
 

 

                        (Homily on St. KYRIL & METHODIUS-  Georgean) 
 
აღდგომიდან მე-6-ე კვირა, რუსეთის განმანათლებლების , მოციქულთა სწორთა; 
მეთოდესი და კირილეს ხსენების დღე 
                                                      11 მაისი 2020 წელი. 
 
                                             (კვირა 10 მაისი 2020 წელი) 
 
     11 მაისს ჩვენ ავღნიშნავთ წმ. კირილესა და მეთოდეს ხსენების დღეს, რომელთა 
განმანათლებლური მსახურება დიდ სასწაულს წარმოადგენდა. ისინი ღვთის სიტყვას 
ავრცელებდნენ ცენტრალური ევროპის უდიდეს ტერიტორიაზე, რომელიც ეხლა ჩეხეთის 
რესპუბლიკას, სლოვაკეთს, სლოვანიას, ხორვატიას, ბოსნიას, ჩერნოგორიას, რუსეთს და უკრაინას, 
აგრეთვე ავსტრიის ნაწილსა და უნგრეთს უკავია. ძმების მისიენორული გმირობის წყალობით 
ხალხთა უმრავლესობამ უარყო წარმართობა და ცრურწმენა და ქრისტიანობა მიიღო. მოციქულთა 
მსგავსად ისინი ავრცელებდნენ ქრისტეს სწავლებას, მართლმადიდებლობის მარცვალს 
აღვივებდნენ სლავი წამორმოშობის ხალხს შორის. 
     წმ. კირილე და მეთოდი ძმები იყვნენ, ისინი გაიზარდნენ ცნობილ არისტოკრატულ ოჯახში და 
ორივე სალონიკში დაიბადა: კირილე 827 - წელს, ხოლო მისი უფროსი ძმა - 815 წელს ჩვ. წ. აღ-თ. 
ისინი კონსტატინეპოლის საუკეთესო სკოლებში სწავლობდნენ, სადაც სწავლაში შესანიშნავ 
შედეგებს მიაღწიეს. კონსტატინეს (მანამდე, სანამ ბერობის სახელს მიიღებდა) უწოდებდნენ 
,,ფილოსოფოსს" (ანუ ,,ბრძენს") მისი გამსაკუთრებული ჭკუისა და ფართო ცოდნის გამო. იგი 8 
ენას ფლობდა, მათ შორის სლავურსაც, ამიტომ კონსტატინეპოლში წმ. ფოტიმ განაწესა ის, სლავურ 
წარმოშობის ხალხის ხასიათის შესწავლისათვის ეხელმძღვანელა. 
     მის ძმას, მეთოდის, აგრეთვე მიეცა საშუალება შეესწავლა სლავური ენა, როდესაც დაინიშნა 
სლოვენიის გუბერნატორად ბალკანეთის პროვინციაში, სადაც სლავური მოსახლება ჭარბობდა. 
განმარტოვებული ცხოვრების სწრაფვის გამო, მან თანამდებობიდან განთავისუფლება ითხოვა და 
ბიფინიაში, ოლიმპის მონასტერში ბერად აღიკვეცა. უწყვეტი ლოცვის, მეცნიერული სამუშაოსა და 
ასკეტიზმის წყალობით წმ. მეთოდი მოემზადა დიადი გმირობისთვის, რომლისკენაც მოგვიანებით 
უფალმა მოუწოდა. 
     მსოფლიო პატრიარქი წმ. ფოტი აფასებდა წმ. კირილეს ცოდნას და საეკლესიო მსახურების 
სხვადასხვა დავალებები მისცა, რომელიც მან წარმატებით შეასრულა. ერთხელ, მაგალითად ის 
ხერსონში (კორსინში) გაემგზავრა, სადაც 200, პირველი სლავი ადამიანი მონათლა, რომელთა 
რიგებშიც უმაღლესი ჩინის ადამიანებიც იყვნენ. ეს მოვლენა გახდა შემდგომი ქრისტიანული 
ეკლესიის ჩამოყალიბების საფუძველი, რომელიც ასეული წლის შემდეგ მთელს რუსეთში გავრცელდა. 
ხერსონში ყოფნისას წმ. კირილე მიხვდა, რომ ყველაზე დიდ დაბრკოლებას მის სამოძღვრო საქმეში 
განაპირობებდა სლავური დამწერლობის უქონლობა, რადგანაც სლავებს არ ჰქონდათ ანბანი. აი 
ამიტომაც, როდესაც პატრიარქმა დაავალა გამგზავრებულიყო თავის ძმასთან ერთად მოთავიაში 
სახარების საქადებლად, მან სლავური ანბანი შექმნა. სწორედ ეს ანბანი გამოიყენა მან 
შემდგომში ოთხი სახარების თარგმნისა და აგრეთვე მოციქულთა მოღვაწეობის, ქადაგებების, წმ. 
მსახურებისა და საღვთო რიტურღიის დასაწერად. მორავიაში, თავის ძმასთან და ასკეტებთან 
ერთად ჩამოსვლისას 863 წელს, მეთოდემ და კირილემ მორავიის მმართველს საჩუქრად წმ. 
სახარება, თარგმნილი სლავურ ენაზე, მიართვეს. მან სიხარულით მიიღო ეს საჩუქარი, რომლოს 
სათხოვნელადაც მან ადრე იმპერატორ მიხეილ მესამეს მიმართა. 
     მოციქულთა სწორმა წმ. კირილემ მეთოდემ შექმნეს სკოლა, სადაც ისინი ადგილობრივ 
მოსწავლეებს სლავურ ანბანსა და გრამატიკას ასწავლიდნენ, ძირითად სწავლებად სახარებას, 
სწავლიდნენ. ისინი ასწავლიდნენ თავიანთ სლავ ასკეტებს, რომლებიც უფრო მეტად იყვნენ 
ღირსნი სულიერად, და მთელს ტერიტორიაზე ავრცელებდნენ ქრისტეს ეკლესიას. ზოგიერთი 
ადგილობრივი მმართველი, მაგალითად მოლდაველი მთავრის როსტისლავის შთამომავალი, 
დაბრკოლებლებს უქმნიდნენ მათ. 



