ არიან, არამედ - ღვთის სამუდამოდ დაკარგვაა საშინელი. 

მთელი ჩვენი ცხოვრება ერთ ამოსუნთქვად მოგვეჩვენება, ჩვენდა ჭირად სამუდამოდ 

რომ დავკარგეთ. თვით ყველაზე უფრო საშინელი ცხოვრებაც კი დაკარგულ 

სამოთხედ მოგვეჩვენება. მაგრამ ვაი რომ, უკან ვეღარ დავბრუნდებით! 

ლოცვები, მოთქმა, გმინვა, სინანული აქ უკვე აღარ მუშაობს, რადგანაც ეს 

ყველაფერი მიწიერი სიკეთეა. მაგრამ არც ამ შემთხვევაშია დაკარგული ყველაფერი 

მათთვის მაინც, ვინც მცირედ მაინც ფიქრობდა და ემზადებოდა ამისთვის. 

თქვენთვის ლოცვა შეუძლიათ თქვენს ახლობლებს, ნათესავებს; ყველას, ვინც თქვენ 

მოამზადეთ იმისთვის, რომ ელოცა თქვენთვის. აი, რატომაა, რომ თვით ყველაზე 

დიდი ბერ-მოძღვრებიც კი გვთხოვენ, რომ მათი სიკვდილის შემდეგ ვილოცოთ მათი 

სულებისათვის. მოდით, საკუთარ თავთან დარჩენილები მაინც გამოვტყდეთ - მზად 

ვართ ამ ყველაფერისთვის? თქვენი ნებაა, ამის შემდეგ როგორ იცხოვრებთ... 

საშინელ სამსჯავროზე სასჯელს ჩვენ თავად მოვიწევთ. სრულიად არაფერს 

ნიშნავს, თუ რას წარმოადგენთ მიწაზე. ღვთის წინაშე ყველა შიშველი წარდგება. 

საშინელ სამსჯავროზე არც ჩვენი მაღალი საზოგადოებისთვის კუთვნილება გვარგებს 

რასმეს, არც ელიტარულობა და ვერც სიმდიდრე ითამაშებს რამენაირ როლს. ეს 

ყველაფერი არარაობაა. არადა, სწორედ რომ ამ ყველაფერზე თამაშობენ ეშმაკის 

მსახურები ყველზე უკეთ. მოგანიჭებენ „განდობილის“ ტიტულს, ხარისხებს და ა.შ. 

სულის ცხონებისათვის ეს ყველაფერი არაფერს ნიშნავს; ჯოჯოხეთის სატანჯველი კი 

მით მეტია, რაც უფრო მეტია ეს „განდობილობა.“  

ძალიან ადვილია ჯოჯოხეთში მოხვედრილების გამო ღმერთი სისასტიკეში 

დავადანაშაულოთ! სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ღმერთს რომ სურდეს კიდეც 

ცოდვილის გათავისუფლება, თავად ამ ცოდვილის სული უკან ჯოჯოხეთი 

გადატყორცნის თავს. ცოდვას ღმერთთან თანაცხოვრება არ შეუძლია.  

მაგრამ ზოგიერთისთვის ჯოჯოხეთი ეს ერთგვარი განსაწმენდელია. სადაც 

სული ცეცხლში გამოიწრთობა და ცოდვისაგან სწორედ ისე თავისუფლდება, როგორც 



რკინა მინარევებისაგან. ცოდვილის სულს ცოცხლების ლოცვა განწმენდს. ლოცვა 

სულის გამწმენდი ცეცხლია. გარდაცვლილის შესაფასებლად მარტო ის კი არაა 

მნიშვნელოვანი, როგორ ცხოვრობდა, არამედ ისიც - თუ როგორ მოკვდა. ყოველ 

ცოდვას თავის განწმენდის დონე აქვს. ორი წლის ბავშვს ციხეში ხომ არ ვსვამთ 

იმისთვის, რომ მან დაუკითხავად შეჭამა კანფეტი. აქაც ასევეა. სხვა საქმეა, რომ 

ნებისმიერი მოუნანიებელი ცოდვა იმდენად ჩაეზარდა მის მფლობელს, მისი ამოჭრა 

ან მოწვა გაუტკივარების საშუალებით შეუძლებელია. ანესთეზია აქ ვერ უშველის. და 

მაშინ, თუკი ცოდვა გამჯდარია ადამიანში, თუკი მისი არსება სრულად მოუცავს?   

