HOMILY FOR APOSTLE THOMAS 26.4.2020 in Georgian
აღდგომის მეორე კვირის (ანტიპასკა) მოციქულ
ი თომას მიმართვა
26 აპრილი 2020წ.
დღეს ჩვენ ავღნიშნავთწმ. მოციქულ
ი თომას ხსენების დღეს, როცა მოციქულ
მა თომამ
(
.
20:28).
ირწმუნა აღმდგარი ქრისტე როგორც თავისი უფალ
ი და ღმერთი ინ
ეს აღდგომიდან
მერვე დღეა და ამ დღის აღსანიშნავადმას ,, თომას კვირა" ჰქვია. სახარებაში
კონკრეტულ
ადაა მითითებულ
ი, რომ თომა მეთევზე იყო. განსაკუთრებითაა მითითებულ
ი რომ
ის გალ
ილ
ეის (ტიბერიადწოდებულ
ი) ზღვაში თევზაობდა (ინ. 21:2-3). უფალ
მა, რა თქმა
უნდა, მოუწოდა თომას, რათა გაჰყოლ
ოდა მას, როგორც მოუწოდა წმ. პეტრეს, იოანეს და
სხვებს. თომას ძალ
იან უყვარდა ქრისტე და ერთგულ
ი იყო მისი. როდესაც უფალ
მა
განუცხადა თავის მოწაფეებს, რომ ლ
აზარე მოკვდა, და რომ ის უნდა გაემგზავროს
ბეთანიაში იერუსალ
იმის გარე უბანში (სადაც იუდეველ
ებს მისი მოკვლ
ა უნდოდათ), წმ.
:
,,
,
თომამ უთხრა დანარჩენებს მივიდეთ რათა მოვსწყდეთჩუენცა მის თანა" (ინ. 11:16).
მოციქულ
ი თომა ის ადამიანი იყო, რომელ
იც მიუხედავადყველ
აფრისა, ასრულ
ებდა
იმას, რაც უნდა გაეკეთებინა, რაც თავისი ცხოვრებითაც დაამტკიცა. ის გონიერი
ადამიანი იყო და გამოცდილ
ებითა და გონივრულ
ადმოქმედებდა და არა გრძნობებითა და
ემოციებით. ის არ კმაყოფილ
დებოდა ბუნდოვანი მინიშნებებით, არამედყოველ
თვის
ნათელ
ი პასუხები სურდა. სახარებაში რამდენიმე მაგალ
ითია ამის დამამტკიცებელ
ი
(ინ.14:2-5). ეს განსაკუთრებითმაშინ გამოჩმდა, როდესაც აღდგომას იესო მოევლინა
თავის სხვა ათმოსწავლ
ეს. წმ. თომა მაშინ მათთან არ იყო. როდესაც იგი კვლ
ავ შეურთდა
მათ, მოციქულ
ებმა განაცხადეს, რომ იხილ
ეს უფალ
ი და რომ ის აღდგა. სიტყვებმა ვერ
დაარწმუნეს წმ. თომა, მან თქვა, არ დაიჯერებს სანამ არ იხილ
ავს და არ შეეხება მის
ჭრილ
ობებს.
ასეთი ეჭვი ერთ-ერთი მოციქულ
ისა შეიძლ
ება უცნაურადმოგვეჩვენოს, მაგრამ სწორედ
ეს ფაქტი გახდა უფლ
ის ჩანაფიქრისა და გაეცა პასუხი იმათ, რომლ
ებსაც ეჭვი
ეპარებოდათქრისტეს ღვთიურ ბუნებაში. ეს უარყობს თეზისს იმის შესახებ, რომ ქრისტეს
აღდგომა გამოგონილ
ი იყო ან მცდარი წარმოდგენა არ იყო იმათგან, ვინც ერთგულ
ი იყო
მისი. სინამდვილ
ეში ყველ
აფერი სხვაგვარადიყო და ეჭვი არა მარტო წმ. თომას
ეპარებოდა. როდესაც მოვიდნენ მენელ
საცხებლ
ე დედები და უფლ
ის აღდგომა განუცხადეს
მათ, როგორ მიიღეს ამბავი? ,,და უჩნდეს სიტყუანი მათნი, ვითარცა სიჩქურისანი, მათ
წინაშე და არა რწმენა მათი" (ლ
კ. 24:11).
