
 

 

            ,,უფალ შეგვიწყალენ" 
                          ქადაგება 
               24 იანვარი 2021 წელი 
 
     ,,უფალო შეგვიწყალენ!"-ეს ლოცვაა ღმრთისადმი, რომელიც საღვთო ლიტურღიის დროს ყველაზე 
ხშირად გვესმის, აგრეთვე ჩვენი ეკლესიის ყველა წმინდა ღვთისმსახურებებზე. ყოველი თხოვნა 
ღვთისმსახურისა საღვთო ლიტურღიის დროს, საღამოს, დილის ლოცვებისას ან სხვა 
მსახურებებისას, მთავრდება სიტყვებით ,,...უფალისა მიმართ ვილოცოთ," რაზეც მსახურებაზე 
მყოფები პასუხობენ ,,უფალო შეგვიწყალენ." ეს ლოცვა ისმის წმინდა საიდუმლოებების 
შესრულების დროსაც, თხოვნით ლოცვებში, დაწყებულს სიტყვებით ,,მერმე და მერმე უფლისა 
მიმართ ვილოცოთ..." ყოველ თხოვნაზე მორწმუნეები პასუხობენ ,,უფალო შეგვიწყალენ," ზოგჯერ ამ 
ლოცვას წარმოთქვავენ მხოლოდ ერთხელ, შეიძლება-სამჯერ, თორმეტჯერ ან ორმოცჯერაც! 
     რას ნიშნავს ამ ლოცვაში სიტყვა ,,შეგვიწყალენ"? სიტყვა ,,წყალობა" (ბერძნულად eleos) 
ნიშნავს თანაგრძნობას და შეწყალებას სხვების მიმართ. ჩვენ ვხედავთ მათ მოთხოვნებსა და 
ტკივილს და ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ. როგორც ვიცით წმინდა სახარებიდან, უფალი ჩვენი 
იესო ქრისტე უმაღლესად გამოავლენს საკუთარ თავს სწორედ თანაგრძნობაში. ამგვარად, 
ყოველთვის როდესაც ისმის ,,უფალო შეგვიწყალენ," ჩვენ ვუახლოვდებით უფალს მორჩილებაში, 
რათა ვითხოვოთ მისი წყალობა, ეს ზეაღმატებული თანაგრძნობა და მოგვმადლოს ის რაც ჩვენ 
გვესაჭიროება. ჩვენ არ მოვითხოვთ ამას, არამედ შევთხოვთ ამის შესახებ უეჭველი იმედით, რომ 
ის, როგორც ,,მოწყალე და კაცთმოყვარე ღმერთი" გაიგონებს და შესაბამისად გვიპასუხებს. 
     რატომ დააწესა ეკლესიამ ასეთი მრავალრიცხოვანი ლოცვითი მიმართვა ,,უფალო შეგვიწყალენ" 
ჩვენს საერთო ღვთისმსახურებების დროს? 
       მოდით გავიხსენოთ, რომ სწორედ ამ გზით ბევრი ადამიანი შესთხოვდენ უფალს. ავადმყოფები, 
ბრმები, ინვალიდები და კეთროვანები სთხოვდნენ ჩვენს უფალ იესო ქრისტეს, როდესაც იგი 
მოგზაურობდა პალესტინის ქალაქებსა და სოფლებში რამდენიმე სიტყვის მეშვეობით (,,შემიწყალე 
მე!") იქცევდნენ უფლის ყურადღებას და ის მოდიოდა მათთან შეწყალებითა და განკურნებით. (მათე 
15:22-28;17:15-18; მარკ.10:47-52; ლუკა 17:13-14). სახარებისმიერი მაგალითები 
გვიჩვენებენ, რომ როცა ეს ლოცვითი თხოვნა ითქმევა რწმენით და ნამდვილი გულითადი 
მოთხოვნით (და არა მხოლოდ წარმოთქმევა), ეს უდიდეს ძალას იღებს.  
     რაც შეეხებᲐ ლოცვის ,,უფალო შეგვიწყალენ" სიხშირეს, რომელიც გამოიყენება ჩვენს 
ეკლესიაში, მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ, რას წარმოადგენს საკუთრივ საღვთო ლიტურღია. ეს არ 
არის ინდივიდუალური მღვდლის (ან ეპისკოპოსის) მსახურება, რომელიც ყველაფერს მარტო 
აკეთებს, ხოლო მორწმუნეები მაყურებლებივით ესწრებიან, როგორც წარმოდგენაზე. 
     სიტყვა-ლიტურღია-რთული სიტყვაა, ნიშნავს ,,ხალხის საერთო შრომას.". სხვაგვარად, საღვთო 
ლიტურღია სრულდება ადამიანებთან ერთად და ადამიანების გამო. მრევლი აქტიურად 
მონაწილეობს საღვთო ლიტურღიაში და მღვდელს არ შეუძლია ჩაატაროს საღვთო ლიტურღია მათ 
გარეშე. ეს ჩანს თავად ლიტურღიის დროს, სადაც ყველა ასამაღლებზე, როდესაც ღვთისმსახური 
წარმოთქვავს, მორწმუნეები პასუხობენ....როდესაც მღვდელი ლოცვას ამთავრებს, მორწმუნეები 
პასუხობენ ,,ამინ!" როცა მღვდელი მიმართავს,,მშვიდობა ყოველთა," მრევლი პასუხობს ,,და 
სულისა შენისა თანა." 
     უფრო კონკრეტული მაგალითი, როდესაც დიაკვანი ან მღვდელი მიმართავს თხოვნით: 
,,ზეგარდამო მშვიდობისა, და ცხოვრებისათვის სულთა ჩვენთასა, უფლისა მიმართ ვილოცოთ." ამ 
ლოცვაში ის მოუწოდებს ხალხს ილოცონ უფლის მშვიდობასა და მათი სულთა გადარჩენის გამო. 
მორწმუნეები იმის მაგივრად, რომ უბრალოდ გაიმეორონ თხოვნა, პასუხობენ საამგზის: ,,უფალო 
შეგვიწყალენ," ამგვარად, მორწმუნეები შესთხოვენ ღმერთს იმოქმედოს თავისი წყალობით და 
თანაგრძნობით, მიმადლოს მათ თავისი მშვიდობა და იხსნას მათი სულები. შემდგომ ეს ლოცვა 
მეორდება ყველა შესაბამისი თხოვნის ბოლოს და როდესაც მგალობელი (მოქმედებს რა როგორც 
მრევლის წარმომადგენელი) გალობას 
,,უფალო შეგვიწყალენ," თითოეულმა ქრისტიანმა აგრეთვე უნდა წარმოთქვას ეს სიტყვები თავის 
გულში. აი ასე მონაწილეობენ ქრისტიანები საერთო ღვთისმსახურებაში მნიშვნელოვანი, 
არსებული გზით და იღებენ სურიერ საზრდოს. 