ღვთის სამსჯავრო კაცთა სამსჯავროს არ ჰგავს. სახარებიდან გვახსოვს, რომის 

იმპერიის მიწიერმა სასამართლომ - თავისი სრულყოფილი სამართლიანობით - 

როგორ მიუსაჯა სიკვდილი მართალს.  

მით უფრო ნაკლულოვანია ადამიანური „ყოფითი სამართალი.“ შეფასებები, 

რომელთაც ჩვენ ვანიჭებთ ხოლმე იმათ, ვინც ჩვენს გვერდითაა. გავიხსენოთ, როგორ  

სდებდა ბრალს იუდა მაცხოვარს იმისთვის, რომ იგი მეზვერეებთან და მეძავებთან 

ერთად იჯდა (ზოგიერთი ცრუწინასწარმეტყველი ამ ბრალდებას დღემდე იმეორებს). 

თუმცა, ეს მხოლოდ იმის მტკიცებულებაა, რომ ღმერთი მოწყალეა და იწყნარებს 

ყველას, ვინც სინანულით მივა მასთან. რელიგია და ათეიზმი რელიგიური 

მიმდინარეობის ორი მიმართულებაა, რომელშიც ადგილი ეთმობა როგორც ყველზე 

ნათელს, ასევე ყველზე ბნელსაც იმ ყველაფრიდან, რაც ადამიანის ბუნებასთანაა 

დაკავშირებული. წმინდა სახის დემონური კულტებიც ხომ არსებობს?! 

ამიტომაც უნდა გვახსოვდეს ფსალმუნის სიტყვები: „ნუ იქნებით მთავრების, 

კაცთა შვილების მოიმედენი, რომელთა შორის არ არის გადარჩენა“ (ფსალმ. 145:3.) და 

ღმერთს მიენდეთ. გონიერი ადამიანისათვის სიტყვები: „ბედი ღვთის ხელშია...“ 

აქსიომაა და ამიტომ დამტკიცება არ სჭირდება. თანამდებობისა და „ცისფერი 

სისხლისთვის“ არ დავბადებულვართ ამქვეყნად. 

რად ვართ ასე სასტიკები არა მხოლოდ გარშემომყოფთა მიმართ, არამედ - საკუთარი 

თავისადმი? ურწმუნოების ან მცირედმორწმუნეობის გამო! რატომაა, რომ 

თანამდებობისათვის მზად ვართ გვამებზე გადავიაროთ, ამ სიტყვების პირდაპირი 

მნიშვნელობით?! ურწმუნოების გამო! ჩვენ ღმერთი განა იმიტომ არ გწამს, რომ ის არ 

მოდის ჩვენთან და თავს არ გვახსენებს, ჩვენ უბრალოდ მისი დანახვა არ შეგვიძლია, 

რადგანაც თუკი დავინახავთ, მაშინ მთელი ჩვენი ცხოვრების შეცვლა სრულად 

მოგვიწევს. იმისთვის, რომ ღვთის სამსჯავროსი არ გვეშინოდეს, თავად უნდა ვიყოთ 

გარშემომყოფთა მიმართ მოწყალენი, რადგანაც იქნება 

„მსჯავრიუწყალოიქნებამისთვის, ვისთვისაცუცხოიყოგულმოწყალება“ (იაკ. 2:13.). 

ღმერთი თითოეულს ცრემლებით ელის, განშორების წუხილით სავსე. სამწუხაროა ეს 

ყველაფერი. მაგრამ არც თვითეს მწუხარება შეედრება მასთან შეხვედრის სიხარულის 

დიდებულებას. რომელიც ყველასთვის - უგამონაკლისოდ - შესაძლებელია. მხოლოდ 



უნდა გვწამდეს ღვთისა! რომელიც განხორციელდა და ჯვარზე სიკვდილი დაითმინა 

მხოლოდ იმისთვის, რომ ჩვენ მარადიულად გვეცხოვრა.  