ეს პირველ
ი ბრძოლ
ა რწმენისა და აღმდგარი ქრისტეს მიმართარის მაგალ
ითი
ყველ
ასთვის, ვინც ყველ
ა საუკუმეში დღევანდელ
ი დღის ჩათვლ
ითიბრძვის რწმენისთვის.
მოციქულ
ებმა აღიარეს ქრისტეს აღდგომა მის შემდეგ, როცა იხილ
ეს იგი, ელ
აპარაკნენ
40
.
მას და როცა მისი აღდგომიდან
დღის განმავლ
ობაში მასთან იყვნენ ასეთი რწმენის
აღიარებითმათსისხლ
იანი განაჩენი გამოუტანეს საკუთარ თავს. მათდევნიდნენ,
საპყრობილ
ეში აგდებდნენ, აწამებდნენ, განკვეთდნენ და მოწამებრივადკლ
ავდნენ,
,
.
სწორედიმიტომ რომ მათაღიარეს აღმდგარი ქრისტე ჭეშმარიტ ღმერთად
მოციქულ
ი თომას ცხოვრება ამის ნათელ
ი მაგალ
ითია. თავისი აღიარებითიესოს
მიმართ(,,უფალ
ი ჩემი და ღმერთი ჩემი") და ამაღლ
ებაზე, სულ
ი წმინდის გადმოსვლ
ითმან
მთელ
ი თავისი ცხოვრება აღმდგარი უფლ
ის სახარების ქადაგებას მიუძღვნა. ამ მისიამ
იგი სპარსეთსა და აგრეთვე ინდოეთშიც კი მიიყვანა, სადაც მრავალ
მა ადამიანმა
ირწმუნა ქრისტესი. მისმა სიყვარულ
მა ავადმყოფებისა და გაჭირვებულ
ებისადმი

სულ
იერი მოძღვრებასთან კავშირსა და საოცარმა სასწაულ
ებმა, ბევრი ადამიანი
მიიზიდა. მათშორის ინდოეთის მმართველ
ი გუნდაფერი და მისი მეუღლ
ეც იყო.
მოციქულ
მა თომამ გააგრძელ
ა თავისი მოღვაწეობა ახალ
ი მთავრის მისდეის დროსაც
ჩვენი ერის 72-ე წელ
ს, როდესაც ახლ
ადმოქცეულ
თა შორის დედოფალ
ი ტერტია და მისი
შვილ
ებიც შეემატნენ. ამან მისდია განარისხა და თავის მცველ
ებს უბრძანა დაეჭირათ
მოციქულ
ი. ქრისტეს მეომრებმა აიყვანეს წმ. თომა და სხეულ
ი ხმლ
ებითგანგმირეს. ამ
გარემოების დროს ინდოეთის სამხრეთ- დასავლ
ეთში დაარსდა მალ
აბარის ეკლ
ესია, დღეს
ცნობილ
ია როგორც წმ. მოციქულ
ი თომას ეკლ
ესია.
სამასი წლ
ის შემდეგ, ჩვ. წ. აღ-თ357 წელ
ს, წმ. თომას ნაწილ
ები ჩამოტანილ
ი იქნა
.
,
კონსტატინეპოლ
ში წმ მოციქულ
ების სახელ
ობის ტაძარში რათა შეძლ
ებულ
იყო წმ.
კონსტატინე დიდის ანდერძი და პატივი მიეგოთყველ
ა წმინდანებისთვის ბიზანტიის
დედაქალ
აქებში.
ჩემო საყვარელ
ო ძმებო და დებო, ჩვენ დღეს სახარებაში მოვისმინეთ, რომ მას
შემდეგ, რაც წმ. თომამ ირწმუნა, უფალ
მა მიუგო მას: ,,მიხილ
ე და გრწამს; ნეტარ არიან,
რომელ
თა არა უხილ
ავ და ვჰრწმენე" (ინ. 20:29). დაე ჩვენც მივეკუთნოთმათრიცხვს,
ვინც ,,ვერ ხედავს და მაინც ჰსწამს". მოდითვიყოთაგრეთვე მათთან, ვისაც არა მარტო
სწამს ქრისტეს აღდგომა, არამედროგორც წერს მოციქულ
ი პავლ
ე, იცის ქრისტე და მისი
აღდგომის ძალ
ა, როდესაც ახალ
ი სულ
იერი ცხოვრება მოაქვს. (ფილ
იპ. 3:10).
ამინ.

