(Homily on St. KYRIL & METHODIUS- Georgean)
აღდგომიდან მე-6-ე კვირა, რუსეთის განმანათლ
ებლ
ების , მოციქულ
თა სწორთა;
მეთოდესი და კირილ
ეს ხსენების დღე
11 მაისი 2020 წელი.
(კვირა 10 მაისი 2020 წელი)
11 მაისს ჩვენ ავღნიშნავთ წმ. კირილესა და მეთოდეს ხსენების დღეს, რომელ
თა
განმანათლ
ებლ
ური მსახურება დიდ სასწაულ
ს წარმოადგენდა. ისინი ღვთის სიტყვას
ავრცელ
ებდნენ ცენტრალ
ური ევროპის უდიდეს ტერიტორიაზე, რომელ
იც ეხლ
ა ჩეხეთის
რესპუბლ
იკას, სლ
ოვაკეთს, სლ
ოვანიას, ხორვატიას, ბოსნიას, ჩერნოგორიას, რუსეთს და უკრაინას,
აგრეთვე ავსტრიის ნაწილ
სა და უნგრეთს უკავია. ძმების მისიენორულ
ი გმირობის წყალ
ობით
ხალ
ხთა უმრავლ
ესობამ უარყო წარმართობა და ცრურწმენა და ქრისტიანობა მიიღო. მოციქულ
თა
მსგავსად ისინი ავრცელ
ებდნენ ქრისტეს სწავლ
ებას, მართლ
მადიდებლ
ობის მარცვალ
ს
აღვივებდნენ სლ
ავი წამორმოშობის ხალ
ხს შორის.
წმ. კირილ
ე და მეთოდი ძმები იყვნენ, ისინი გაიზარდნენ ცნობილარისტოკრატულოჯახში და
ორივე სალ
ონიკში დაიბადა: კირილ
ე 827 - წელ
ს, ხოლ
ო მისი უფროსი ძმა - 815 წელ
ს ჩვ. წ. აღ-თ.
ისინი კონსტატინეპოლ
ის საუკეთესო სკოლ
ებში სწავლ
ობდნენ, სადაც სწავლ
აში შესანიშნავ
შედეგებს მიაღწიეს. კონსტატინეს (მანამდე, სანამ ბერობის სახელ
ს მიიღებდა) უწოდებდნენ
,,ფილოსოფოსს" (ანუ ,,ბრძენს") მისი გამსაკუთრებული ჭკუისა და ფართო ცოდნის გამო. იგი 8
ენას ფლ
ობდა, მათშორის სლ
ავურსაც, ამიტომ კონსტატინეპოლ
ში წმ. ფოტიმ განაწესა ის, სლ
ავურ
წარმოშობის ხალ
ხის ხასიათის შესწავლ
ისათვის ეხელ
მძღვანელ
ა.
მის ძმას, მეთოდის, აგრეთვე მიეცა საშუალ
ება შეესწავლ
ა სლ
ავური ენა, როდესაც დაინიშნა
სლ
ოვენიის გუბერნატორად ბალ
კანეთის პროვინციაში, სადაც სლ
ავური მოსახლ
ება ჭარბობდა.
განმარტოვებულ
ი ცხოვრების სწრაფვის გამო, მან თანამდებობიდან განთავისუფლ
ება ითხოვა და
ბიფინიაში, ოლ
იმპის მონასტერში ბერადაღიკვეცა. უწყვეტი ლ
ოცვის, მეცნიერულ
ი სამუშაოსა და
ასკეტიზმის წყალ
ობით წმ. მეთოდი მოემზადა დიადი გმირობისთვის, რომლ
ისკენაც მოგვიანებით
უფალ
მა მოუწოდა.
მსოფლ
იო პატრიარქი წმ. ფოტი აფასებდა წმ. კირილ
ეს ცოდნას და საეკლ
ესიო მსახურების
სხვადასხვა დავალ
ებები მისცა, რომელ
იც მან წარმატებით შეასრულ
ა. ერთხელ
, მაგალითად ის
ხერსონში (კორსინში) გაემგზავრა, სადაც 200, პირველ
ი სლ
ავი ადამიანი მონათლ
ა, რომელ
თა
რიგებშიც უმაღლ
ესი ჩინის ადამიანებიც იყვნენ. ეს მოვლ
ენა გახდა შემდგომი ქრისტიანულ
ი
ეკლ
ესიის ჩამოყალ
იბების საფუძველ
ი, რომელ
იც ასეულ
ი წლ
ის შემდეგ მთელ
ს რუსეთში გავრცელ
და.