რუსეთისა და მისი ისტორიის შესახებ 

 

ისტორიულ კონტექსტში ცხოვრების სახალხო იდეალსაც და მიმართულებასაც 

ორი პირობა აყალიბებს: ჯერ ერთი: ის რელიგიურ-მეტაფიზიკური სფეროდან 

გამომდინარეობს; მეორე: იმ პრაქტიკული ცხოვრების სფეროდან, რომელიც ლ.ა. 

ტიხომიროვის თქმით, ამა თუ იმ ერის ადამიანები პრაქტიკაში იყენებენ სიმართლის 

საკუთარ გაგებას და მას მიიჩნევენ აუცილებლობად, პირობად სოციალური 

ცხოვრების სფეროში. ამ ორი კატეგორიის გავლენით ყალიბდება მებრძოლის, 

გმირისა და მოღვაწის ზნეობრივი იდეალი. გავიხსენოთ წმინდა იმპერატორი 

ნიკოლოზ მეორე, რომელიც საკუთარ თავში რეალურად განახორციელა ზნეობრივი 

იდეალები. მაგრამ იმპერიალისტურმა ომმა, ბურჟუაზიულმა რევოლუციამ, 

ოქტომბრის გადატრიალებამ, ძმათამკვლელმა სამოქალაქო ომმა, რომელიც 

თავისთავად გამოიწვია ხელისუფლებისათვის ერთმანეთში მებრძოლმა 

ანტიქრისტიანულმა ძალებმა, შეძლეს, რომ პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ 

შეეცვალათ მონარქია რუსეთში; ისევე, როგორც გერმანიაში, ავსტრო-უნგრეთში; 

ოსმალეთის იმპერიაში. იმ დროისათვის ავთვისებიანმა მეტასტაზები, რომლებიც 

გამოიხატა იდეით - საყოველთაო ანტიქრისტიანული სახელმწიფოს შესახებ, ხალხის 

მთელ მასებს გაუჯდა თავში და პროლეტარიატის ერთიანი სახელმწიფო 

დიქტატურაზე ოცნება შვა. ანდა (ჰიტლერის შემთხვევაში) - არიანული რასის 

მსოფლიო სახელმწიფოზე ოცნება. თუმცა რუსეთში შენარჩუნდა ზნეობრივი 

იდეალი, რაც ტანჯვათადამთმენელი იმპერატორის, რუსეთის ახალმოწამეთა და 

აღმსარებელთა მოწამეობრივი ღვაწლის შეწევნით მოხდა და ბოლომდე არ ჩაქრა 

მართლმადიდებლობის კერა. კომუნისტებმა მისი საბოლოო განადგურება ვერ 

შეძლეს. 

როდესაც ტანჯვათადამთმენელმა იმპერატორმა ნიკოლოზ მეორემ ლენინი 

სახელმწიფოსთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობის გამო დასაჯა, ის შუშენსკოეში 

გადაასახლა, სადაც ლენინი კომფორტულად ცხოვრობდა, მშვენიერი ფულადი 

შემოსავალი, წიგნები და მუშაობის შესაძლებლობა ჰქონდა. აქ ცოლსაც კი შეეძლო 

მისი მონახულება და მასთან ერთად ცხოვრება. როდესაც სიტუაცია შეიცვალა, 

ლენინის მომხრეებმა, რომლებიც მის გარეშე ამგვარ გადაწყვეტილებას ვერ 

მიიღებდნენ, სარდაფში დახვრიტეს არა მხოლოდ მეფე, არამედ, მთელი მისი ოჯახი.  