 

 

     ღირსი კირილე და მეთოდი 869 წელს რომში გაემგზავრნენ, რათა დაეკანონებინათ საეკლესიო 
მსახურება სლავი ხალხისთვის თავიანთ მშობლიურ ენაზე. რომის პაპმა ღირსეულად მიიღო ისინი 
და დაამტკიცა სლავურ ენაზე ღვთის მსახურება. მათ აღასრულეს თავიანთი მოვალეობა, წმ. 
კირილე შეუძლოდ გახდა, გარდაიცვალა და დაკრძალული იქნა რომში. 
     ღირსმა მეთოდიმ, რომელმაც სირმიის არქიეპისკოპოსის ხარისხი მიიღო, აგრძელებდა თავის 
სამოციქულო საქმეს და ბევრი სლავი, ხორვატი და სერბი ადამიანი მოაქცია სულიერად. ასე 
ვრცელდებოდა სახარება სხვა ქვეყნებშიც, სადაც სლავი ხალხი ცხოვრობდა. გერმანელი 
ეპისკოპოსები დევნიდნენ წმ. მოძღვარ მეთოდის იმის გამო, რომ მან გადათარგმნა წმ. წიგნები 
და ღვთისმსახურება სლავურ ენაზე და ორწლიანი დევნისა და ციხეში ჩასმის შემდეგ იგი 885 
წელს გარდაიცვალა. 
     ერთ ქადაგებაში შეუძლებელია აღწერა იმ მთლინი დიდი და საკვირველი, თავისი სიახლით, 
სამოძღვრო გმირობისა, რომელიც ამ წმ. ძმებმა ჩაიდინეს. მთავარია, რაც ყოველთვის უნდა 
გვახსოვდეს, ესაა - ის, რომ სამოციქულო და განმანათლებლმა მსახურებამ წმ. კირილე და 
მეთოდისამ ხალხს, რომლებსაც ისინი ემსახურებოდნენ, განუსაზღვრელი სარგებელი მოუტანა და 
ამ ხალხის ცხოვრება შეცვალა. 
     როდესაც ჩვენ ვიხსენებთ ყველა იმ საქმეებს, გაკეთებულს მოციქულთა სწორთა მეთოდისა და 
კირილეს მიერ, ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორი ნებაყოფლობით ასრულებდნენ ისინი ნებისმიერ საქმეს, 
რომლებსაც მათ უფალი და ეკლესია ავალებდა. მიუხედავად სიძნელეებისა, დევნისა და 
შევიწროებისა, რომლებიც მათ თან სდევდათ, ისინი გასაკუთრებულად ერთგულნი იყვნენ თავიანთი 
სამოძღვრო საქმისა. ძმის სიკვდილისა და ციხეში ჩასმის შემდეგაც არ უფიქრია წმ. მეთოდის 
წასულიყო და ისევ მონასტერში დაბრუნებულიყო. სიცოცლის ბოლომდე კირილე და მეთოდი 
შემართებით იყვნენ ავსილნი მიჰყოლოდნენ იმ დარიგებას, რომელიც იესო ქრისტემ უანდერძა 
სმირნის ეკლესიას: ,,იქმენ მორწმუნე ვიდრე სიკუდილამდე, და მოგცე შენ გვირგვინი იგი 
ცხოვრებისა" (გამოც. 2:10). 
     წმინდა კირილესა და მეთოდის ცხოვრება და მოღვაწეობა შესანიშნავი მაგალითია თითოეული 
ჩვენგანისთვის. რა ვალდებულებაც უნდა დაგვაკისროს ჩვენს ცხოვრებაში უფალმა, ჩვენ ის უნდა 
ბოლომდე შევასრულოთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა განსაცდელსა და საფრთხეს შეიძლება 
შევეჩეხოთ. პირველივე სიძნელეებისას არ უნდა დავნებდეთ! სტუდენტმა სწავლა უნდა 
დაასრულოს, მეუღლეები ერთგულები უნდა იყვნენ ერთმანეთის მიმართ მთელი ცხოვრების 
მანძილზე. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ჩვენი სამსახური ტაძარში, საზოგადოებრივი სამუშაო ან 
ჩვენი პროფესიული სამუშაო. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, მთელი ჩვენი ცხოვრება ჩვენ - 
ქრისტიანებმა - უნდა ვისწავლოთ და ვიღვაწოთ სულიერად. ეს ის შრომაა, რომელიც უნდა გავწიოთ, 
თუნდაც რომ ვერ დავინახოთ არაჩვეულებრივი შედეგები, რომლის მიღწევაც ჩვენ გვინდოდა. ჩვენ 
სულიერად ვშრომობთ, რომ თითოეულმა ჩვენგანმა უფალს მიმართოს: ,,მამაო!...საქმე აღვასრულე, 
რომელი მომეც, რათა ვყო" (ინ. 17:4). მხოლოდ თუ მთელი გულით გვწამს, რომ ჩვენ ვიბრძპდით და 
ყველაფერი დავძლიეთ, ჩვენ შევძლებთ სიმშვიდის მოპოვებას და მთელი ჩვენი განვლილი 
ცხოვრების გზით მისვლას ქრისტესთან.  