ხერსონში ყოფნისას წმ. კირილ
ე მიხვდა, რომ ყველ
აზე დიდდაბრკოლ
ებას მის სამოძღვრო საქმეში
განაპირობებდა სლ
ავური დამწერლ
ობის უქონლ
ობა, რადგანაც სლ
ავებს არ ჰქონდათ ანბანი. აი
ამიტომაც, როდესაც პატრიარქმა დაავალ
ა გამგზავრებულ
იყო თავის ძმასთან ერთად მოთავიაში
სახარების საქადებლ
ად, მან სლ
ავური ანბანი შექმნა. სწორედ ეს ანბანი გამოიყენა მან
შემდგომში ოთხი სახარების თარგმნისა და აგრეთვე მოციქულ
თა მოღვაწეობის, ქადაგებების, წმ.
მსახურებისა და საღვთო რიტურღიის დასაწერად. მორავიაში, თავის ძმასთან და ასკეტებთან
ერთად ჩამოსვლ
ისას 863 წელ
ს, მეთოდემ და კირილ
ემ მორავიის მმართველ
ს საჩუქრად წმ.
სახარება, თარგმნილ
ი სლ
ავურ ენაზე, მიართვეს. მან სიხარულ
ით მიიღო ეს საჩუქარი, რომლ
ოს
სათხოვნელ
ადაც მან ადრე იმპერატორ მიხეილმესამეს მიმართა.
მოციქულ
თა სწორმა წმ. კირილ
ემ მეთოდემ შექმნეს სკოლ
ა, სადაც ისინი ადგილ
ობრივ
მოსწავლ
ეებს სლ
ავურ ანბანსა და გრამატიკას ასწავლ
იდნენ, ძირითად სწავლ
ებად სახარებას,
სწავლ
იდნენ. ისინი ასწავლ
იდნენ თავიანთ სლ
ავ ასკეტებს, რომლ
ებიც უფრო მეტად იყვნენ
ღირსნი სულ
იერად, და მთელ
ს ტერიტორიაზე ავრცელ
ებდნენ ქრისტეს ეკლ
ესიას. ზოგიერთი
ადგილ
ობრივი მმართველ
ი, მაგალ
ითად მოლ
დაველ
ი მთავრის როსტისლ
ავის შთამომავალ
ი,
დაბრკოლ
ებლ
ებს უქმნიდნენ მათ.

ღირსი კირილ
ე და მეთოდი 869 წელ
ს რომში გაემგზავრნენ, რათა დაეკანონებინათსაეკლ
ესიო
მსახურება სლ
ავი ხალ
ხისთვის თავიანთმშობლ
იურ ენაზე. რომის პაპმა ღირსეულ
ად მიიღო ისინი
და დაამტკიცა სლ
ავურ ენაზე ღვთის მსახურება. მათ აღასრულ
ეს თავიანთი მოვალ
ეობა, წმ.
კირილ
ე შეუძლ
ოდგახდა, გარდაიცვალ
ა და დაკრძალ
ულ
ი იქნა რომში.
ღირსმა მეთოდიმ, რომელ
მაც სირმიის არქიეპისკოპოსის ხარისხი მიიღო, აგრძელ
ებდა თავის
სამოციქულ
ო საქმეს და ბევრი სლ
ავი, ხორვატი და სერბი ადამიანი მოაქცია სულ
იერად. ასე
ვრცელ
დებოდა სახარება სხვა ქვეყნებშიც, სადაც სლ
ავი ხალ
ხი ცხოვრობდა. გერმანელ
ი
ეპისკოპოსები დევნიდნენ წმ. მოძღვარ მეთოდის იმის გამო, რომ მან გადათარგმნა წმ. წიგნები
და ღვთისმსახურება სლ
ავურ ენაზე და ორწლ
იანი დევნისა და ციხეში ჩასმის შემდეგ იგი 885
წელ
ს გარდაიცვალ
ა.