ძალიან საინტერესოა ლენინის დამოკიდებულება ბოლშევიკებთან, როგორც 

სპეციალისტებთან, რაზედაც საგანგებოდ მოწმობს სოლონევიჩი თავის ნაშრომში 

„თეთრი იმპერია“: მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მოვიტანო უეჭველად 

უდიდესი პოლიტიკური გენიის ვლადიმერ ლენინის აზრი. ტუბერკულიოზით 



დაავადებულ გორკისთან მიმოწერაში ლენინი გამოხატავს მეტად გულისამაჩუყებელ 

მზრუნველობას „ჩვენი პროლეტარიატის მწერლისადმი:“ „ცნობამ იმის შესახებ, რომ 

თქვენი მკურნალი ექიმი-ბოლშევიკია, - თუნდაც ყოფილი - ძალიან შემაშფოთა, 

ღმერთო დაგვიფარე ამხანაგებისაგან საერთოდ, და კერძოდ - ექიმი-

ბოლშევიკებისაგან. როგორც წესი, ასი ექიმი-ბოლშევიკიდან ოთხმოცდაცხრამეტი 

ვირია. მათი შემოქმედების წვნევა საკუთარ  თავზე საშინელებაა.“ სამაგიეროდ 

რუსეთმა ირწმუნა ბოლშევიკების შემოქმედება და სრულად იგემა კიდეც მისი 

ნაყოფი. 

ავადმყოფი ნ. ოსტროვსკი წერდა: ცხოვრება ერთხელ გვეძლევა და ისე უნდა 

გავლით ის, რომ მერე უმიზნოდ განვლილი წლები არ გვაწამებდეს.“ კომუნისტებმა 

ეს ციტატა გამოიყენეს და რამდენიმე თაობისათვის, უამრავი აზრსმოკლებული 

სიცოცხლისათვის შექმნეს, „ჰომო სოვეტსკების“ (საბჭოთა ადამიანების) თაობა, 

რომელიც „მასობრივი არაცნობიერით“ იმართებოდა.  

სწორედ ინტელიგენციამ უნდა დაიბრუნოს ის, რაც „დასავლური განათლების“ 

მზაკვრულ მორევში დაიკარგა და თან უბრალო ხალხი გაიყოლა. სრულად 

ვეთანხმები იმას, რომ ინტელიგენციამ საკუთარ მაგალითზე უნდა დაუბრუნოს 

ხალხს ვალი მისი რევოლუციამდელი გარყვნისთვის. მაგრამ სწორედ ინტელიგენცია 

იწყებს კვლავ და კვლავ ხალხის გარყვნას: ტელევიზია, შოუ, ბილწსიტყვაობა.და ეს 

ყველაფერი იმის გამო, რომ საკუთარი პასუხისმგებლობის სამყაროში საკუთარი 

ადგილი მართებული განცდაა დაკარგული. შესანიშნავ აზრს ვხვდებით ი.ლ. 

სოლონევიჩთან შრომაში „თეთრი იმპერია:“ „გენიოსები მეცნიერებასა და 

ხელოვნებში, ესწყალობაა ღვთისა. ფილოსოფიაში - ეს საცდურია.“ რამდენი ადამიანი 

ცდუნდა და არარაობად იქცა. მარადიულობის მასშტაბით გენიალური ფილოსოფოსი 

ის კი არ არის, ვინც უდიდესი არაწინააღმდეგობრივი ფილოსოფიური სისტემა ან 

კონცეპცია შექმნა, არამედ, ის, ვინც სხვა მრავალი ფილოსოფოსისაგან განსხვავებით, 

მიუხედავად იმისა, რომ შექმნა ის, შემოქმედი ღმერთის წინაშე თავის არარაობას 

გრძნობს. 

კომუნისტური რეჟიმის სამოცდაათმა წელმა რუს ადამიანებში თითქმის 

სრულიად ჩაახშო სულიერი განცდა, რომელიც აზრობრივად და მოქმედებითად 

ეფუძნება და არაცნობიერად უთანხმდება წერილის კანონებს. ეს შეიძლება 

შევადაროთ სტაჟიანი ავტომძღოლების მაგალითს, რომლთაც შესაძლოა, საგზაო 

მოძრაობის წესები, მთელი მისი ნიუანსებით, ბოლომდე არ იცოდნენ, მაგრამ 

შეუფერხებლად დადიან. ეს წესები მათთვის ერთგვარ შინაგან „მედაა“ ქცეული.  