 

 

     ეს საკვანძო მომენტია, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირად 
გამეორების გამო არსებობს საშიშროება უგულებელვყოთ სიტყვები ,,უფალო შეგვიწყალენ". 
     ეკლესია ხშირად იყენებს ამ მოკლე ლოცვას და როგორც წმინდა სახარება ამბობს, ბევრი 
სასწაული მოხდა ამ სიტყვებით ,,უფალო შეგვიწყალენ." ეს ლოცვა საჭიროა არა მარტო ჩვენს 
ეკლესიაში მსახურების დროს, არამედ მორწმუნის პირად ცხოვრებაშიც. ეკლესიის წმინდა 
მამებმა გადმოგვცეს ეს მოკლე ლოცვა: ,,უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი." 
ერთადერთი თხოვნაა აქ-,,შემიწყალე მე." ეს ლოცვაა, რომელსაც მართმადიდებელი მამები და 
დედები წარმოთქვავენ პირით და გულში იმეორებენ, ამიტომ მათთვის იოლია მიჰყვნენ პავლე 
მოციქულის მითითებას ,,შეუწყვეტლად ილოცეთ" (1 თეს.5:17). ამის გაკეთება შეუძლიათ არა 
მარტო ბერებს, არამედ ყოველ ღვთისმოსავ ქრისტიანსაც, რომელსაც ძალიან უყვარს ქრისტე და 
სურს სამუდამოდ იყოს იგი თავის გონებასა და გულში. ამგვარად მორწმუნეს ყოველთვის შეუძლია 
მიმართოს უფალს. წმ.პორფირი გვირჩევდა ჩვენ: როცა წარმოთქვავთ ლოცვას ,,უფალო იესო ქრისტე, 
შემიწყალე მე ცოდვილი," გაიმეორეთ ის ნელა, მორჩილებით, მსუბუქად, მთელი გულითა და ძლიერი 
ღვთისადმი სიყვარულით. 
     ჩემო ძვირფასო ძმებო და დებო, ჩვენ ხშირად ვიმართლებთ თავს იმით, რომ არ გვაქვს ლოცვის 
დრო თუმცაღა თუ ჩვენ ქრისტე გვიყვარს, ვგრძნობთ მის არსებობს ჩვენს გულებში და გვსურს 
ხშირად ვიყოთ მასთან, მაშინ ეს მოკლე ლოცვა გახდება სიძნელეების გადალახვის 
გადაწყვეტილება. არ არის საჭორო დიდი დროის ხარჯვა, საჭიროა მხოლოდ რამდენიმე წამი. ჩვენ 
შევიძლია წარმოვთქვათ ლოცვა ბაგეებით და რაც ყველაზე მთავარია, გულით, შინაგანად, 
ნებისმიერ დროსა და ადგილას, სადაც არ უნდა ვიმყოფებოდეთ. მოდით ვეცადოთ გავაკეთოთ ეს 
ყველამ ერთად და ჩვენი ცხოვრება გახდება ღვთივდალოცვილი. მოდით გავაძლიეროთ ლოცვა. 
,,უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე ცოდვილი." 
     -განსაკუთრებით ძნელ დროს-რწმენით და ღვთისადმი ერთგულებით. და მაშინ მოხდება 
საკვირველი მოვლენები.  ამინ. 