ერთ ქადაგებაში შეუძლ
ებელ
ია აღწერა იმ მთლ
ინი დიდი და საკვირველ
ი, თავისი სიახლ
ით,
სამოძღვრო გმირობისა, რომელ
იც ამ წმ. ძმებმა ჩაიდინეს. მთავარია, რაც ყოველ
თვის უნდა
გვახსოვდეს, ესაა - ის, რომ სამოციქულ
ო და განმანათლ
ებლ
მა მსახურებამ წმ. კირილ
ე და
მეთოდისამ ხალ
ხს, რომლ
ებსაც ისინი ემსახურებოდნენ, განუსაზღვრელ
ი სარგებელ
ი მოუტანა და
ამ ხალ
ხის ცხოვრება შეცვალ
ა.
როდესაც ჩვენ ვიხსენებთყველ
ა იმ საქმეებს, გაკეთებულ
ს მოციქულ
თა სწორთა მეთოდისა და
კირილ
ეს მიერ, ჩვენ ვხედავთ, თუროგორი ნებაყოფლ
ობითასრულ
ებდნენ ისინი ნებისმიერ საქმეს,
რომლ
ებსაც მათ უფალ
ი და ეკლ
ესია ავალ
ებდა. მიუხედავად სიძნელ
ეებისა, დევნისა და
შევიწროებისა, რომლ
ებიც მათთან სდევდათ, ისინი გასაკუთრებულ
ადერთგულ
ნი იყვნენ თავიანთი
სამოძღვრო საქმისა. ძმის სიკვდილ
ისა და ციხეში ჩასმის შემდეგაც არ უფიქრია წმ. მეთოდის
წასულ
იყო და ისევ მონასტერში დაბრუნებულ
იყო. სიცოცლ
ის ბოლ
ომდე კირილ
ე და მეთოდი
შემართებით იყვნენ ავსილ
ნი მიჰყოლ
ოდნენ იმ დარიგებას, რომელ
იც იესო ქრისტემ უანდერძა
სმირნის ეკლ
ესიას: ,,იქმენ მორწმუნე ვიდრე სიკუდილ
ამდე, და მოგცე შენ გვირგვინი იგი
ცხოვრებისა" (გამოც. 2:10).
წმინდა კირილ
ესა და მეთოდის ცხოვრება და მოღვაწეობა შესანიშნავი მაგალ
ითია თითოეულ
ი
ჩვენგანისთვის. რა ვალ
დებულ
ებაც უნდა დაგვაკისროს ჩვენს ცხოვრებაში უფალ
მა, ჩვენ ის უნდა
ბოლ
ომდე შევასრულ
ოთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა განსაცდელ
სა და საფრთხეს შეიძლ
ება
შევეჩეხოთ. პირველ
ივე სიძნელ
ეებისას არ უნდა დავნებდეთ! სტუდენტმა სწავლ
ა უნდა
დაასრულ
ოს, მეუღლ
ეები ერთგულ
ები უნდა იყვნენ ერთმანეთის მიმართ მთელ
ი ცხოვრების
მანძილ
ზე. ჩვენ უნდა დავასრულ
ოთ ჩვენი სამსახური ტაძარში, საზოგადოებრივი სამუშაო ან
ჩვენი პროფესიულ
ი სამუშაო. მაგრამ უპირველ
ეს ყოვლ
ისა, მთელ
ი ჩვენი ცხოვრება ჩვენ ქრისტიანებმა - უნდა ვისწავლ
ოთდა ვიღვაწოთსულ
იერად. ეს ის შრომაა, რომელ
იც უნდა გავწიოთ,
თუნდაც რომ ვერ დავინახოთარაჩვეულ
ებრივი შედეგები, რომლ
ის მიღწევაც ჩვენ გვინდოდა. ჩვენ
სულ
იერად ვშრომობთ, რომ თითოეულ
მა ჩვენგანმა უფალ
ს მიმართოს: ,,მამაო!...საქმე აღვასრულ
ე,
რომელ
ი მომეც, რათა ვყო" (ინ. 17:4). მხოლ
ოდ თუ მთელ
ი გულ
ითგვწამს, რომ ჩვენ ვიბრძპდით და
ყველ
აფერი დავძლ
იეთ, ჩვენ შევძლ
ებთ სიმშვიდის მოპოვებას და მთელ
ი ჩვენი განვლ
ილ
ი
ცხოვრების გზითმისვლ
ას ქრისტესთან.