ნაწილობრივ ამერიკელებმა, შესაძლოა ერთგვარად არაცნობიერადაც კი, 

სამართლიანად უწოდეს საბჭოთა კავშირს „ბოროტების სახელმწიფო.“ მაგრამ მათი 

სამყაროც ხომ ასევე ბოროტების იმპერიაა?! საინტერესო შეფარულ-შენიღბულ აზრს 

ვხვდებით ს. ხანტინგტონის წიგნში: „ცივილიზაციასთან შეჯახება:“ სავარაუდოდ 

ახლადდაბადებულ სამყაროში კონფლიქტების ძირითადი მიზეზი უკვე იდეოლოგია 



და ეკონომიკა კი აღარ იქნება. უმთავრესი საზღვრები, კაცობრიობას რომ ჰყოფს და 

კონფლიქტების შემცველი მიზეზები უკვე კულტურით განისაზღვრება. შეიძლება, 

მას შევეპასუხოთ, რომ იდეოლოგია კულტურის ნაწილია, რომ გლობალიზაციის 

პროცესს კულტურული ინტერვენცია ახლავს. იმდენად კულტურა კი არა, სწორედ 

რომ რელიგია განსაზღვრავს მსოფლიო კონფლიქტებს მესამე ათასწლეულის 

დასაწყისიდან - ქრისტეს ეკლესიისა და ანტიქრისტეს მეფობის დაპირისპირებას. თუ 

როგორი იქნება რუსეთის ბედი ამ დაპირისპირებაში, ამას დრო გვაჩვენებს. 

 

ოკულტიზმის მირაჟები 

 

ათასწლეულების გასაყარის რუსი ოკულტისტების შრომებისათვის 

დამახასიათებელია ნაკლებშესწავლილი და ნაკლებადცნობილი პრობლემებით 

სპეკულაცია. თუმცა თემების სამეცნიერო დამუშავების კვალად, ინფორმაციის 

მოზღვავების შედეგად, სპეკულაციის ნაკადი შემცირდა. ცნობილი წესია: სიცრუე 

ფსევდომეცნიერული ტერმინებით შემკულ უვიცობაზე იგება. 

მწუხარებით მოგვიწევს დავაკვირდეთ თუ - როგორც მამა პაისი იტყოდა - 

როგორ უსახურდება - ადამიანების უმრავლესობა - მცოდნე ხალხი ცოდნისაგან. 

ქრისტე შეიყვანეს წიგნში „უდიდესი ხელდასხმულები,“ რითაც შეეცადნენ მის 

გათანაბრებას სხვებთან ერთად უდიდეს „არამზადებთანაც.“ თავად ტერმინი 

„ხელდასხმული“ საკმაოდ ვიწრო წრეს გულისხმობს, სწავლების გნოსტიკურ 

ხასიათზე მიუთითებს, რაც იმთავითვე უცხო  იყო ქრისტიანობისთვის. ყველა 

„წინასწარმეტყველი,“ „ხელდასხმული,“ „მედიუმი“ და ა.შ. ქრისტიანობისაგან 

დამოუკიდებელ, რომელიღაცა „უმაღლესი გონებისაგან“ მომდინარე ინფორმაციას 

რომ გვაწვდიან, ის ცრუწინასწარმეტყველები არიან, ვისზედაც გვეუბნებოდა ქრისტე. 

შესაბამისად ისინი ინფორმაციას სატანისაგან იღებენ. 

დღეს ასტროლოგიაა მოდაში. მოქმედებენ თუ არა ვარსკვლავები ადამიანებზე 

და მათ ბედზე? დიახ, მოქმედებენ ხორცზე და გონებაზე. გონების არჩევანი კი ბედზე 

მოქმედებს. მაგრამ ვარსკვლავებს ძალაუფლება არ აქვთ ადამიანზე, რომელმაც 

უფლის სახელით სულიერი ღწვა აირჩია. როგორც ერთი წმინდა მღვდელმთავარი 

ბასილი დიდი წერდა: „ნათლისღების წყალი ვარსკვლავების ბეჭედს ჩამობანს.“ 

ზოგიერთები იმისთვის, რომ ოკულტიზმით გატაცება გაამართლონ, ამბობენ, 

რომ მარტო თეთრ მაგიას მივმართავთო. თეთრსა და შავ მაგიას შორის ისეთივე 

განსხვავებაა, როგორც ადამიანის განავლის ფერს შორის. 

ქრისტიანისთვის არ არსებობს კარმა. მთავარი მტკიცებულება ღვთის 

განხორციელებაა. ქრისტეში ღმერთი მთელ კაცობრიობას შეუერთდა და ამით 

თითოეულ კაცს გადარჩენის შესაძლებლობა მიანიჭა. თვით ღვთის კაცის ბუნებასთან 

შეერთების ფაქტი აჩვენებს, თუ რამდენად დიდად ფასობს თითოეული ადამიანური 



პიროვნება და ამდენად სრულად გამოირიცხება დედამიწაზე კარმული 

ხელახლაგანხორციელების ყოველგვარი შესაძლებლობა.  

საინტერესოა, რომ როდესაც ერთ ადამიანთა პოლემიკისას, რომელიც კარმის 

შესახებ სწავლებას გულმხურვალედ უჭერდა მხარს, მე ეს არგუმენტი მოვიტანე, მან 

მოულოდნელად ხელები ასწია და თქვა: „ეს სრული ნოკაუტია! ქრისტეს მოვლინების 

უარყოფა მხოლოდ სრულ იდიოტს შეძლია.“ საინტერესო თავად შეხვედრის ფაქტია. 

ჩვენ იმისთვის შეგვახვედრეს, რომ ჩემგან „კვალიც არ უნდა დარჩენილიყო!“ 

კარმის შესახებ სწავლების ძირითადი ცდომილება იმაშია, რომ სამყაროში 

საგანთა წრებრუნვაში (რომელთა შორის ჩვენი ხორციცაა) შეტანილი იყო სულიც, ის 

კი არ არსებობს მატერიის იმ პრიმიტიული კანონებით, რომელთაც მასზე 

ზემოქმედება მხოლოდ სხეულის საშუალებით შეუძლიათ. კაცობრიობის ერთ-ერთი 

ტრაგიკული შეცდომა ისაა, რომ  მატერიალური კანონები სულიერ სფეროში 

გადააქვს. საცოდავ საბჭოთა სტუდენტებს უწევდათ ისეთი საგნების შესწავლა, 

როგორიც იყო მარქსისტულ-ლენინური ეთიკა. ანუ ზნეობრიობა, რომელიც ემყარება 

მატერიის არარსებულ ზნეობრივ განზომილებას. და თუკი კარმა არ არსებობს, 

სიცოცხლე მხოლოდ ერთხელ გვეძლევა,  მაშ, რამდენად დიდი შეიძლება იყოს 

თითოეული ადამიანის პასუხისმგებლობა იმაზე, თუ როგორ გაივლის იგი 

ცხოვრების გზას?!   

ქრისტეს გამომცდელი სატანის ერთ-ერთი განსაცდელი, რომელიც მის მიერ 

მთელ კაცობრიობას ცდიდა იყო მეფობა და ხელმწიფება მთელ სამყაროზე. 

სამაგიეროდ კი ბნელეთის ძალების წინაშე მუხლმოყრასა და თაყვანისცემას 

ითხოვდა. ქრისტემ უპასუხა, რომ მხოლოდ უფალ ღმერთს ეგება მუხლმოყრა და 

მსახურება. სწორედ ამგვარივე უნდა იყოს თითოეული ქრისტიანის პასუხი.  

როდესაც რთულ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში მოხვდებით, ნუ მიმართავთ 

დემონებს და იმათ, ვინც მათ ემსახურება, ეკლესიაში წადით! 

წმინდა მამათა გამოცდილება გვასწავლის, რომ ყურადღებით მოვეკიდოთ 

თითოეულ სიტყვას. მეცნიერული ენით რომ ვთქვათ, გონებრივ ზეწოლას, რომლის 

თითოეული სიტყვა გარკვეულ კონტექსტს გულისხმობს. ზერელედ მაინც გაიხსენეთ 

ბოძებული თუ ხელიდან გამოცლილი სიცოცხლე, სიტყვები: „დაისაჯოს და არ 

შეიწყალოს!“ ეს წინადადება ხომ შეიძლება, გამოვიყენოთ როგორც მაგალითი იმისა, 

თუ როგორ მუშაობს პრინციპი: „ზუსტად პირიქით.“ სწორედ ეს ვითარება გვაძლევს 

იმის თქმის საფუძველს, რომ წერილის დამოწმება ყოველთვის ვერ იქნება 

ჭეშმარიტების წინდი. ისევე, როგორც უფლის პირდაპირი სიტყვები: „არა ყველა ვინც 

ასე მომმართავს მე: უფალო, უფალო, შევა ცათა სასუფეველში!“  ყველა ძირითადი 

ქრისტიანული და ბევრი  არაქრისტიანული ერესი წმინდა წერილს ეყრდნობა. 

ქრისტეს უდაბნოში გამოცდისას სატანა ბიბლიის ციტატებით ლაპარაკობდა. 

გონებრივი მახისაგან თავის დასაღწევი ერთადერთი საშუალება წმინდა წერილზე 

წმინდა მამათა კომენტარების გაცნობაა. 



არჩევნის თავისუფლების გამოყენებისას ჩვენ ხშირად ვირჩევთ ბოროტებას. 

ამისთვის თავის ასარიდებლად მართლმადიდებლობა ადამიანს სთავაზობს, რომ 

საკუთარი თავისუფლება ღვთის სახელით შემოზღუდოს.  

ღმერთი მორჩილებაში შეიცნობა. ამპარტავანი ან ქედმაღალი ადამიანისათვის 

უსარგებლოა წმინდა წერილის კითხვა. კულტუროლოგიურის, და ისტორიულისა და 

სხვა ამდაგვარების გარდა იქ ის ვერაფერს იპოვის. ცოცხალი წიგნი ცოცხალ, 

ცრემლით სავსე გულს ესწრაფის და გამოუთქმელი უსასრულობის ისეთ სიღრმეებს 

გაუღებს, რომ მთელი სამყაროს ენციკლოპედიები ბავშვის ნახატებს დაემსგავსება. 

ბევრი პირდაპირ რჩევას ითხოვს: როგორ მოვიქცეთ? ღმერთთან მიმართებაში 

საკუთარი ადგილი უნდა განვსაზღვროთ, უფალთან კავშირი დავამყაროთ და არ 

გავწყვიტოთ ის. კარგად თქვა ამაზე წმინდა სილუან ათონელმა: „სხვა რამეა ლაპარაკი 

ღმერთზე და სხვა - მისი პირადად ცნობა.“ ღვთისადმი სიყვარული მოყვასისადმი 

სიყვარულით მიიღწევა; როდესაც თითოეულს, ვისაც კი ცხოვრება შეგვახვედრებს, 

ისე მოვეპყრობით როგორც თავად ვისურვებდით, რომ ამგვარივე ვითარებაში 

მოგვპყრობოდნენ.  ღმერთი კი წმინდა გულით შეიცნობა!  

 

შინაარსი: 

 

„ზუსტად პირიქით...“ 

სინანულის შესახებ 

პირველი ნაბიჯი ცხონებისაკენ 

ლოცვის შესახებ 

ქორწინების შესახებ 

მეშვიდე მცნების საწინააღმდეგო ცოდვა 

ცხონების ეკლიანი გზა 

წმინდა წერილი - როგორც კომპასი ცხოვრების ზღვაში 

შურის შესახებ 

ხორცი, როგორც ადამიანის ცხონების მტერი  

კაცობრიობის მიწიერი ისტორიის დასასრული 

სნეულება და კურნება 

ღვთის სამსჯავრო და კაცობრივი სასამართლო 

რუსეთისა და მისი ისტორიის შესახებ 

ოკულტიზმის მირაჟები 

 

 
 

 


